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Resumo
Avaliou-se a fermentação da manipueira, em reatores anaeróbios de bateladas, utilizando um consórcio anaeróbio de
lodo de bovinocultura que foi submetido a um pré-tratamento ácido/térmico para eliminar micro-organismos
indesejáveis, visando a produção de ácidos orgânicos e butanol.
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produzido.Os demais subprodutos detectados foram ácido
Introdução
Dentre os inúmeros setores agroindústrias geradoras de
acético, propiônico e isobutírico.
resíduos, destaca-se a indústria de beneficiamento das
raízes de mandioca para produção de amido e fécula.
Durante

o

beneficiamento

de

suas

raízes

geram

quantidades significativas de resíduos sólidos e líquidos
(PINTO, 2008), sendo que, para cada quilo de raiz
processada gera 7 m 3 de água residuária, também
denominada de manipueira (CAPPELLETTI, 2009). Uma
alternativa

para

minimizar

os

impactos

ambientais

causados pela disposição inadequada desse resíduo é a
utilização como matéria-prima em processos anaeróbios

Conclusão

que tem como vantagem agregar valor a um resíduo

Os experimentos realizados com manipueira foram

altamente poluente além de resultar na formação de

essenciais para investigação preliminar dos principais

múltiplos subprodutos, incluindo ácidos orgânicos como

ácidos orgânicos produzidos durante a fermentação da

ácido acético, lático, propiônico, e solventes como etanol e

manipueira. O ácido lático foi o componente dominante

butanol (HASYIM et al. 2011; SARKAR et al. 2016).

durante a fermentação. Desta forma, estes resultados

Resultados e Discussão
Figura 2. Medida de pH em função do tempo de
fermentação da manipueira. (Os reatores foram feitos em
triplicatas para garantir um resultado mais preciso.)

indicam que a manipueira apresenta-se como uma
excelente fonte de carbono para produção de ácido lático
além de proporcionar novas alternativas para o tratamento
do resíduo e agregar valor em função dos produtos
produzidos.
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