
       Mo$vada por necessidades sócio‐
econômicas,  a  indústria mundial  tem 
se  voltado  aos  processos  chamados 
de  “Produção  mais  limpa”,  a  fim  de 
reduzir  a  geração  de  resíduos  [1,2]. 
Além  disso,  o  desenvolvimento  de 
fontes  de  energias  renováveis  tem 
grande  importância  não  só  para  as 
indústrias, mas  também para o bem‐
estar da humanidade.   

  Este  cenário  permi$u  o 
desenvolvimento  de  tecnologias  e  o 
avanço das pesquisas em bioenergia, 
sendo  o  Brasil  um  dos  principais 
países a realizar pesquisas nesta área 
em que a u$lização de outras fontes, 
tais  como,  resíduos  de  óleo  de  soja, 
gordura  vegetal  hidrogenada oriunda 
de  frituras,  caixas  de  gorduras  de 
várias  procedências  (restaurante, 
shopping center) e bagaços de frutas, 
tem  sido  bastante  estudadas  e  sua 
viabilidade  técnica  comprovada  para 
esta finalidade. 

        As frutas cítricas estão entre as 
mais importantes frutas conhecidas 
que  são  consumidas  globalmente. 
As  laranjas,  por  exemplo, 
contribuem com aproximadamente 
55%  de  produção  total  de  frutas 
cítricas  no  mund.  Sendo  o  Brasil 
reconhecido mundialmente como o 
maior  produtor  e  exportador  de 
laranjas.  

     Este projeto propõe o estudo da 
produção  de  bioetanol  a  par$r  da 
fermentação do  bagaço  de laranja,  
já    que    este  é  rico  em  açúcares 
facilmente  fermentáveis  como  a 
glicose, a frutose e a sacarose, e os 
baixos níveis de lignina tornam este 
substrato  ideal para a obtenção de 
produtos  gerados  por  processos 
fermenta$vos, como, neste caso, o 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O procedimento experimental   para o pré‐tratamento do bagaço de 
laranja incluiu: 
     Trituração do bagaço

Extração de Terpenos em Autoclave  
Hidrólise  Ácida    de  30  minutos  com  Ácido  Sulfúrico,  em  diferentes 

concentrações de 0,5%, 1,0% e 1,5% (v/v).
Após a hidrólise, o pH de cada amostra  foi ajustado a 5 u$lizando 

Bicarbonato de Sódio e, em seguida, foram inoculadas 10 mL de leveduras (CK 
ou E)* iniciando, assim, a fermentação a 37°C durante um período de 72 hs. 

Um diagrama geral do processo de produção de Etanol está mostrado a 
seguir:
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* Levedura CK (Saccharomyces cerevisiae) e E (Candida 
parapsilosis NRRLY‐12969). 

          Através das análises de CLAE dos açúcares (glicose, frutose, arabinose e celobiose) 
e  do  etanol  foi  possível  obter  as  concentrações  destes  em  relação  ao  tempo  de 
fermentação, como mostrados nos gráficos a seguir. 

                   Os gráficos apresentados correspondem às análises após da hidrólise com H2SO4 
(0,5%)  u$lizando  Cepa  E  e  Cepa  CK,  respec$vamente,  sendo  estas  as  análises  que 
apresentaram melhores resultados. 
                   Como pode ser observado, a fermentação u$lizando Cepa E (Candida parapsilosis 
NRRLY‐12969)  apresentou  melhores  resultados,  se  comparados  com  aos  ob$dos  pela 
fermentação u$lizando Cepa CK (Saccharomyces cerevisiae). Isso foi observado em todas as 
análises, mesmo  quando  a  concentração  de  ácido  na  hidrólise  foi  alterada  para  1,0%  ou 
1,5%,  sugerindo que a concentração ó$ma para hidrólise é igual a 0,5%.  
          Além disso, em todas as fermentações, o período de maior concentração de etanol é 
seguido  por  uma  queda  da mesma,  o  que    indica  um  consumo do  próprio  produto  pela 
Cepa presente no meio. Esse processo pode ocorrer quando as concentrações de açúcares 
fermentáveis  são menores do que as  condições necessárias para uma a$vidade ó$ma da 
levedura. 

      As condições que forneceram melhores resultados, apresentando uma concentração de 
etanol  igual  a  4,18  gL‐1  em  um  período  de  incubação  de  49  hs  foi  u$lizando  a  Cepa  E 
(Candida parapsilosis NRRLY‐12969) com hidrólise ácida u$lizando 0,5% (v/v) de H2SO4. 

      No geral, as fermentações u$lizando Cepa E apresentaram um melhor desenvolvimento 
se  comparadas  às  fermentações  u$lizando  Cepa  CK  (Comercial).  E  as  fermentações 
u$lizando ambas as cepas, com hidrólise de 1,5% (v/v) de H2SO4 não apresentaram bons 
rendimentos, que pode ser atribuído ao fato de que após a hidrólise ácida, ao ajustar o pH, 
com a adição de Bicarbonato de Sódio  (NaHCO3), a  força  iônica do meio pode sofrer um 
aumento grande o suficiente para dificultar a a$vidade da levedura. 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