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ESTUDO DO APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE MANDIOCA MINIMAMENTE 

PROCESSADA PARA A PRODUÇÃO DE ETANOL UTILIZANDO A. ORYZAE 

 
1. RESUMO 
 

Encontrar novos fins para resíduos industriais é um dos grandes desafios 

considerando a preocupação com o uso racional dos recursos naturais e a 

preservação ambiental. O etanol é um biocombustível com estrutura bem definida 

para sua produção a partir da cana-de-açúcar no Brasil. Sua obtenção tem sido 

estabelecida a partir de materiais que contenham amido e celulose, que podem se 

tornar açúcares fermentescíveis após hidrólise, incluindo os resíduos agroindustriais. 

Unidades de produção de mandioca minimamente processada têm um destacável 

problema com a produção de resíduos de mandioca. Estes resíduos são compostos 

por partes da planta que não são utilizadas no processo, destacando-se a casca, a 

entrecasca, além das extremidades da planta, denominados “ponta” e “pé”. Este 

trabalho realizou um estudo sobre a produção de etanol a partir de resíduos de 

unidades de Mandioca minimamente processada através de sacarificação e 

fermentação simultânea utilizando-se o fungo A. oryzae. Resultados demonstraram 

que a casca e a entrecasca têm composição de amido e celulose em frações 

próximas e que a “ponta” e do “pé” da planta possuem maior teor de amido. 

Observou-se a eficiência da produção de etanol foi aumentada com o auxílio de 

enzimas comerciais e de levedura Saccharomyces cerevisiae. A melhor produção de 

etanol foi de 8,28 mL de etanol/50g de biomassa para o “pé” e a “ponta”, com um 

rendimento teórico de 23,8%. 

 
Palavras-chave: Resíduos agroindustriais. Aproveitamento de resíduos. 

Sacarificação e fermentação simultânea. Biocombustível. 

 
2. INTRODUÇÃO 
 

A mandioca é uma raiz com grande papel na dieta alimentar dos brasileiros, 

devido ao seu alto valor energético. A raiz tem em sua composição (base seca) 

aproximadamente 88% de amido, 5% de outros carboidratos e 6% de fibras. 

(FENIMAN, 2004).  

Para a produção da mandioca congelada ou minimamente processada, a 

planta passa primeiramente por uma lavagem e descascamento, visando retirar 



partes que não serão utilizadas no processo, como a casca e a entrecasca, além de 

se retirar a “ponta” e o “pé” da planta, partes que podem atrapalhar a produção ao 

longo do processo. Cereda e Vilpoux (2003) estipulam que de uma maneira geral de 

cada 100 kg de mandioca sejam produzidos entre 25 e 35 kg de mandioca 

minimamente processada. Assim, é possível estimar a produção entre 4465,5 e 

5152,5 ton/ano de resíduos nas unidades produtoras da região de Bauru, SP (CATI, 

2015). 

Atualmente, os resíduos deste processo (Quadro 1) são ou transformados em 

adubo, ou muitas vezes utilizados no trato de animais ruminantes. Mas o fato é que 

com a produção de resíduos nesta região, boa parte fica sem destinação e acaba se 

acumulando. 

Quadro 1: Resíduos da Produção de Mandioca Minimamente Processada 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Sabe-se que os resíduos da fécula, como pé e ponta, possuem naturalmente 

mais amido, enquanto que a casca e a entrecasca possuem quantidades 

consideráveis de amido e celulose, carboidratos que por hidrólise formam açúcares 

fermentescíveis, como glicose, passível de fermentação para a produção de etanol. 

(CEREDA; VILPOUX, 2003). 

O Brasil é um dos países mais avançados, sob a perspectiva tecnológica, no 

que é referente à produção e no uso de álcool como combustível, além de ter a 

vantagem de ser uma fonte de energia limpa. (SILVA;CHANDEL, 2014). A produção 



de álcool é de grande importância na economia brasileira com estimativa de 

crescimento acentuado até 2025. A produção de etanol no Brasil praticamente 

provém de uma única fonte renovável: a cana-de-açúcar, com um recente 

crescimento da produção a partir do milho, cuja viabilidade varia em torno dos 

preços dos grãos (SILVA; CHANDEL, 2014; PETRONI, 2016).  

Nesse contexto, a busca por caminhos que melhorem a produtividade sem 

grandes aumentos do custo são sempre pertinentes e interessantes. O uso de 

resíduos de outros processos industriais que aparentemente são descartados, 

visando à produção de novos produtos torna-se, então, uma interessante alternativa. 

Neste trabalho foi avaliada a obtenção de etanol a partir de resíduos da indústria de 

processamento da mandioca, utilizando o fungo Aspergillus oryzae, enzimas 

hidrolíticas comerciais e Saccharomyces cerevisiae.  

 
3. OBJETIVOS 
 

Os objetivos da pesquisa são apresentados nesta seção. 

 
3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Estudo do aproveitamento do resíduo de unidades de mandioca minimamente 

processada para produção de etanol. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) realizar a hidrólise e a fermentação simultânea da biomassa com o auxílio de 

A. oryzae; 

b) realizar a hidrólise e a fermentação simultânea utilizando enzimas em 

conjunto com o A. oryzae; 

c) realizar a hidrólise e a fermentação simultânea utilizando enzimas e diferentes 

proporções de S. cerevisiae /A. oryzae; 

d) comparar os resultados com os dados da literatura. 

 
4. METODOLOGIA 
 

Os resíduos foram coletados numa unidade de mandioca minimamente 

processada na cidade de Avaí-SP. Para um estudo mais detalhado, o resíduo foi 



dividido em duas partes da planta, de um lado o pé e a ponta [PP], e do outro a 

casca e a entre casca [CEC], que foram estudadas separadamente. 

Após serem coletados, os resíduos foram armazenados em sacos plásticos 

congelados até o momento do uso.  

Para a caracterização dos resíduos, as amostras foram trituradas, secadas 

em estufa de secagem (80oC), moídas em um moinho de facas (Wiley) e peneiradas, 

obtendo-se a fração passante na peneira 60 mesh. As amostras foram 

caracterizadas, de acordo com as normas TAPPI, para a quantificação dos teores de 

cinzas, lignina e holocelulose e extrativos em água fria e água quente. O teor de 

amido foi determinado utilizando método de Somogy-Nelson. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 
 

Para a realização da fermentação, os resíduos foram descongelados e 

triturados em um mini processador de alimentos. Em seguida foram adicionados 

água, enzimas e os fungos, de acordo com o tipo de teste a ser feito. 

O efeito da quantidade de fungo adequada para a fermentação foi avaliado. 

Três concentrações de esporos foram testadas para fermentação: 8 x 106; 1 x 107 e 

2 x 107 esporos/grama de biomassa seca. A contagem dos esporos foi realizada em 

câmara de Newbauer. 

Para PP realizou-se primeiramente um teste somente com o fungo e 

biomassa, visando testar seu potencial para a sacarificação e fermentação 

simultânea. Foi realizado um segundo teste, em que foi adicionado 0,1 mL do 

complexo enzimático AMG 300L Novozymes® visando auxiliar na etapa de 

sacarificação antes de inserir o fungo. Para avaliar o efeito da fermentação conjunta 

pelo A. oryzae e Saccharomyces cerevisiae, foi realizado um estudo colocando 2,0 

% w/v de fermento biológico cepa industrial Y-904 após 1 hora da inserção do fungo 

e da enzima, visando ampliar a eficiência da fermentação.  

Para CEC, foi realizado um teste em que foram adicionadas 0,1 mL da 

enzima AMG 300L Novozymes® (enzima amilolítica) com 1 mL de enzima celulase 

Cellic CTec 3, Novozymes® (enzima celulítica). Após a adição das enzimas, 

procedeu-se com a adição do fungo, testado nas três diferentes concentrações; 

após cerca de 1 hora, inseriu-se, então, a levedura S. cerevisiae (2,0 % w/v). 

O período determinado para o estudo de fermentação foi de 48 horas, por 

considerá-lo um tempo suficiente para o crescimento e ação do fungo. A 



temperatura do processo foi de 35°C, por ser uma temperatura em que há um ótimo 

crescimento do fungo A. oryzae. (KRIJGSHELD et al., 2013).  

Todos os testes de fermentação citados foram realizados em duplicata; eventuais 

distorções foram esclarecidas com uma terceira repetição. 

 
6. RESULTADOS 
 

A caracterização da biomassa obteve os resultados descritos na Tabela 1.  

Tabela 1: Teores de extrativos em água fria (EAF) e água quente (EAQ), cinzas (C), lignina 

(L), holocelulose (H) e Amido (A) nas amostras estudadas. 

Amostras 
EAF 
(%) 

EAQ 
(%) 

C 
(%) 

L 
(%) 

H 
(%) 

A 
(%) 

PP 15,0   2,00 37,0   0,50 2,20   0,05 2,90   0,10 15,9   2,39 80,6   1,70 

CEC 11,9   0,50 23,0   1,00 2,90   0,10 6,45   0,55 43,6   1,40 47,1   1,36 

Fonte: elaborado pelo autor 

Foi observada maior solubilidade de PP em água fria, seguindo-se a mesma 

tendência na água quente, mas com um aumento do teor de extrativos em ambos os 

materiais. O teor de cinzas encontrado foi semelhante em ambos os materiais, 

sendo levemente maior em CEC. 

A lignina concentra-se principalmente no entorno da raiz; a esse fato se 

explica uma quantidade menor em PP, 2,90%, que possui pouca quantidade de 

casca; já em CEC, que possui uma porção considerável de casca, encontra-se 

naturalmente mais lignina, 6,45%. A holocelulose (hemicelulose + celulose), assim 

como a lignina concentra-se principalmente no entorno da raiz, e pelo mesmo motivo 

se explica uma quantidade um pouco menor em PP, 15,9%, e em CEC encontrar-se 

naturalmente mais holocelulose, 43,6%.  

Foi determinado um alto teor de amido nas extremidades da planta, 80,63% o 

que já era esperado, uma vez que o amido está concentrado principalmente na parte 

interna da raiz, que é uma fração considerável de PP. Já CEC possui uma taxa 

menor de amido, 47,06%, pois este está mais concentrada na parte da entrecasca 

da raiz, uma fração menor no conjunto CEC, mas considerável para sua 

composição. 



6.1 FERMENTAÇÃO 

 
O gráfico 1 apresenta a quantidade de glicose obtida por hidrólise da 

biomassa PP em diferentes condições experimentais e da biomassa CEC. Os 

valores foram calculados a partir dos valores medidos de glicose residual no caldo 

após a fermentação e a quantidade de glicose que foi convertida em etanol, devido 

os processos de hidrólise e fermentação ocorrerem simultaneamente. 

 

Grafico 1: Hidrólise do resíduo PP utilizando apenas o fungo A. oryzae (PP FAO), 

PP utilizando o fungo e enzimas hidrolíticas (PP SE), PP utilizando o fungo, enzimas 

hidrolíticas e levedura S. cerevisiae (PP AEL), CEC utilizando utilizando o fungo, 

enzimas hidrolíticas e levedura S. cerevisiae (CEC AEL). 
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Fonte: elaborado pelo autor 

Ao analisar o efeito do A. oryzae sobre o processo de hidrólise do resíduo PP, 

observou-se que ele apresenta capacidade de hidrólise, porém inferior à enzima 

comercial. No entanto, a hidrólise aumenta significativamente quando utilizada 

concentração do fungo de 2 x 107 esporos/g de biomassa. 

O efeito da adição do complexo enzimático no processo de hidrólise foi 

marcante, uma vez que apenas 0,1 mL produziu um aumento de três vezes a 



quantidade de glicose no meio, em relação ao teste utilizando somente o fungo, 

dentro de 48h. Este fato sugere que a produção de enzimas pelo fungo é um 

processo demorado, sendo indispensável o uso de enzimas comerciais quando 

considerado o processo em escala industrial.  

A eficiência do processo de fermentação da biomassa hidrolisada é 

apresentada no Gráfico 2. 

 

Grafico 2: Produção de etanol após fermentação do resíduo PP utilizando apenas o 

fungo A. oryzae (PP FAO), PP utilizando o fungo e enzimas hidrolíticas (PP FAOE), 

PP utilizando o fungo, enzimas hidrolíticas e levedura S. cerevisiae (PP FEL), CEC 

utilizando utilizando o fungo, enzimas hidrolíticas e levedura S. cerevisiae (CEC 

FEL). 
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Fonte: elaborado pelo autor 

No teste com a adição de A. oryzae, complexo enzimático e S. cerevisiae, foi 

observado o efeito positivo da levedura no processo de fermentação (2 x 107 

esporos/g de biomassa), com uma acentuada diminuição do teor de glicose e um 

aumento do teor de etanol no filtrado final. Este efeito foi maior quanto maior a 

concentração de esporos de A. oryzae, indicando um efeito sinergético entre o fungo 

e a S. cerevisiae.  



A quantidade de glicose no hidrolisado obtido a partir do fungo e do complexo 

enzimático é aproximadamente igual para todas as concentrações de A. oryzae 

adicionados, assim como a quantidade de S. cerevisiae é igual em todos os testes. 

Assim, sem o efeito sinergético, a quantidade de etanol produzido deveria ser muito 

próxima. No entanto, a quantidade de etanol produzido foi 12,5% maior do que o 

teste com a adição do fungo (2 x 107 esporos/g de biomassa) e do complexo 

enzimático. 

No teste com o resíduo CEC, realizado com adição de A. oryzae, complexo 

enzimático AMG e Celulase, e S. cerevisiae, o comportamento entre a hidrólise e 

fermentação seguiu o mesmo padrão de comportamento do teste realizado com o 

resíduo PP. No entanto, a produção de etanol ficou menor do que a obtida no teste 

de PP. Este efeito pode ser atribuído à presença de lignina e outros componentes da 

porção lignocelulósica da casca (CEC) que podem ter efeito inibidor da fermentação. 

O resíduo PP possui 96,5% de amido e holocelulose, assim, a produção 

máxima teórica para 50 g de matéria seca seria de 34,7 mL de etanol. A eficiência 

máxima de produção de etanol obtida foi de 23,8% no teste com A. oryzae, 

complexo enzimático e S. cerevisiae. Um fator que prejudicou a eficiência da 

obtenção do etanol foi o processo de hidrólise, que variou de 51% a 83,5% da 

biomassa. A menor eficiência foi atribuída à adição de 0,002 mL de complexo 

enzimático/g de biomassa, o que é muito baixa para uma adequada hidrólise. 

O resíduo CEC possui 90,7% de amido + holocelulose, assim, a produção 

máxima teórica para 50 g de matéria seca seria de 32,6 mL de etanol. A eficiência 

máxima de produção de etanol obtida foi de 23,1% no teste com 1x107 esporos de 

A. oryzae por grama de biomassa, adicionando-se o complexo enzimático e S. 

cerevisiae. No teste de 2x107 esporos por grama de biomassa, a eficiência foi de 

21,4%. A eficiência foi próxima de PP, assim como suas considerações e 

dificuldades. 

Existem muitos exemplos na literatura de sacarificação e fermentação 

simultânea utilizando diversas biomassas, que utilizaram como carboidratos amido 

ou celulose. No entanto, são escassos os trabalhos em que visa hidrolisar 

biomassas com ambos os carboidratos simultaneamente. A Tabela 2 apresenta uma 

comparação entre resultados obtidos neste estudo e alguns disponíveis na literatura 

científica. Vale ressaltar que algumas biomassas possuem maior teor de 



carboidratos fermentescíveis, fator determinante para se constatar o real 

rendimento.  

 

Tabela 2: Sacarificação e fermentação simultânea para a produção de etanol 

utilizando outras biomassas 

Biomassa Carboidrato 

Melhor produção de 
etanol (mL 
etanol/50g 

biomassa seca) 

Rendimento  
(%) 

Referência 

Sorgo 
sacarino 

sacarose 5,00 91 Yu et al., 2008 

Raiz de 
batata-doce 

Amido 9,12 87 
Zhang et. al., 

2013 
Palha de 

trigo 
Celulose 18,2 86 

Saha et al., 
2015 

Caroço de 
azeitona 

Celulose 9,4 88 
Cuevas et al., 

2015 
Resíduo de 
mandioca  

(PP) 

Amido e 
celulose 

8,28 23,8 Este trabalho 

Resíduo de 
mandioca  

(CEC) 

Amido e 
celulose 

7,52 23,1 Este trabalho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os resultados da literatura mostram um rendimento superior ao do presente 

trabalho, mas com uma produção específica (mL etanol/50g biomassa seca) 

semelhante. O menor rendimento da produção de etanol foi atribuído à baixa 

quantidade de enzimas hidrolíticas utilizadas. Assim, a produção de etanol pode ser 

aumentada a partir de uma otimização do processo de hidrólise. Assim, este 

trabalho destaca o potencial que os resíduos industriais de mandioca minimamente 

processada possuem para a produção de etanol. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A caracterização físico-química demonstrou o potencial dos resíduos para ser 

utilizados na produção de etanol. Com a realização de testes de fermentação, notou-

se que a sacarificação e fermentação simultânea com o fungo Aspergillus oryzae é 

possível de ser realizada, mas o auxílio de enzimas para o processo de hidrólise é 

necessária. O uso da levedura S. cerevisiae para a realização da fermentação 

conjunta ampliou a eficiência do processo. Embora a eficiência do processo foi 



considerada inicialmente baixa, é possível aumenta-la por meio do ajuste da 

dosagem de enzimas hidrolíticas. O processamento do resíduo para a alimentação 

do processo de hidrólise e fermentação é outro fator a ser considerado. Foram 

consideráveis perdas de biomassa não hidrolisada devido à dificuldade no controle 

da granulometria inicial. Acredita-se que ajustando estes parâmetros é possível 

ampliar a efetividade do processo, obtendo-se maior rendimento na produção de 

etanol.  
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