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RESUMO 

 

O malte de cevada foi a avaliado como fonte de enzimas amilolíticas para a hidrólise 

dos amidos de mandioca e batata-doce, de modo a desenvolver metodologias de 

produção de etanol mais limpas e baratas. As hidrólises foram realizadas com dois 

tipos de catalisadores: o malte moído e o extrato enzimático do malte; e também foram 

comparados dois tipos de malte (Pilsen e Pale Ale). As hidrólises com o malte moído 

foram realizadas nas concentrações de 5, 10 e 15 % (m/m) e com a fécula de 

mandioca e farinha de batata-doce na concentração 10 % (m/V). Para o extrato 

enzimático foram utilizadas as concentrações de 0,5; 1,0 e 1,5 % (V/V) e a mesma 

concentração de fécula e farinha. Para os dois tipos de amido, o extrato enzimático se 

mostrou mais eficiente na hidrólise e foi escolhido para dar continuidade ao trabalho. 

A hidrólise dos amidos foi otimizada com um planejamento composto central 

rotacional 22, sendo que para a hidrólise do amido de mandioca, a condição ótima foi 

de 2,93% (m/V) de fécula de mandioca e 3,68 %(V/V) de extrato enzimático de malte 

Pilsen; e para a hidrólise do amido de batata-doce a condição ótima foi de 2,93 %(m/V) 

de farinha de batata-doce e 8,09 %(V/V) de extrato enzimático de malte Pilsen. Não 

foi observada diferença significativa entre o malte Pilsen e o Pale Ale na hidrólise dos 

amidos. Para o amido de mandioca hidrolisado, o teor de etanol obtido pela 

fermentação alcoólica nas condições otimizadas foi de 8,17 ± 2,11 g L-1 para o malte 

Pilsen e 7,01 ± 0,25 g L-1 para o malte Pale Ale. No caso do amido de batata-doce 

hidrolisado, os teores para os maltes Pilsen e Pale Ale foram respectivamente 7,13 ± 

0,32 g L-1 e 6,92 ± 0,0021 g L-1. O teste do efeito da variação da temperatura mostrou 

que esta não contribuiu significativamente nos teores de açúcares redutores e etanol 

obtidos. As análises de espectroscopia na região do infravermelho por transformada 

de Fourier (FTIR) comprovaram que foi obtido etanol como produto principal da 

fermentação alcoólica, tanto a partir da fécula de mandioca como para a farinha de 

batata-doce. As análises físico-químicas mostraram potencialidade do álcool 

produzido para aplicação como combustível. 

 

Palavras-chave: hidrólise enzimática, etanol, enzimas amilolíticas, malte Pilsen, 

malte Pale Ale. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Barley malt was evaluated as a source of amylolytic enzymes to hydrolyze cassava 

and sweet potato starches, in order to develop cleaner and cheaper ethanol production 

methodologies. The hydrolyses were carried out with two types of catalyst: the milled 

malt and the enzymatic extract of the malt. The two types of malt were also compared 

(Pilsen and Pale Ale). Hydrolyses with milled malt were carried out at concentrations 

of 5, 10 and 15% (w/w) and with cassava starch and sweet potato flour at a 

concentration of 10% (w/V). The enzymatic extract was used at the concentration of 

0.5, 1.0 and 1.5 %(V/V) for the same concentration of starch and flour. For both types 

of starch, the enzymatic extract proved to be more efficient in hydrolysis and was 

chosen to continue the work. The hydrolysis of starches was optimized with a central 

rotational composite design 22. The hydrolysis of cassava starch presented an 

optimum condition at 2.93% (w/V) of starch and 3.68 %(V/V) of enzymatic extract 

Pilsen malt. For the hydrolysis of sweet potato starch, the optimum condition was 

2.93% (w/V) of sweet potato flour and 8.09 %(V/V) of enzymatic extract of Pilsen malt. 

No significant difference was observed between Pilsen malt and Pale Ale in starch 

hydrolysis. For hydrolyzed cassava starch, the ethanol content obtained by alcoholic 

fermentation under optimized conditions was 8.17 ± 2.11 g L-1 for Pilsen malt and 7.01 

± 0.25 g L-1 for Pale Ale malt. In the case of hydrolyzed sweet potato starch, the levels 

for Pilsen and Pale Ale malts were 7.13 ± 0.32 g L-1 and 6.92 ± 0.0021 g L-1, 

respectively. The test of the effect of temperature variation showed that it did not 

contribute significantly to the levels of reducing sugars and ethanol obtained. 

Spectroscopy analysis in the infrared region by Fourier transform (FTIR) proved that 

ethanol was obtained as the main product of alcoholic fermentation, both from cassava 

starch and sweet potato flour. 

 

Key words: enzymatic hydrolysis, ethanol, amylolytic enzymes, Pilsen malt, Pale Ale 

malt. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O etanol é uma substância com vasta aplicação nos mais diversos setores 

como solvente em processos industriais, agente sanitizante e biocombustível.  Desde 

a segunda metade do século XX a produção deste álcool está em crescente expansão 

e aperfeiçoamento buscando um biocombustível barato e sustentável a fim de 

substituir derivados de combustíveis fósseis.1–3 Dessa forma, inúmeras pesquisas no 

mundo todo são realizadas para desenvolver formas mais sustentáveis de obter o 

bioetanol.  

 A recente pandemia da COVID-19 ressaltou a importância do etanol também 

na concentração de 70% (m/m) como agente sanitizante.4,5 O etanol é capaz de 

romper a membrana celular e desnaturar as proteínas de bactérias, fungos e vírus.6 

Esta propriedade levou a sua utilização em larga escala para higienização das mãos 

e superfícies mobilizando indústrias do mundo todo a ampliarem a produção de álcool. 

Este novo cenário aliado a demanda por etanol no setor energético ressalta a 

importância do desenvolvimento de rotas de produção mais baratas e sustentáveis 

para sua obtenção.5,7  

 O etanol é obtido pela fermentação alcoólica de carboidratos simples (glicose, 

maltose e maltotriose) por microrganismos como Escherichia coli e Saccharomyces 

cerevisiae a partir de diversas matérias-primas.8,9 A principal fonte de carboidrato 

utilizada no Brasil é a cana, a qual possui uma grande quantidade de sacarose em 

sua composição. Contudo, a cana não pode ser processada durante todo o ano e além 

disso, nem todas as regiões possuem clima favorável para esta cultura. Assim, fontes 

amiláceas como mandioca e batata-doce, são uma boa alternativa para viabilizar a 

produção de etanol no período de entressafra da cana e em regiões onde o clima não 

é adequado para o seu cultivo. A mandioca (Manihot esculenta) e a batata-doce 

(Ipomoea batatas) são amiláceas que se desenvolvem nos climas mais variados e não 

são exigentes quanto a qualidade do solo. Portanto, são produzidas em larga escala 

em todo o país, o que permite a implementação de usinas de álcool em diferentes 

regiões sendo integrada ou não ao processamento da cana.10,11 

 O carboidrato majoritário destes tipos de plantas é o amido, o qual é composto 

por dois polímeros de glicose: amilose e amilpectina. A amilose consiste em um 

polímero linear com ligações glicosídicas do tipo α (1-4) e a amilopectina possui 



14 

 

ramificações com ligações do tipo α (1-6). Ambos não são açúcares fermentescíveis 

e precisam ser hidrolisados à carboidratos simples para viabilizar a fermentação 

alcoólica.12,13  

 A hidrólise de carboidratos pode ser realizada com dois tipos de catálise: ácida 

e enzimática. A hidrólise ácida pode ser feita com ácidos baratos e acessíveis como 

ácido sulfúrico e clorídrico. Entretanto, requer temperaturas elevadas, pode gerar 

subprodutos durante a reação, os catalisadores são ácido fortes com alta capacidade 

corrosiva que pode danificar os aparatos metálicos utilizados e ao final da reação 

estas substâncias precisam ser neutralizadas. Por outro lado, a hidrólise enzimática é 

seletiva, o que leva a uma maior pureza dos produtos gerados; as condições de 

reação como pH e temperatura são muito mais brandas quando comparadas à 

catálise ácida; não há formação de subprodutos e não é necessário o tratamento do 

catalisador, e portanto, não há geração de efluentes neste tipo de hidrólise.13–15  

 As enzimas capazes de promover a quebra das ligações glicosídicas do amido 

são chamadas de amilases. O processo convencional de hidrólise enzimática utiliza a 

α-amilase para a liquefação do amido e a amiloglucosidase para a sacarificação, 

sendo que estas são adquiridas comercialmente ou a partir de culturas fúngicas. A 

maior problemática associada a obtenção de tais enzimas é o alto custo das fontes 

comerciais puras e aos diversos cuidados requeridos para a criação das culturas de 

fungos.13,16–20 

 O malte de cevada é um cereal barato utilizado na produção de cerveja como 

fonte de açúcares para a fermentação. O grão de cevada quando submetido à 

malteação produz uma grande quantidade de enzimas amilolíticas, principalmente, α-

amilase, β-amilase, dextrinase limite e α-glucosidase. A versatilidade do cultivo do 

grão de cevada aliada a grande concentração de enzimas amilolíticas do malte o 

tornam uma fonte de enzimas alternativa barata e sustentável para hidrólise do amido 

e posterior fermentação alcoólica.18,20 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso dos maltes de cevada do tipo Pilsen 

e Pale Ale como fontes de amilases para hidrólise dos amidos de mandioca e batata-

doce e fermentar os hidrolisados com a levedura Saccharomyces cerevisiae visando 

a obtenção de etanol. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Gerais 

 

 Avaliar o uso dos maltes de cevada do tipo Pilsen e Pale Ale como fontes de 

enzimas para hidrólise do amido mandioca e batata-doce.  

Estudar a fermentação alcoólica dos açúcares obtidos a partir da hidrólise do 

amido de mandioca e batata-doce. 

 

2.2. Específicos 

 

• Caracterizar os maltes Pilsen e Pale Ale segundo a sua atividade enzimática; 

• Realizar a hidrólise enzimática do amido de mandioca e batata-doce utilizando 

o malte Pilsen e Pale Ale; 

• Otimizar a hidrólise enzimática dos amidos de mandioca e batata-doce 

• Realizar a fermentação alcoólica dos mostos obtidos nas condições otimizadas; 

• Avaliar o efeito da variação da temperatura na hidrólise dos amidos; 

• Caracterizar o etanol segundo cor, aspecto visual, pH e massa específica. 

• Caracterizar o etanol por espectroscopia na região do infravermelho 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Etanol 

  

 O etanol (C2H5OH) é uma das substâncias orgânicas mais utilizadas e mais 

importantes no mundo. Suas propriedades físico-químicas permitem aplicação em 

diversos setores da indústria e também no nosso cotidiano, estando presente na 

fabricação de tinturas, cosméticos, alimentos, medicamentos e agentes sanitizantes.9  

 Sendo um álcool altamente inflamável que libera uma quantidade significativa 

de energia durante a sua combustão, o etanol é uma substância adequada para ser 

utilizada em motores de combustão interna, seja na sua forma anidra (99%) ou 

hidratada (95%).19,21 A Tabela 1 apresenta alguns dados termodinâmicos do etanol 

comparados com os da gasolina. 

 

TABELA 1 – DADOS TERMODINÂMICOS DO ÁLCOOL ETÍLICO E DA 

GASOLINA. 

Combustível Etanol Gasolina 

Calor específico (kJ/kg) 26700 43900 

Calor latente de vaporização (kJ/kg) 903 376-502 

Temperatura de ignição (°C) 420 220 

Fonte: adapatado de Goldemberg e Macedo.21 

  

 As informações da Tabela 1 mostram que o etanol possui algumas 

desvantagens em relação a gasolina como combustível, como a maior temperatura 

de ignição e menor calor específico. Desse modo, são necessárias temperaturas mais 

elevadas para promover a combustão do etanol, e a energia liberada é inferior à 

gasolina. Algumas dessas desvantagens levam muitos consumidores a ainda optarem 

por utilizar a gasolina ao invés do etanol.  No entanto, tratando-se de impacto 

ambiental, o etanol é um substituto ideal para a gasolina, uma vez que a queima do 

derivado de combustíveis fósseis libera uma grande quantidade de materiais 

particulados, gases SOx, NOx e CO2.22 

 A estrutura molecular do etanol fornece a esta substância grande versatilidade 

no quesito solubilidade, sendo capaz de solubilizar substâncias polares e apolares. 
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Tal propriedade leva à sua vasta aplicação desde a produção de plásticos até a 

indústria farmacêutica.23  

 

3.1.1. Etanol como combustível 

 

 Combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis recebem crescente 

atenção desde a crise do petróleo em 1970.24 O etanol é o combustível que mais se 

destacou neste cenário, pois, como já citado anteriormente, suas propriedades 

termodinâmicas lhe permitem substituir a gasolina em motores de combustão 

interna.1,25  

 A oscilação dos preços do petróleo ao longo dos anos impulsionou ainda mais 

a produção do etanol no mundo todo. Além disso, uma crescente preocupação 

relacionada ao impacto ambiental e climático gerado pela queima de combustíveis 

fósseis motiva o mundo todo a implementar a utilização de energias renováveis. 

Desse modo, inúmeras pesquisas são realizadas para o desenvolvimento de 

tecnologias baratas e sustentáveis para a produção de um biocombustível limpo. 

  O etanol é obtido da biomassa, uma fonte que não se esgota, e por conta disso 

leva o título de renovável. Sua queima libera baixas quantidades de particulados, 

gases SOx  e NOx, dióxido de carbono e metano. Além disso, a utilização deste 

biocombustível reduz a concentração de CO2 na atmosfera. A planta absorve CO2 e 

pelo processo fotossintético o converte em gás oxigênio (O2) e açúcares. Os açúcares 

estocados na planta, são utilizados para a obtenção o etanol. O combustível no 

automóvel será queimado, convertido em CO2 e liberado na atmosfera. Uma vez na 

atmosfera, o dióxido de carbono é novamente captado pelas plantas e convertido em 

açúcares. Desse modo, fecha-se um ciclo sustentável de formação e consumo de 

CO2. (Figura 1) Portanto, o etanol é uma fonte de energia chave para a garantir a 

redução de impactos ambientais e mudanças climáticas permitindo um futuro mais 

sustentável.1,22,24 
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FIGURA 1 – O CICLO DA PRODUÇÃO DO ETANOL. DURANTE A PRODUÇÃO E QUEIMA DO 

COMBUSTÍVEL, LIBERA-SE CO2 NA ATMOSFERA. ESTE GÁS É CAPTADO PELAS 

PLANTAS E CONSUMIDO NA FOTOSSÍNTESE, A QUAL GERARÁ AÇÚCARES. 

  

Fonte: o autor (2021) 

 

 O etanol é utilizado de duas principais formas como combustível: anidro e 

hidratado. O etanol anidro possui um teor alcoólico de 99% e é utilizado como aditivo 

na gasolina. A adição de etanol na gasolina tem como objetivo a redução de custos 

do combustível e também auxilia a diminuir a emissão de gases poluentes gerados 

pela sua queima. Atualmente, a legislação permite que seja adicionado até 27% de 

etanol anidro à gasolina. O etanol hidratado possui uma concentração de 95% e é 

utilizado como substituto do derivado de combustível fóssil. Apesar das diferentes 

concentrações, etanol anidro e hidratado são chamados de E100 devido ao teor 

alcoólico estar próximo de 100%. Nos Estados Unidos e Europa é comercializada uma 

mistura de etanol-gasolina que contém 85% de teor alcoólico (E85).  O principal motivo 

da adição da gasolina ao álcool é aumentar o desempenho do motor e garantir a sua 

ignição em temperaturas mais baixas.9,22,26  

Felizmente, a produção e o uso do etanol em larga escala já são uma realidade, 

sendo o biocombustível mais utilizado no mundo todo. Atualmente, os Estados Unidos 

é o maior produtor de etanol no mundo, obtendo álcool a partir do milho. O Brasil 
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ocupa a segunda posição no ranking com o etanol da cana-de-açúcar. Em terceiro 

lugar vem a União Europeia com um volume muito menor de etanol produzido. A 

Figura 2 apresenta a porcentagem de etanol gerado por cada país. Em 2019, Brasil e 

Estados Unidos foram responsáveis por 84% de toda a produção mundial.27 É 

importante ressaltar que o fato de a maior parte da produção mundial estar 

concentrada nestes países indica um maior incentivo governamental e 

desenvolvimento tecnológico para a produção do biocombustível.   

 

FIGURA 2 – PRODUÇÃO MUNDIAL DE ETANOL EM 2019. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

3.1.2.1. Etanol combustível no Brasil 

 

A história do etanol como combustível no Brasil se inicia em 1903 após o 

Primeiro Congresso Nacional das Aplicações Industriais do Álcool, onde se propôs o 

desenvolvimento de uma infraestrutura para promover a produção e uso do etanol. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, o uso de álcool foi expandido compulsoriamente 

em diversas áreas do país. Em 1931, um decreto federal tornou obrigatória adição de 

5% de etanol à gasolina.21 
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A década de 1970 foi um momento chave para o início da consolidação do 

etanol como um combustível utilizado em larga escala no Brasil. A crise do petróleo 

de 1970 promoveu uma alta nos preços do barril de petróleo, algo preocupante para 

o país, que em 1973 importou 34% do seu consumo energético na forma de petróleo.  

A dependência de petróleo aliada a uma queda no preço internacional do açúcar, 

motivou o Brasil a buscar o desenvolvimento de uma indústria sucroenergética, 

diminuindo a dependência de fontes energéticas externas e prevenindo a formação 

de grandes estoques de açúcar. Nesta conjuntura, surge o ponto da história que 

revolucionou a produção e uso de etanol no Brasil, a implementação do “Proálcool”, 

em 1975. O programa impulsionou uma grande expansão nas usinas de álcool do 

país, e colocou o Brasil em posição de referência em combustíveis renováveis.21,24,28  

 Inicialmente, o “Proálcool” aproveitou as usinas de açúcares já existentes para 

a produção de etanol hidratado, e a sua principal aplicação era como aditivo da 

gasolina. Nesta etapa, a proporção de etanol adicionado à gasolina chegou a 16,7%. 

Em 1979, o “Proálcool” chegou na sua segunda fase, onde então o etanol hidratado 

foi produzido para ser utilizado como combustível, o que levou a uma completa 

mudança dos motores. Como consequência, uma nova frota de automóveis movidos 

apenas à etanol foi construída, sendo que em 1986, 96% dos carros produzidos pela 

indústria automobilística eram movidos à álcool.28,29  

 Com o aumento da frota de carros movidos à etanol, houve também expansão 

das áreas de cultivo da cana e surgimento de plantas exclusivas para produção de 

álcool. A expansão da produção e consumo de álcool, aliada a medidas do governo 

para manter o preço do etanol abaixo do da gasolina consolidaram no país uma 

indústria sucroenergética e um biocombustível competitivo à gasolina.28,29  

 Contudo, a década de 1980 foi marcada por acontecimentos conturbados para 

o “Proálcool”. O fim do “milagre econômico” mudou as prioridades e incentivos fiscais 

do governo brasileiro, e houve também a redução dos barris de petróleo. Além disso, 

em 1989, ocorreu uma crise de abastecimento de etanol. A produção não foi capaz 

de acompanhar a demanda da época, uma vez que o interesse maior dos produtores 

foi exportar o açúcar que havia sofrido um aumento de preço internacional. Estes três 

acontecimentos levaram o programa a uma crise e retração na produção alcoólica. 

Entretanto, apesar do momento conturbado não houveram grandes prejuízos 

estruturais a ponto de defasar a indústria sucroenergética.21,28,29  
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 A produção de etanol no Brasil retomou sua força após 2003 motivada por uma 

nova geopolítica global preocupada com os impactos ambientais e climáticos 

causados pela utilização de combustíveis fósseis junto de uma implementação dos 

veículos flex fuel. A partir deste momento, a indústria brasileira produzia mais de 1 

bilhão de litros de etanol por ano.29,30  

Atualmente, a indústria sucroalcooeira é energeticamente independente, 

promovendo cogeração de eletricidade e exportação dos seus excedentes para o 

mercado nacional. Além disso, os efluentes da indústria, como a vinhaça, são 

aproveitados para aplicação em processos da agricultura e pecuária. O 

desenvolvimento da indústria de etanol caminhou junto com desenvolvimento da 

ciência no país. Nos últimos 40 anos, inúmeras pesquisas foram realizadas por 

empresas privadas e universidades buscando aprimorar e tornar a produção de etanol 

mais limpa, barata e sustentável. Do estudo de matérias-primas até à obtenção de 

microrganismos geneticamente modificados, a indústria sucroenergética impulsionou 

a pesquisa dentro das ciências exatas, agrárias e biológicas.24 

 

3.1.2. Etanol como agente sanitizante 

  

 O etanol pode atuar também como um agente sanitizante, eliminando 

microrganismos. Esta substância é capaz de romper a membrana celular e desnaturar 

as proteínas de diversos microrganismos como bactérias, fungos e vírus. É importante 

ressaltar que a presença de água aprimora o processo de esterilização, pois auxilia 

no rompimento da membrana celular e retardada a evaporação do etanol. A literatura 

indica que o etanol tem atividade microbiana na faixa de concentração de 60 a 95% 

(m/m), sendo que o teor de 70% é o mais efetivo para eliminar microrganismos.31   

 Em 2020, o mundo todo foi acometido com a pandemia da COVID-19. Em 

virtude deste evento, diversos protocolos foram adotados para conter a propagação 

do vírus, como o uso de máscaras e higienização frequente das mãos. Devida a sua 

disponibilidade e baixa toxicidade à pele humana, o etanol foi e ainda é uma das 

principais substâncias utilizadas para higienização das mãos e superfícies.4 

 Entretanto, em meio ao grande contágio da doença, os estoques de álcool se 

esgotaram rapidamente em todo o país no primeiro semestre de 2020. Apesar da 

grande indústria alcoólica estabelecida no Brasil, a demanda de álcool não foi suprida 

adequadamente, o que indica que ainda existe necessidade de expansão e 
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aprimoramento da produção de etanol brasileira. Dentro deste cenário, chama-se a 

atenção para a produção de álcool de fontes alternativas à cana. Fontes amiláceas 

como mandioca, milho, batata-doce e inglesa; materiais lignocelulósicos como o 

bagaço da cana e ainda algas podem ser aliadas à cana para expandir a produção.7 

As medidas sanitárias de higienização de mãos e superfícies para a contenção 

da COVID-19, ressaltou a importância deste álcool nos mais variados setores da 

sociedade, e desse modo, a indústria do bioetanol como um todo ganha destaque e a 

necessidade de expansão limpa e barata. 

 

3.2. Obtenção do etanol 

 

  Existem duas principais vias mais utilizadas industrialmente para a obtenção 

de etanol, a via química e via bioquímica. Rota de síntese química do etanol se trata 

da hidratação do etileno proveniente do petróleo. (Figura 3) O álcool obtido por esse 

processo possui aplicações em alguns setores industriais. Contudo, essa rota sintética 

não serve para fins renováveis, uma vez que utiliza hidrocarbonetos derivados do 

petróleo como precursores do etanol.9  

 

FIGURA 3 – REAÇÃO DE HIDRATAÇÃO DO ETILENO VIA CATÁLISE ÁCIDA. 

 

Fonte: o autor (2021) 

  

 A via bioquímica de obtenção de etanol ocorre pela fermentação alcoólica de 

carboidratos. O etanol produzido por esta rota é também chamado de bioetanol, por 

ser obtido de fontes da biomassa. Além disso, a fermentação alcoólica permite a 

obtenção renovável deste álcool, uma vez que a matéria-prima utilizada não está 

sujeita a esgotamento. Os carboidratos fermentescíveis são mono e dissacarídeos, 

como glicose, frutose, maltose, e sacarose.9  

 A fermentação alcoólica é realizada por microrganismos como leveduras e 

bactérias. Tais microrganismos obtém energia em forma de ATP de duas formas: 

respiração e fermentação. Em condições aeróbias a via metabólica utilizada pelos 
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microrganismos é a da respiração, onde a glicose é quebrada em piruvato, o qual é 

oxidado a acetato. O acetato formado participa do ciclo do ácido cítrico que produz 

energia na forma de ATP para a célula. Neste processo, NADH é oxidado à NAD+ pelo 

O2. Entretanto, em meios anaeróbios, a concentração de O2 não é suficiente para 

oxidar NADH a NAD+, o que interromperia o processo de obtenção de energia celular. 

O metabolismo destes microrganismos é adaptado para estas situações, de modo a 

não interromper as suas rotas bioquímicas importantes.32  

A fermentação é uma destas adaptações, onde moléculas orgânicas agem 

como aceptores de elétrons no lugar do O2. Neste processo bioquímico, os 

dissacarídeos, como maltose e sacarose, são convertidos à glicose e/ou frutose, e em 

seguida se obtém piruvato pela via da glicólise. O piruvato é descarboxilado em uma 

reação catalisada pela enzima piruvato-descarboxilase aliada aos cofatores 

enzimáticos tiamina-pirofosfato (TPP) e Mg2+. O produto da descarboxilação é o 

acetaldeído, que substitui o O2 na oxidação do NADH em uma reação catalisada pela 

álcool-desidrogenase. Ao fim, obtém-se NAD+, que dá continuidade aos processos 

metabólicos do microrganismo, e etanol. O etanol não possui utilidade para a levedura 

dentro do seu metabolismo, sendo apenas uma substância excretada ao fim da 

fermentação.32,33 A reação está representada na Figura 4. 

 

FIGURA 4 – OBTENÇÃO DE ETANOL PELA FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA. 

 

Fonte: o autor (2021) 
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 Em suma, a produção de etanol pela fermentação alcoólica pode ser dividida 

em três etapas. A primeira etapa consiste na adaptação ao ambiente e reprodução 

dos microrganismos. Ao serem adicionados ao mosto, os microrganismos iniciam o 

seu processo de crescimento e reprodução, e para isto, é essencial a presença de 

oxigênio no mosto. Com o aumento do número de microrganismos e redução no 

volume de O2, inicia-se o consumo dos açúcares e a fermentação alcoólica. A partir 

deste momento há aumento de temperatura, formação de etanol e dióxido de carbono. 

Na terceira e última etapa deste processo, não há mais reprodução dos 

microrganismos, e estes decantam no fermentador, dando fim ao processo 

fermentativo.34–36  

A fermentação alcoólica gera outros produtos além do etanol e dióxido de 

carbono como álcoois superiores, ácidos carboxílicos, aldeídos, ésteres dentre outros. 

Tais substância são separadas do etanol pela destilação fracionada, a fim de se obter 

o etanol anidro (99%) ou hidratado (95%).9,33,34  

Os microrganismos mais utilizados para fermentação alcoólica são as 

leveduras, principalmente Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces uvarum. A 

fermentação por estes microrganismos é utilizada tanto no setor alimentício na 

produção de cervejas, vinhos, cachaças, pães etc. como no setor energético para a 

obtenção de etanol combustível. Outros microrganismos também são capazes de 

fermentar açúcares gerando etanol. Dentre eles, destacam-se bactérias como 

Escherichia coli e Zymomonas mobilis, e fungos como Pichia striptis e Pachysolen 

tannophilus.9  

 

3.3. Matérias-primas 

 

 O etanol é obtido majoritariamente a partir de plantas sacaríneas, como cana-

de-açúcar e beterraba, e amiláceas, como o milho, mandioca e batata-doce. O milho 

e a cana-de-açúcar, utilizados pelos Estados Unidos e Brasil, respectivamente, 

representam a maior parcela da matéria-prima destinada à produção de álcool. 

Entretanto, qualquer planta que possua uma quantidade considerável de carboidratos 

em sua composição pode ser utilizada para produção de etanol. Desse modo, a 

produção não está limitada apenas a matérias-primas oriundas do cultivo agrícola, e 

outras fontes de carboidratos, como materiais lignocelulósicos e algas, são opções 

para obtenção de bioetanol.37,38 
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A cana-de-açúcar não foi adotada de modo arbitrário como principal fonte de 

etanol no Brasil. Além da grande produção açucareira, esta planta reduz em 89% a 

emissão de CO2, o que a torna mais vantajosa para obtenção de álcool, tanto no 

quesito produção como sustentabilidade. Entretanto, a cana-de-açúcar não pode ser 

processada para produção de etanol no período entressafra, uma vez que não pode 

ser estocada. Já amiláceas, podem ser estocadas ao longo do ano, o que possibilita 

a produção de etanol a partir destas matérias-primas alternativas, de modo que as 

usinas de álcool não fiquem ociosas no período entressafra.39,40  

Além disso, a cana-de-açúcar é uma cultura exigente em termos de fertilidade 

do solo, enquanto que a mandioca e batata-doce são plantas não tão exigentes e se 

adaptam à diferentes climas. Desse modo, a utilização de matérias-primas alternativas 

à cana é de interesse para a expansão da indústria alcoólica, pois possibilita a 

implementação de usinas em diferentes regiões do país, além de ser possível também 

a criação de usinas de álcool flex, ou seja, usinas que processam a cana aliada a 

outra matéria-prima para obtenção de etanol. Tal expansão, mostra-se cada vez mais 

necessária, visto a crescente demanda de etanol como combustível e agente 

sanitizante.18,39  

 

3.3.1. Mandioca 

 

 A mandioca (Manihot esculenta) é um arbusto perene com raiz tuberosa, que 

apresenta de 2 a 3 metros de altura, pertencente à família Euphorbiaceae. Cultivada 

em zonas tropicais e subtropicais, principalmente na América do Sul, África e Ásia, é 

uma das principais fontes de carboidratos na alimentação humana depois do  arroz, 

cana-de-açúcar e milho.11,18,41  

A planta é composta pela raiz tuberosa, rizoma, caule e folhas. Na raiz se 

encontra a maior concentração de amido da planta, carboidrato cuja a presença pode 

representar até 80% em matéria seca. Por isso, a raiz é a parte de interesse da planta 

para fins alimentícios e também para a produção de álcool.  A raiz da mandioca não 

pode ser estocada por longos períodos, pois a sua alta umidade a torna perecível. 

Contudo, se eliminada a água, as raízes podem ser estocadas por tempos 

maiores.11,42  

 A mandioca é uma planta que requer climas mais quentes – média de 

temperatura diária maior que 20°C - para o seu crescimento e fotossíntese ideais. Nos 



26 

 

subtrópicos, onde a temperatura é menor, o crescimento da planta ocorre, porém é 

mais lento. Esta planta também cresce em diversos tipos de solo sob condições 

marginais, onde outras culturas não seriam aptas a crescer. A grande maioria das 

variedades da mandioca são tolerantes à seca e à acidez do solo, resistentes a 

doenças e pragas e podem ser cultivados em solos degradados. Tais características 

dão versatilidade a esta cultura permitindo o seu cultivo em diferentes regiões do 

Brasil, um aspecto importante para a implementação de usinas de álcool.42,43  

 Além das vantagens oferecidas pelas características agronômicas da 

mandioca, o etanol obtido dessa cultura possui um aspecto ambiental positivo ao seu 

favor. Depois da cana-de-açúcar, o etanol de mandioca é o mais eficaz na redução de 

emissão de gases do efeito estufa. Segundo Aquino et al., o álcool de mandioca é 

capaz de evitar até 63% de emissão. Isto significa que mais da metade da quantidade 

de CO2 gerado na produção e queima do etanol de mandioca é absorvida e utilizada 

pela própria planta.40  

 

3.3.2. Batata-doce 

 

 A batata-doce (Ipomoea batatas) é uma hortaliça perene da família das 

convovuláceas cultivada nos trópicos e subtrópicos do mundo todo, sendo a quarta 

hortaliça mais cultivada no Brasil. A planta apresenta diversas variedades, sendo as 

mais características as diferentes cores: amarela, roxa e branca. As cores da batata-

doce estão diretamente relacionadas ao teor de fitoquímicos presentes em sua 

composição. A batata-doce laranja possui tal cor devido ao teor de β-caroteno, 

enquanto que a cor da batata-doce roxa se deve à presença de antocianinas. A 

presença desses fitoquímicos aliada ao teor de fibras da batata-doce conferem a esta 

planta grande valor nutricional.44–47  

Assim, como a mandioca, a batata-doce também apresenta raiz tuberosa que 

contém a maior concentração de amido da planta, podendo chegar até a 80% de 

massa seca. O amido da batata-doce é considerado um carboidrato mais complexo 

do que amidos provenientes de outras plantas. O maior teor de amilopectina e a 

concentração significativa de fibras e demais substâncias na farinha de batata-doce, 

dificultam a hidrólise desse amido.10,47  

A batata-doce cresce com temperaturas moderadas (21-26°C), adapta-se a 

diferentes tipos de solo e possui alta resistência à seca. Além disso, a batata-doce é 
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também resistente a pragas e doenças e baixo custo de cultivo. Todos estes fatores, 

tornam essa cultura muito versátil e permitem que seja produzida em diferentes 

regiões do país, o que possibilita a implementação de usinas de álcool de batata-doce 

em regiões estratégicas.44,48  

 Além do baixo custo, a principal aliada da batata-doce para a produção de 

etanol é a baixa emissão de CO2 no processo de obtenção do biocombustível. Assim, 

o balanço de emissão e consumo de CO2 no ciclo do bioetanol é positivo, o que torna 

a batata-doce uma matéria-prima muito promissora para uma geração de um 

biocombustível mais sustentável.49  

 

3.4. Amido 

 

 Tanto a raiz da mandioca como da batata-doce são majoritariamente 

compostas por amido. O amido é um carboidrato de armazenamento de energia das 

plantas formado por dois polímeros de glicose: amilose e amilopectina. A amilose 

consiste em uma molécula linear onde cada molécula de glicose está unida por 

ligações glicosídicas do tipo α (1-4). Já a amilopectina possui ligações α (1-4) e 

ramificações, formando ligações do tipo α (1-6). (Figura 5).50,51  

 O amido é encontrado na forma de grânulos semicristalinos, onde as regiões 

amorfas e cristalinas estão intercaladas entre si. O teor de amilopectina do amido é o 

que determina a cristalinidade deste carboidrato. Os cristalitos são formados pela 

interação em dupla-hélice dos segmentos da cadeia de amilopectina, estando 

envolvidos 6 resíduos de glicose em cada dupla-hélice. As duplas-hélices se 

cristalizam em dois tipos de polimorfos: A e B. Os tipos de cristais dos grânulos de 

amido são identificados por difração de raios X. No cristal do tipo A, as duplas-hélices 

estão dispostas em uma estrutura monoclínica, enquanto que no cristal do tipo B as 

duplas-hélices se encontram com estrutura hexagonal. Em algumas plantas existe o 

cristal tipo C, que consiste em uma mistura dos padrões A e B. O tamanho dos 

grânulos do amido está diretamente relacionado com os polimorfos A e B, sendo que 

grânulos maiores são do tipo A, e grânulos menores do tipo B.51,52  

 

 

 

 



28 

 

FIGURA 5 – ESTRUTURAS MOLECULARES DA GLICOSE, AMILOSE E AMILOPECTINA E SUAS 

LIGAÇÕES GLICOSÍDICAS. 

 
Fonte: o autor (2021) 

 

 Estruturalmente, as moléculas de amilopectina e amilose formam lamelas 

amorfas e cristalinas que se intercalam formando o grânulo. A Figura 6 representa as 

lamelas do amido e como são dispostas as porções cristalinas e amorfas no grânulo. 

A região cristalina é composta pelas cadeias de amilopectina entrelaçadas em dupla-

hélice. Já a região amorfa consiste nas ramificações da amilopectina associadas com 

a amilose. A amilose pode também ser encontrada associada com as cadeias de 

amilopectina.52,53 
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FIGURA 6 – REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA LAMELAR DO AMIDO. REGIÕES PRETAS SÃO 

LAMELAS CRISTALINAS, E BRANCAS, LAMELAS AMORFAS. 

 

Fonte: o autor (2021) 

  

Os grânulos de amido não são solúveis em meio aquoso a baixas temperaturas. 

Contudo, ao serem aquecidos, os grânulos absorvem água e incham até que amilose 

e amilopectina se separem e a cristalinidade seja perdida. Inicialmente, a água difunde 

para dentro do grânulo e hidrata a sua região amorfa, que possui interações 

intermoleculares mais fracas. Após, o processo ocorre na porção cristalina do grânulo. 

A solubilização do grânulo do amido leva a um grande aumento da viscosidade do 

meio. Este processo possui temperaturas e entalpias de gelatinização específicas 

para os amidos de diferentes fontes botânicas, e a concentração de amilopectina e 

amilose está diretamente ligada a cristalinidade dos grânulos. Amidos com maior teor 

de amilopectina serão mais resistentes à gelatinização, o que implica em uma 

temperatura mais elevada para esta transição de fase.52,53  

 Existe uma determinada porção do amido que é resistente à digestão 

enzimática, o chamado amido resistente. Por definição, o amido resistente é a porção 

do amido que não é hidrolisada pela α-amilase pancreática e pela pululanase. Alguns 

grânulos do tipo B e C tendem a ser mais resistentes a hidrólise enzimática. O amido 

gelatinizado é mais facilmente digerido, pois a perda da cristalinidade dos grânulos 

torna mais fácil o acesso da enzima ao substrato. Desse modo, a gelatinização permite 
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que o amido resistente também possa ser hidrolisado, levando a maiores rendimentos 

da reação.53,54  

 

3.5. Hidrólise do amido 

 

 O amido não é um carboidrato fermentescível pelos microrganismos utilizados 

na fermentação alcoólica. Portanto, para ser utilizado para este fim, é necessário que 

amilose e a amilopectina sejam hidrolisadas para que se obtenham açúcares 

fermentescíveis. A hidrólise deste carboidrato pode ser realizada via catálise ácida ou 

enzimática.  

 A hidrólise ácida utiliza catalisadores baratos como ácido sulfúrico e clorídrico. 

Sua rápida cinética e o baixo custo dos catalisadores são a maior vantagem deste 

processo. Entretanto, o catalisador precisa ser neutralizado para a realização da 

fermentação, o que adiciona mais uma etapa na obtenção do etanol, e os ácidos 

utilizados poderiam gerar corrosão nos aparatos metálicos utilizados. Além disso, os 

catalisadores podem reagir com os produtos (glicose) levando a formação indesejada 

de hidroximetilfurfural (HMF).18 

 A hidrólise enzimática apresenta vantagens sobre a ácida, pois o pH e 

temperatura requeridos para a reação são mais brandos, as enzimas utilizadas são 

seletivas e não são gerados produtos indesejáveis.14 

 

3.5.1. Enzimas amilolíticas e hidrólise enzimática 

 

 Enzima é o nome dado ao grupo de macromoléculas, composto 

majoritariamente por proteínas, caracterizadas por catalisar reações biológicas. Essas 

moléculas são essenciais para que haja vida, pois permitem que reações químicas de 

cinética lenta que exigem condições mais intensas para acontecerem, sejam 

realizadas com eficiência e seletividade em condições brandas de pH e 

temperatura.32,55 

 A atividade catalítica de uma enzima está diretamente relacionada com sua 

estrutura quaternária, a qual é dependente da temperatura e pH do meio. Outros 

fatores, como solventes, também podem afetar a conformação de uma enzima no 

espaço. Assim, as enzimas possuem condições de pH e temperatura onde a sua 

atividade é ótima. Quanto mais distante destas condições, menor será a atividade 



31 

 

catalítica, sendo que em temperaturas e pH’s mais agressivos a enzima é desnaturada 

perdendo sua atividade catalítica. Algumas enzimas conseguem catalisar reações 

sem a necessidade de outras substâncias, utilizando apenas os seus resíduos de 

aminoácidos. Contudo, outras enzimas requerem íons metálicos como Fe2+, Zn2+ e 

Mg2+ (cofatores) ou ainda moléculas orgânicas (coenzimas) para uma atividade 

catalítica adequada.32,55  

Assim como catalisadores químicos, as enzimas aceleram uma reação 

fornecendo um mecanismo com energia de ativação mais baixa. Entretanto, o 

diferencial das enzimas é que todo este processo ocorre em um bolsão da 

macromolécula denominado de sítio ativo, a porção da enzima que catalisará a 

reação.  O mecanismo geral de ação das enzimas consiste na ligação do substrato 

com o sítio ativo enzimático. Como mostra a Equação 1, forma-se um intermediário 

chamado de complexo enzima-substrato, o substrato ligado à enzima é convertido a 

produto, e na etapa final, o produto rompe suas ligações com a enzima. A 

especificidade de cada enzima é dependente da sua conformação espacial e da sua 

sequência de aminoácidos. Estes dois fatores determinam como será o sítio ativo da 

enzima e os tipos de interações que ocorrerão durante a catálise, desde interações 

intermoleculares até ligações covalentes.32,55  

 

 
 

(1) 

 

Classificadas de acordo com as reações que catalisam, existem seis classes 

diferentes de enzimas. (Tabela 2) A classe de interesse neste trabalho é a das 

hidrolases, mais especificamente as amilases (enzimas amilolíticas). Essas enzimas 

atuam na hidrólise de ligações glicosídicas α (1-4) e α (1-6) da amilose, amilopectina, 

glicogênio e oligossacarídeos.32,55,56  
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TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DAS ENZIMAS DE ACORDO COM AS REAÇÕES QUE CATALISAM. 

Número da classe Nome da classe Reação catalisada 

1 Oxidorredutases Transferência de elétrons 

2 Transferases Transferência de grupos 

3 Hidrolases Hidrólise 

4 Liases 

Clivagem de ligações C-C, C-O, C-N ou outras 

ligações por eliminação. Rompimento de ligações 

duplas ou anéis. 

5 Isomerases 
Transferência intramolecular de grupos gerando um 

isômero 

6 Ligases Formação de ligações C-C, C-S, C-O e C-N 

Fonte: adaptado de Nelson e Cox (2014) 

 

 Encontradas em animais, plantas e microrganismos, as enzimas amilolíticas 

são utilizadas pela humanidade há vários séculos, principalmente na produção de 

cerveja. Existe uma vasta gama de amilases conhecidas e caracterizadas com 

diferentes especificidades, formas de atuação no substrato e mecanismo.56,57  

As amilases realizam catálise ácido/básica envolvendo um grupo ácido 

carboxílico e um carboxilato, usualmente os resíduos de aminoácidos envolvidos na 

catálise são de glutamina e aspartato. Contudo, a ação enzimática não depende 

apenas dos aminoácidos envolvidos na troca de prótons da reação. A sequência de 

aminoácidos destas proteínas dita o comportamento enzimático de diversas formas 

como na sua especificidade, conformação espacial do sítio ativo, estabilização do 

substrato e intermediários de reação, mecanismo de ação, ligação em que atua e os 

produtos formados. Existem dois tipos de mecanismo de ação para estas enzimas: 

retenção e inversão. No mecanismo de retenção, o substrato é envolvido pelo ácido 

carboxílico e carboxilato dos resíduos de aminoácidos. O oxigênio do carboxilato, 

carregado negativamente, ataca o carbono anomérico do substrato enquanto que o 

oxigênio da ligação glicosídica abstrai um próton do ácido carboxílico, e desse modo, 
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a ligação glicosídica é quebrada. Forma-se um intermediário, onde o carboxilato está 

ligado ao carbono anomérico. Na última etapa, uma molécula de água ataca o carbono 

ligado à enzima, e se obtém o açúcar em configuração α. (Figura 7.a) No mecanismo 

de inversão, o carboxilato do sítio ativo está mais distante do substrato e uma molécula 

de água se acomoda entre o carboxilato e o substrato. Neste caso, o ataque da água 

ocorre pelo lado oposto e a configuração do carbono anomérico é invertida de α para 

β. (Figura 7.b)32,56,58  

 

FIGURA 7 – MECANISMOS DE (A) RETENÇÃO E (B) INVERSÃO DAS AMILASES SOB O AMIDO. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 As amilases diferem ainda com relação a qual porção da cadeia de amilose ou 

amilopectina irão atuar. As endoamilases atuam nas ligações α (1-4) internas desses 

carboidratos de forma aleatória, levando a formação de açúcares com diferentes 

tamanhos de cadeia e ramificações. As exoamilases, por sua vez, atuam em 

extremidades não redutoras das cadeias de amilose e amilopectina. Os açúcares 

obtidos pela ação dessas enzimas usualmente são mono e dissacarídeos.56,57   
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TABELA 3 – CARACTERÍSTICAS DE ALGUMAS AMILASES IMPORTANTES. 

Nome 
Ligação 

que atua 
Mecanismo Modo de ação Produtos formados 

α-amilase α (1-4) Retenção Endoamilase 
α-Dextrinas lineares e 

ramificadas 

β-amilase α (1-4) Inversão Exoamilase 
β-Maltose, β-Maltotriose e β-

Dextrinas   

Amiloglucosidase α (1-4) Inversão Exoamilase β-Glicose 

Dextrinase limite α (1-6) Retenção Endoamilase 
α-Dextrinas lineares e 

maltose 

α-glucosidase α (1-4) Retenção Exoamilase α-Glicose 

Isoamilase α (1-6) Retenção Endoamilase 
α-Dextrinas lineares e 

maltose 

Fonte: adaptado de Mohanan (2018)56 

 

 A Tabela 3 apresenta características relevantes de algumas das enzimas 

amilolíticas mais utilizadas em diversos setores da indústria. De modo geral, a 

hidrólise enzimática do amido pode ser dividida em três etapas: gelatinização, 

liquefação e sacarificação. Como descrito na seção 3.4, a gelatinização consiste no 

aquecimento do amido em água, onde os grânulos incham até perderem sua 

cristalinidade e se solubilizarem no meio. Essa solubilização aumenta a viscosidade 

da mistura. Na liquefação, a enzima α-amilase é protagonista, pois atua sob as 

cadeias de amilopectina e amilose de forma aleatória, produzindo oligossacarídeos 

com diferentes graus de polimerização. Essa etapa é essencial para que o amido seja 

convertido a mono e dissacarídeos, pois a redução da viscosidade do meio e a 

diminuição do tamanho das cadeias de carboidratos é determinante para a ação de 

outras enzimas. A sacarificação consiste na conversão dos oligossacarídeos a mono 

e dissacarídeos, ou seja, obtém-se os açúcares fermentescíveis, principalmente 

glicose e maltose. Nesta etapa, as demais amilases são utilizadas, e a escolha da 

enzima depende do produto final. No caso da produção de cerveja, diversas enzimas 

são utilizadas como β-amilase, α-glucosidase, dextrinase limite e amiloglucosidase. 

Usualmente para a obtenção do etanol como combustível ou agente sanitizante, o 

processo utiliza a enzima amiloglucosidase para a sacarificação.56,59–61  
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 O processo de hidrólise enzimática mais difundido utiliza do sistema α-

amilase/amiloglucosidase para sacarificação do amido, sendo que usualmente ambas 

são obtidas de culturas fúngicas. Contudo, diversas pesquisas para o aprimoramento 

da hidrólise do amido são realizadas de modo a otimizar e tornar mais sustentável o 

processo de sacarificação deste carboidrato. Neste sentido, diferentes fatores podem 

ser avaliados na hidrólise, como o tipo de enzimas utilizadas, as condições de reação, 

a gelatinização do substrato e a fonte de obtenção destas enzimas.59,62  

 

3.6. Malte de cevada 

 

 A cevada é um grão cultivado pela humanidade desde a antiguidade. Registros 

datam o cultivo dessa planta por volta de 8000 a.C. Sendo muito versátil, esse grão 

pode ser cultivado em diferentes regiões nos mais variados climas. A cevada é 

principalmente destinada à alimentação animal e produção de cerveja e whiskey.  Sua 

composição química consiste de amido (80%), β-glucanos (3,7 – 7,7%), proteínas 

(11,5 – 14,2%), lipídios (4,7 – 6,8%) e cinzas (1,8 – 2,4%). Este grão, quando utilizado 

na produção de bebidas alcoólicas, é modificado em um processo chamado de 

malteação, onde a estrutura física do grão é modificada e ocorre a produção e ativação 

de diversas enzimas.63,64  

 O grão de cevada possui diversos componentes com diferentes funções sendo 

os principais: aleurona, embrião, endosperma, escutelo e casca. A casca e o pericarpo 

recobrem o grão por completo e consistem majoritariamente em hemicelulose e 

ligninas. A principal função destes tecidos é de proteger o grão contra infecções 

durante o seu desenvolvimento. A casca possui certa resistência à água, contudo 

estruturas como a testa, cutícula nucelar e as estruturas micropilares tornam o grão 

semipermeável e também regulam o ingresso de água e substâncias dissolvidas.  O 

endosperma é o principal tecido de reserva energética da cevada, é composto por 

grandes células sem núcleo preenchidas por amido e majoritariamente esse tecido 

não é metabolicamente ativo. Este é o maior tecido de todo o grão, sendo que 80% 

do endosperma é constituído por amido. O escutelo é a estrutura que separa 

endosperma do embrião. Também atua na degradação do endosperma e nutrição do 

embrião. O embrião é a principal parte do grão metabolicamente ativa e é responsável 

pela produção de enzimas e hormônios, como ácido giberélico. A aleurona também é 

metabolicamente ativa e é formada por três camada de células responsáveis pela 
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produção das enzimas hidrolíticas durante a malteação pela ação dos hormônios do 

grão de cevada.65,66   

Através da malteação o grão de cevada é modificado física e bioquimicamente. 

Neste processo, há um aumento do teor de água do grão levando a uma germinação 

acelerada, e ocorre então a ativação e produção de diversas enzimas e degradação 

das paredes celulares. A malteação é dividida em três etapas fundamentais: 

maceração, germinação e secagem.65  

 A maceração consiste na imersão do grão em água aumentando a umidade 

de 10 – 14% para 42 – 47%. Esse processo consiste em diversas imersões em água 

com temperatura controlada seguida de um descanso onde a água é drenada. Assim, 

quando imerso, o embrião do grão absorve água, no período de descanso, a água é 

distribuída pelo endosperma. Usualmente a maceração dura de 1 a 2 dias. A água e 

oxigênio levados ao embrião pela maceração estimulam a respiração, iniciando a 

produção de hormônios. Quando a aleurona e o escutelo são hidratados, inicia-se a 

produção de ácido giberélico, hormônio que viabiliza a produção das enzimas do 

malte.65,66  

 A germinação é a segunda e principal etapa da malteação, onde haverá a 

síntese das enzimas hidrolíticas, quebra das paredes celulares do endosperma e 

solubilização de nitrogênio por meio da proteólise. Inicialmente, o embrião inicia o 

desenvolvimento de raízes e brotos no grão. Giberelinas, hormônios derivados do 

ácido giberélico, produzidas pelo embrião são levadas ao escutelo e aleurona, onde 

serão ativadas e sintetizadas diversas enzimas como α- e β-amilase, dextrinase limite, 

α-glucosidase, β-glucanase e proteases. A maior parte das enzimas são produzidas 

na aleurona, sendo que apenas de 1-10% das α-amilases do malte são originadas do 

escutelo. Durante a germinação, toda essa gama de enzimas migra para o 

endosperma, onde irá atuar nas paredes celulares e amido. Pela catálise da β-

glucanase e xilanase são hidrolisados os β-glucanos e arabinoxilanos, 

respectivamente. Neste processo, os β-glucanos são quase que totalmente 

hidrolisados, enquanto que apenas uma pequena parcela de arabinoxilanos são 

degradados. Após o rompimento dessas paredes celulares, toda a variedade de 

amilases sintetizadas irá promover a hidrólise do amido, contudo esse processo 

hidrolisa no máximo 18% do amido do endosperma. As proteínas do endosperma 

também são hidrolisadas pelas proteases produzidas na aleurona, sendo que de 40 a 

50% da matriz proteica é solubilizada. O produto obtido ao fim da germinação é 
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chamado de malte verde. Usualmente o processo de germinação dura de 3 a 5 

dias.65,66  

 Na última etapa, o malte verde, com uma umidade em torna de 40%, é seco 

até que o teor seja reduzido para 4-5% durante 24 horas. A secagem do malte visa 

impedir o surgimento brotos no grão novamente, limitar a modificação do amido e 

também elimina compostos que são indesejados para a fabricação de cerveja, a fim 

de estabilizar o produto para armazenamento. A secagem é uma etapa determinante 

na fabricação do malte, pois as suas condições de realização contribuem para a 

características finais do malte, como cor, aroma, atividade enzimática e compostos 

responsáveis pelo sabor. Tais mudanças ocorrem principalmente por conta de 

reações de Maillard, onde os açúcares redutores reagem com aminoácidos livres 

formando glicosilaminas. Além disso, devido ao aquecimento, uma porção de enzimas 

mais sensíveis a temperaturas mais altas, como a β-amilase, podem ser 

inativadas.65,66 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Moagem do malte 

 

 Nesta pesquisa foram utilizados os maltes Pilsen e Pale Ale produzidos pela 

empresa Cooperativa Agrária Agroindustrial e adquiridos no comércio local. Os maltes 

foram moídos em moinho de rolos a fim de aumentar a área de contato do malte e a 

exposição das enzimas. 

 

4.2. Extração de amilases do malte 

 

 A extração das amilases dos maltes foi realizada por metodologia adaptada de 

Farias et al.20 a partir da qual 15 g de malte moído foram adicionados a 50 mL de uma 

solução 0,1 mol L-1 de TRIS-HCl (tris(hidroximetil)aminometano) e mantidos em 

contato por 1 h. Após esse período, a mistura foi centrifugada a uma velocidade de 

3000 rpm por 10 minutos, filtrada e congelada até o momento da utilização.  

 

4.3. Hidrólise enzimática dos amidos de mandioca e batata-doce 

 

 A fécula de mandioca e a farinha de batata-doce roxa utilizadas nesta pesquisa 

foram adquiridas no comércio local. A hidrólise dos amidos foi realizada utilizando 

suspensões de 100 mL de água e amido com uma concentração de 10 %(m/V) de 

fécula de mandioca e farinha de batata-doce. O pH destas suspensões foi ajustado 

com solução tampão de Sorensen para 5,3, pH no qual as enzimas do malte possuem 

maior atividade. A mistura foi aquecida até 70 °C para o amido de mandioca e 90 °C 

para o amido de batata-doce para garantir a gelatinização destes amidos. A 

suspensão foi resfriada até a temperatura de 65 °C e então o malte moído, nas 

concentrações de 5, 10 ou 15 %(m/m), ou o extrato de malte, nas concentrações de 

0,5; 1,0 ou 1,5 %(V/V) foi adicionado dando início à hidrólise com duração de 2 horas 

a temperatura e agitação constante. Os ensaios foram realizados em duplicata.60,61  
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4.3.1. Otimização da hidrólise enzimática dos amidos de mandioca e batata-doce 

 

 Um planejamento composto central rotacional 22 foi realizado a fim de encontrar 

a condição ótima para a hidrólise enzimática dos amidos de modo a maximizar a 

produção de açúcares redutores. As concentrações de fécula de mandioca, farinha de 

batata-doce e extrato de malte estão apresentadas na Tabela 4. As reações de 

hidrólise foram conduzidas como descrito na seção 4.3, cada experimento foi 

realizado uma vez e foram feitas replicatas no ponto central.  

 

TABELA 4 – VALORES REAIS E CODIFICADOS UTILIZADOS PARAS A REALIZAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL ROTACIONAL. 

Variáveis 
Níveis codificados 

-√2 -1 0 +1 √2 

Fécula de mandioca ou 

farinha de batata-doce 

(% m/V) 

2,93 5 10 15 17,07 

Extrato de malte (% V/V) 1,47 2,5 5,0 7,5 10,3 

Fonte: o autor (2021) 

 

4.3.2. Efeito da variação de temperatura na hidrólise enzimática 

 

 Devido à variedade de enzimas com diferentes faixas de temperatura ótima 

presentes nos maltes, um estudo foi conduzido para avaliar a influência da variação 

de temperatura durante a hidrólise enzimática. Para tal, a hidrólise foi conduzida 

utilizando as condições otimizadas de concentração de amido e enzima obtidas pelo 

planejamento composto central rotacional [2,93 % (m/V) de fécula de mandioca e 3,68 

%(V/V) de extrato de malte, e 2,93% (m/V) de farinha de batata-doce e 8,09 %(V/V) 

de extrato de malte].  O procedimento de preparo foi o mesmo descrito na seção 4.3 

e foram utilizados 4 patamares de temperatura com duração de 30 minutos, como 

demonstra a Figura 8. 
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FIGURA 8 – RAMPA DE AQUECIMENTO UTILIZADA PARA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

4.3.3. Avaliação cinética da hidrólise 

 

 Uma avaliação cinética das reações realizadas com o extrato enzimático de 

malte foi feita a fim de elucidar os resultados obtidos. A hidrólise foi realizada segundo 

a metodologia descrita na Seção 4.3. Durante a reação, alíquotas de 1,0 mL foram 

coletadas a cada 10 minutos e 3 gotas de solução 0,5 mol L-1 de NaOH foram 

adicionadas para inibir a reação. Após, quantificou-se os teores de açúcares redutores 

das alíquotas. 

 

4.4. Fermentação alcoólica  

  

 Inicialmente todo o aparato utilizado nesta etapa foi esterilizado com etanol 

70% (m/m) e seco a 100 °C para garantir a completa eliminação de microrganismos 

indesejados. O volume de trabalho foi expandido na proporção de 1:5, portanto foram 

utilizadas suspensões de 500 mL.  
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 A fermentação alcoólica foi realizada a partir de metodologia adaptada de 

Santana18 utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae oriunda do fermento 

cervejeiro comercial Nottingham da marca Lallemand® na concentração de 5 g L-1. 

Estas leveduras foram ativadas previamente em 20 mL de água na faixa de 

temperatura de 30 – 35 °C por 20 minutos, conforme recomendações do fabricante. A 

hidrólise foi realizada segundo a mesma metodologia descrita na seção 4.3 utilizando 

as concentrações ótimas de amido e enzima obtidas do planejamento composto 

central rotacional 22. Como fonte de nutrientes para os microrganismos, adicionou-se 

ao mosto obtido sulfato de amônio ((NH4)2SO4), sulfato de magnésio heptaidratado 

(MgSO4⸱7 H2O) e fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) nas concentrações de 5; 0,2 

e 0,1 g L-1, respectivamente. A mistura foi transferida para um fermentador (Figura 9) 

onde a fermentação alcoólica foi conduzida por 7 dias a 20 °C. As fermentações foram 

realizadas em triplicata. A variação do teor de etanol em função do tempo de 

fermentação foi avaliada coletando-se alíquotas de 10 mL a cada 24 horas. Cada 

alíquota foi submetida a uma destilação simples a 90 °C e o teor de etanol for 

determinado como descrito na Seção 4.5.6. 

 

FIGURA 9 – FERMENTADOR DE VIDRO COM MECANISMO PARA LIBERAÇÃO DE CO2. 

 

Fonte: o autor (2021) 
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A eficiência da fermentação foi calculada utilizando o rendimento real e o 

rendimento teórico da reação de acordo com Santanta.18 O cálculo foi feito utilizando 

as equações abaixo: 

 

 𝑌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
2 . 46

180
 100 (2) 

 

 𝜀 =
𝑌𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑌𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 
100 (3) 

 

 Sendo: 

 

-Yreal: a razão entre a massa de etanol obtida ao fim fermentação e a massa de 

açúcares redutores presentes no mosto no início da reação; 

-ε: eficiência da fermentação alcoólica.  

 

4.5. Técnicas de caracterização e metodologias analíticas 

 

4.5.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 A morfologia dos amidos de batata-doce e mandioca foi avaliada por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). As amostras foram recobertas com ouro 

por sputtering, colocadas em stubs e levadas a um microscópio eletrônico Tescan 

Vega com detector SE, filamento de tungstênio a 20 kV e distância de trabalho de 10 

a 15 mm. 

 

4.5.2 Atividade enzimática dos maltes 

 

 A atividade enzimática dos maltes Pilsen e Pale Ale foi determinada utilizando 

um kit comercial K003 da marca Bioclin, segundo a metodologia adaptada de 

Caraway.67  Inicialmente, 500 µL de uma solução de amido foram levados a banho-

maria à 37 °C por 2 minutos. Após, adicionaram-se 10 µL do extrato do malte e 

novamente a amostra foi levada à banho-maria à 37 °C por 7 minutos e 30 segundos. 

Por fim, 500 µL de uma solução de iodo e 4,0 mL de água destilada foram adicionados 
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ao tubo da amostra e a absorbância foi medida a um comprimento de onda 660 nm. 

O mesmo procedimento foi realizado para o controle, com exceção da adição de 

extrato enzimático. Todos os ensaios foram feitos em triplicata. A atividade enzimática 

foi calculada pela equação abaixo: 

 

 𝐴𝐸 =
𝐶 − 𝐴

𝐴
800 (4) 

Sendo: 

 

-AE: atividade enzimática expressa em unidade de amilase por decilitro de extrato (U 

dL-1). Uma unidade de enzima é a quantidade capaz de hidrolisar totalmente 10 mg 

de amido em 30 minutos à 37°C; 

-C: absorbância do controle; 

-A: absorbância da amostra. 

 

4.5.3. Quantificação de açúcares redutores 

 

 Os açúcares redutores foram quantificados utilizando o reagente DNS segundo 

a metodologia de Bernfeld adaptada por Vasconcelos et al.68 O preparo do reagente 

DNS consiste na mistura de duas soluções A e B sendo estas: 

 

- Solução A: ácido 3,5-dinitrosalicílico (C7H4N2O7) + hidróxido de sódio (NaOH); 

- Solução B: tartarato duplo de sódio e potássio (KNaC4H4O6·4H2O). 

 

  Para o preparo da solução A, foram adicionados 10 g de ácido 3,5-

dinitrosalícilico a 200 mL de uma solução 2 mol L-1 de hidróxido de sódio sob agitação 

constante. Concomitantemente, a solução B foi prepara pela dissolução de 300 g de 

tartarato duplo de sódio e potássio em 500 mL de água. Em seguida a solução A foi 

adicionada a solução B e o sistema foi mantido sob agitação até a dissolução completa 

do ácido 3,5-dinitrosalicílico. Após resfriada foi avolumada para 1 litro e o reagente foi 

armazenado ao abrigo da luz. 

  Para a construção da curva de calibração foi preparada uma solução padrão 

1,0 g L-1 de glicose e a partir destas foram feitas diluições variando a concentração de 

0,1 a 0,5 g L-1. Em um tubo de ensaio,1,0 mL do reagente DNS foi adicionado a uma 
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alíquota de 1,0 mL das soluções de glicose. A mistura foi agitada vigorosamente e as 

amostras foram aquecidas em banho-maria com água em ebulição por 15 minutos. 

Após este período, os tubos de ensaio foram mergulhados em água a temperatura 

ambiente para inibir a reação. Em seguida, a absorbância das amostras foi medida 

em espectrofotômetro UV-Vis SHIMADZU UV 1800 a λ = 540 nm. O mesmo 

procedimento foi adotado para a quantificação de açúcares nas amostras. Os teores 

de açúcares foram quantificados de acordo com a curva de calibração apresentada 

na Figura 10. 

 

FIGURA 10 – CURVA DE CALIBRAÇÃO UTILIZADA NA QUANTIFICAÇÃO DE AÇÚCARES 

REDUTORES. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

4.5.4. Determinação do teor de amido da fécula de mandioca e farinha de batata-doce 

 

 O teor de amido foi determinado seguindo metodologia adaptada de Farias e 

colaboradores.20 As amostras de amido foram submetidas a hidrólise ácida e depois 

o teor de açúcares redutores gerados foi analisado segundo o método do reagente 
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DNS como descrito na seção 4.5.3. Nesta análise, 2 g da amostra contendo amido 

foram adicionados a um erlenmeyer contendo 100 mL de água destilada. A esta 

mistura, foram adicionados 15 mL de ácido clorídrico (HCl) 37 %(m/m) e o sistema foi 

mantido a 100 °C em estufa por 2 horas. Os ensaios foram realizados em triplicata. O 

teor de amido foi calculado segundo a seguinte equação:  

 

 𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 =
𝐴𝑅ℎ. 𝑉𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜. 0,9 

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
100 (5) 

 

 Sendo: 

 

-ARh: teor de açúcares redutores obtidos na hidrólise ácida em g L-1; 

-Vsuspensão: volume da suspensão em L; 

-mamostra: massa da amostra analisada em g. 

 

4.5.5. Determinação de açúcares redutores na fécula de mandioca e farinha de batata-

doce 

 

 Para análise de açúcares redutores presentes nos amidos, 2 g da amostra 

foram adicionados à 100 mL de água destilada e a mistura foi deixada sob agitação 

por 1 hora. Após este intervalo de tempo a mistura foi centrifugada à 3500 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante obtido foi coletado e analisado pela metodologia descrita na 

seção 4.5.3. Os ensaios foram realizados em triplicata. O teor foi calculado segundo 

a equação:  

 

 𝐴çú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐴𝑅 . 𝑉𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠ã𝑜

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
100 (6) 

  

 Sendo: 

 

-AR: teor de açúcares redutores em g L-1; 

-Vsuspensão: volume da suspensão em L; 

-mamostra: massa da amostra em g. 
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4.5.6. Teor de etanol 

 

 O teor alcoólico foi medido utilizando o método da NBR 13920 de acordo com 

Lopes.16 A amostra fermentada foi submetida à destilação simples à 90 °C onde foram 

destilados 250 mL de amostra. Adicionaram-se 5 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 

concentrado a uma alíquota de 5 mL. Após um minuto, adicionou-se 1 mL de uma 

solução 10% (m/V) de dicromato de potássio (K2Cr2O7). A absorbância desta amostra 

foi medida em λ = 600 nm e a concentração foi determinada utilizando uma curva de 

calibração feita com uma solução padrão de etanol. As concentrações de etanol foram 

determinadas utilizando a curva de calibração apresentada na Figura 11. 

 

FIGURA 11 – CURVA DE CALIBRAÇÃO UTILZIADA PARA A QUANTIFICAÇÃO DE ETANOL 

 

Fonte: o autor (2021) 
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4.5.7. Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier 

  

 As amostras obtidas da fermentação do hidrolisado de mandioca e batata-doce 

foram submetidas a destilação fracionada a 78 °C para purificação do etanol obtido. 

As amostras foram analisadas em um Espectrômetro Perkin Elmer® modelo Frontier 

com módulo de aquisição ATR e faixa de leitura de 4000 a 650 cm-1.  

 

4.5.8. Análise de parâmetros físico-químicos do etanol 

 

 Os fermentados de mandioca e batata-doce foram submetidos a destilação 

fracionada a 78 °C, a fim de se obter o maior teor alcoólico possível para a realização 

de algumas análises referentes as especificações da ANP para o etanol combustível.  

 

4.5.8.1. Aspecto e cor visual 

 

 A cor e aspecto visual do etanol foi analisada de acordo com a norma NBR 

14954. As amostras foram colocadas em uma proveta onde se observou se a cor era 

transparente e se haviam resíduos sólidos.69 

 

4.5.8.2. Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

 O pH das amostras foi medido pelo método potenciométrico seguindo a norma 

NBR 10891 com um pHmetro da marca Bel modelo PHS3BW. O eletrodo foi 

mergulhado nas amostras e detectando o potencial formado.70 

 

4.5.8.3. Massa específica 

 

 A massa específica das amostras destiladas foi determinada em picnômetro de 

5 mL à 20 °C. O picnômetro limpo e seco foi pesado, e após, a amostrada foi 

adicionada até completar todo o volume do picnômetro. O excesso de amostra foi seco 

e o picnômetro foi pesado novamente. A massa específica foi determinada de acordo 

com a equação: 
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 µ =
𝑀2 − 𝑀1

𝑉𝑝
 (7) 

 

 Sendo: 

- M1: massa do picnômetro seco e vazio em kg; 

- M2: massa do picnômetro contendo a amostra em kg; 

- Vp: volume do picnômetro m3. 

 

4.6. Representação geral dos processos de hidrólise e fermentação 

 

 A Figura 12 apresenta uma representação dos dois principais processos 

realizados neste trabalho. Adiciona-se o malte moído ou o extrato de malte às 

suspensões de amido e água dando início à hidrólise. Esse amido é convertido em 

açúcares com menor grau de polimerização; como glicose, maltose e maltodextrinas.  

A mistura ao obtido ao fim da hidrólise é transferida para um fermentador onde 

será adicionado os microrganismos (Saccharomyces cerevisiae) e alguns sais como 

fonte de nutrientes ((NH4)2SO4, MgSO4 . 7 H2O e K2HPO4). No processo fermentativo, 

os açúcares serão consumidos e será gerado etanol e dióxido de carbono. 
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FIGURA 12 – REPRESENTAÇÃO GERAL DOS PRINCIPAIS PROCESSOS DA PESQUISA 

DESENVOLVIDA. 

 

 

 

Fonte: o autor (2021) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização dos amidos 

 

5.1.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

 A Figura 13 apresenta as imagens da fécula de mandioca obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura. Dentro da região analisada os grânulos 

apresentaram uma faixa de diâmetro de 10 a 20 µm, este tamanho se encontra dentro 

da faixa de diâmetro reportada na literatura (3 – 32 µm).71 Nota-se que grânulos 

maiores possuem geometria esférica, enquanto que os menores são poligonais. Além 

disso, a superfície dos grânulos é lisa, sem buracos ou fissuras.  

Segundo Wang72 e colaboradores, a presença de buracos e/ou fissuras na 

superfície pode aumentar a susceptibilidade ao ataque enzimático. Como estes não 

estão presentes na superfície dos grânulos de amido de mandioca, sugere-se que há 

uma menor suscetibilidade ao ataque enzimático nesse amido. Desse modo, a α-

amilase, a única enzima proveniente do malte capaz de hidrolisar qualquer ligação α 

(1-4) do amido, possui um papel importante na etapa inicial da hidrólise. Como 

relatado por Muralikrishna57, no início da hidrólise a α-amilase é capaz de criar fissuras 

e buracos na superfície do grânulo ao hidrolisar as porções mais externas da cadeia 

amilácea. Estes buracos e fissuras permitem um maior contato das demais enzimas 

com porções mais internas dos grânulos. 
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FIGURA 13  – IMAGENS DE MEV DO AMIDO DE MANDIOCA COM (A) 500, (B) 1000 E (C,D) 2000 

VEZES DE AUMENTO. 

  

  

Fonte: o autor (2021) 

 

 As imagens obtidas por MEV da farinha de batata-doce estão dispostas na 

Figura 14. Os grânulos apresentaram diâmetros na faixa de 6 a 35 µm, o qual se 

encontra dentro da faixa reportada (2 – 42 µm).73  

 

A B 

D C 
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FIGURA 14 – IMAGENS DE MEV DO AMIDO DE BATATA-DOCE COM AUMENTO DE (A) 500 E 

(B) 1000 VEZES. 

  

Fonte: o autor (2021) 

  

 Os grânulos de amido de batata-doce possuem geometrias 

predominantemente esféricas, assim como o amido de mandioca. Contudo, ao 

comparar as imagens de MEV dos dois amidos, percebe-se uma grande diferença 

entre cada fonte. A farinha de batata-doce apresenta também partículas sem 

geometria definida juntas aos grânulos de amido. Como mostrado por Yuliana et al.74, 

tais partículas podem ser fibras provenientes da batata-doce, as quais envolvem os 

grânulos de amido, como mostra Figura 14.a. Assim como os grânulos de amido de 

mandioca, a superfície destes grânulos não apresenta fissuras o que acarreta na baixa 

susceptibilidade enzimática. 

 

5.1.2. Teor de amido e açúcares redutores 

 

 Os teores de amido e açúcares redutores da farinha de batata-doce e fécula de 

mandioca estão apresentados na Tabela 5. O teor de amido encontrado na fécula de 

mandioca está próximo aos teores reportados na literatura.75–77 O teor de açúcares 

redutores encontrado foi muito baixo, e, desse modo, pode-se inferir que não há 

A B 
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interferência destes no decorrer da hidrólise enzimática (deslocamentos de equilíbrio 

e inibição enzimática pelo produto) ou na fermentação alcoólica. 

 

TABELA 5 – TEORES DE AMIDO E AÇÚCARES REDUTORES DA FÉCULA DE MANDIOCA E FARINHA 

DE BATATA-DOCE. 

Amostra Teor de amido (% m/m) Açúcares redutores (% m/m) 

Fécula de Mandioca 71,54 ± 3,54 0,0034 ± 7,07.10-5 

Farinha de Batata-doce 58,62 ± 4,78 10,42 ± 0,35 

Fonte: o autor (2021) 

  

 Para a farinha de batata-doce, o teor de amido e açúcares redutores 

determinado também se encontra próximo ao que é reportado na literatura.16,78–81 

Contudo, a maior concentração açúcares redutores da farinha de batata-doce pode 

atuar de duas formas no processo de obtenção de etanol. Por um lado, uma maior 

concentração de açúcares pode incrementar a concentração de etanol obtido na 

fermentação. Por outro, a presença de tais açúcares no momento da hidrólise pode 

acarretar em efeitos de deslocamento de equilíbrio e/ou inibição das enzimas 

amilolíticas. Desse modo, analisando apenas o teor de açúcares redutores da farinha, 

não é possível afirmar se a sua presença auxilia ou é prejudicial para a obtenção de 

etanol. 

 

5.2. Atividade enzimática dos maltes 

 

 Os maltes Pilsen e Pale Ale não apresentaram diferença significativa entre as 

suas atividades enzimáticas, como demonstrado na Tabela 6. A principal diferença 

entre estes maltes reside na etapa de secagem da sua malteação. Esta etapa é 

responsável por características como cor e sabor do malte.65,82 Contudo, a 

temperatura de secagem pode levar a desnaturação de algumas enzimas do malte, 

fazendo com que haja uma diminuição na atividade enzimática.60,61  
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TABELA 6 – ATIVIDADE ENZIMÁTICA DOS MALTES PILSEN E PALE ALE. 

Tipo de Malte Atividade enzimática (U dL-1) 

Pilsen 570,80 ± 5,80 a 

Pale Ale 580,57 ± 9,70 a 

Fonte: o autor (2021) 

 

Entretanto, os valores de atividade enzimática não diferem estatisticamente a 

um nível de confiança de 95%, o que mostra que durante a fabricação destes maltes, 

não houve uma desnaturação das enzimas amilolíticas na etapa de secagem capaz 

de acentuar a diferença na atividade enzimática dos maltes Pilsen e Pale Ale. Desse 

modo, espera-se que não haja diferença significativa na hidrólise dos amidos por estes 

diferentes maltes. 

 

5.3. Hidrólise enzimática do amido de mandioca  

 

5.3.1 Avaliação e comparação entre a hidrólise com o malte Pilsen moído e com 

extrato enzimático 

 

 A hidrólise enzimática foi avaliada utilizando o catalisador de duas formas: o 

malte Pilsen moído e um extrato enzimático do mesmo malte. A Tabela 7 apresenta 

os resultados para a hidrólise enzimática com o malte Pilsen moído e amido na 

concentração de 10% (m/V). 

 

TABELA 7 – TEOR DE AÇÚCARES REDUTORES EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 

DE MALTE MOÍDO. 

Concentração de malte moído (% m/m) Açúcares Redutores (g L-1) 

5 4,40 ± 2,16 a 

10 3,22 ± 1,56 a 

15 2,93 ± 1,44 a 

Fonte: o autor (2021) 

Médias acompanhadas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de tukey 

a um nível de significância de 5%. 
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 Não houve diferença estatística entre as médias de açúcares redutores para as 

diferentes concentrações de malte moído. Assim, a variação da concentração de 

malte adicionado para a hidrólise não afetou significativamente a produção de 

açúcares redutores. É possível que alguns grãos contenham maior ou menor 

concentração de enzima, e desse modo, nem sempre a mesma massa de malte 

possui a mesma concentração de enzimas, e assim, variar a concentração de malte 

não influenciou significativamente a hidrólise do amido. 

 

TABELA 8 – TEOR DE AÇÚCARES REDUTORES EM FUNÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO DE EXTRATO ENZIMÁTICO. 

Concentração de extrato (% V/V) Açúcares redutores (g L-1) 

0,5 11,99 ± 0,111 a 

1,0 3,32 ± 0,883 b 

1,5 2,87 ± 0,643 b 

Fonte: o autor (2021) 

Médias acompanhadas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste 

de tukey a um nível de significância de 5%. 

 

 A Tabela 8 apresenta a quantidade de açúcares redutores obtidos em função 

da concentração de extrato enzimático. Neste caso, a análise de variância mostrou 

que as médias de açúcares redutores se dividem em dois grupos a e b, e os maiores 

teores de açúcares foram obtidos para a menor concentração de extrato. A Figura 15 

mostra os teores de açúcares redutores encontrados para as diferentes 

concentrações de malte moído e extrato. Nota-se que a hidrólise realizada com 0,5 

%(V/V) do extrato enzimático gerou uma quantidade de açúcares redutores maior 

comparada com os outros ensaios. 
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FIGURA 15 – COMPARAÇÃO ENTRE OS TEORES DE AÇÚCAR REDUTOR OBTIDOS EM 

DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE EXTRATO DE MALTE PILSEN E 

MALTE PILSEN MOÍDO. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 Uma possível razão para o extrato de malte ter sido mais efetivo na hidrólise 

do amido é o maior contato entre enzima e substrato. Desse modo, o extrato 

enzimático foi utilizado para dar continuidade ao trabalho. 

 

5.3.1.1. Otimização da hidrólise do amido de mandioca utilizando o extrato enzimático 

de malte 

  

 Para avaliar o efeito da variação na concentração de fécula de mandioca e 

extrato de malte e otimizar o rendimento em açúcares redutores na hidrólise do amido 

de mandioca, um planejamento composto central rotacional 22 foi realizado para 

encontrar o ponto ótimo de hidrólise maximizando a geração de açúcares redutores. 
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A Tabela 9 apresenta as condições dos experimentos e os respectivos teores de 

açúcares redutores encontrados. 

 

TABELA 9 – PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL ROTACIONAL 22 DAS VARIÁVEIS FÉCULA 

DE MANDIOCA E EXTRATO DE MALTE. 

Experimento 
Fécula de Mandioca 

(% m/V) 

Extrato de Malte 

(% V/V) 

Açúcares Redutores 

(g L-1) 

1 5 (-1) 2,5 (-1) 10,59 

2 5 (-1) 7,5 (+1) 9,90 

3 15 (+1) 2,5 (-1) 5,53 

4 15 (+1) 7,5 (+1) 9,64 

5 2,93 (-1,414) 5,0 (0) 11,58 

6 17,07 (+1,414) 5,0 (0) 6,49 

7 10 (0) 1,47 (-1,414) 6,06 

8 10 (0) 10,3 (+1,414) 3,63 

9 10 (0) 5,0 (0) 10,57 

10 10 (0) 5,0 (0) 10,52 

11 10 (0) 5,0 (0) 11,21 

12 10 (0) 5,0 (0) 10,25 

13 10 (0) 5,0 (0) 9,68 

Fonte: o autor (2021) 

 

 Com os resultados da Tabela 9, foi gerada a superfície de resposta mostrada 

na Figura 16. A superfície de resposta mostra que as maiores concentrações de 

açúcares redutores são obtidas quando se utilizam menores concentrações de fécula 

de mandioca e concentrações de extrato de malte dentro da faixa de 3,0 a 5,0 %(V/V).  
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FIGURA 16 – SUPERFÍCIE DE RESPOSTA OBTIDA A PARTIR DOS RESULTADOS DO 

PLANEJAMENTO. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 A análise de variância do modelo obtido no planejamento (Tabela 10) mostra 

que o valor de Fcalculado > Ftabelado para o termo da regressão provando que esta é 

significativa a um nível de confiança de 95%.  A variação explicada pelo modelo (R2) 

foi de 94,71% e a variação máxima explicável é 98,71%. A falta de ajuste não foi 

significativa, uma vez que Fcalculado < Ftabelado. Segundo Barros Neto et al.83, para o 

modelo gerado pela regressão ser utilizado para fins de predição e otimização, a 

regressão deve ser significativa estatisticamente e o valor de R2 deve ser superior a 

80%. Desse modo, o modelo gerado descreve os resultados experimentais 

adequadamente e pode ser utilizado para fins preditivos. 
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TABELA 10 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) PARA O MODELO GERADO PELO PLANEJAMENTO. 

Parâmetro 
Soma 

Quadrática 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
Ftabelado Fcalculado 

Regressão 73,653 5 5,666 6,256 17,895 

Resíduo 4,115 7 0,317   

Total 77,770 12 5,982   

Falta de Ajuste 2,886 3 0,962 6,591 6,189 

Erro Puro 1,230 4 0,307   

Fonte: o autor (2021) 

  

 A Figura 17 apresenta uma distribuição dos valores preditos pelo modelo em 

função dos valores observados. Quanto maior a linearidade da dispersão, mais 

adequado é o modelo para o sistema estudado. Portanto, a Figura 17 comprova que 

o modelo gerado descreve os resultados adequadamente e pode ser utilizado para 

fins preditivos. 

 

FIGURA 17 – VALORES PREDITOS PELO MODELO EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS. 

 

 

Fonte: o autor (2021) 
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 Na Tabela 11 está apresentada a análise de variância para os termos do 

modelo. Todas as variáveis foram significativas bem como a interação entre elas, com 

exceção da componente quadrática da variável fécula de mandioca. 

 

TABELA 11 – ANOVA PARA OS COEFICIENTES DA REGRESSÃO. TERMOS EM NEGRITO SÃO 

ESTATISTICAMENTE SIGNIFICATIVOS A UM NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. 

Termos 
Soma 

Quadrática 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
Fcalculado p-valor 

FM L 19,588 1 19,588 63,716 0,001335 

FM Q 1,531 1 1,531 4,980 0,089448 

EM L 3,575 1 3,575 11,628 0,027028 

EM Q 46,936 1 46,936 152,671 0,000247 

FM L x EM L 5,760 1 5,760 18,736 0,012364 

Erro puro 1,223 4 0,305   

Fonte: o autor (2021) 

FM L = fécula de mandioca linear; FM Q = fécula de mandioca quadrática; EM L = extrato de malte 

linear; EM Q = extrato de malte quadrático; FM L x EM L = interação entre fécula de mandioca linear e 

extrato de malte linear. 

  

A Figura 18 apresenta o diagrama de Pareto para as variáveis avaliadas no 

planejamento fatorial. O diagrama confirma as informações contidas na Tabela 11 

mostrando que todas as componentes lineares e quadráticas, com exceção da 

componente quadrática para a fécula de mandioca (FM Q), foram significativas a um 

nível de confiança de 95%. O fato de a componente quadrática da fécula de 

mandioca não ser significativa pode ser observado na Figura 16, onde não há 

curvatura pronunciada na superfície para o eixo correspondente à variável fécula de 

mandioca. 

 A partir dos dados da Figura 18 aliados à informação da Tabela 11, obteve-se 

o modelo abaixo 

 

 𝑦 =  10,56 − 1,56 𝐹𝑀 +  0,65 𝐸𝑀 –  1,74 𝐸𝑀2  +  1,20 𝐹𝑀 𝐸𝑀 (8) 
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FIGURA 18 – DIAGRAMA DE PARETO PARA O MODELO GERADO. OS TERMOS CUJA AS 

BARRAS ULTRAPASSAM A LINHA VERMELHA SÃO SIGNIFICATIVOS A UM 

NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. 

 

Fonte: o autor (2021) 

  

O modelo gerado permite encontrar o ponto máximo da superfície, ou seja, as 

condições experimentais que irão gerar a quantidade máxima de açúcares redutores 

segundo o modelo. Essas condições são o ponto ótimo para o sistema estudado. A 

Figura 19 apresenta a otimização da superfície de resposta para a concentração de 

fécula de mandioca e extrato de malte. Segundo a Figura 19, a concentração de 

2,93% (m/V) de fécula de mandioca e o volume de 3,68 %(V/V) de extrato de malte 

são as condições ótimas para este sistema produzindo 11,89 g L-1 de açúcares 

redutores. 
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FIGURA 19 – CONDIÇÕES ÓTIMAS PARA A CONCENTRAÇÃO DE FÉCULA DE MANDIOCA E 

EXTRATO ENZIMÁTICO DE MALTE. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 As hidrólises realizadas com uma menor quantidade de substrato (fécula de 

mandioca) foram as que apresentaram um maior teor de açúcares redutores. Uma 

possível explicação para esta tendência são as inibições por substrato e produto. Em 

concentrações mais altas de substrato, é possível que a atividade da enzima seja 

reduzida, pois mais de uma molécula de substrato pode chegar ao mesmo sítio ativo, 

inibindo a ação enzimática. Além disso, maiores concentrações de substrato 

aumentam a velocidade da reação, e por consequência há uma formação mais rápida 

de produtos. Os produtos formados podem se ligar aos sítios ativos das enzimas 

amilolíticas e inibir a sua ação catalítica também.84–86 Desse modo, é possível que em 

concentrações mais baixas de fécula de mandioca não houve inibição significativa por 

produto e substrato levando a um maior teor de açúcares ao fim da hidrólise.  
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5.3.1.2 Hidrólise enzimática com extrato de malte Pale Ale 

 

 A hidrólise com as enzimas do malte Pale Ale foi avaliada nas condições ótimas 

geradas pelo planejamento composto central rotacional. A Tabela 12 compara o teor 

de açúcares redutores obtidos na hidrólise do amido de mandioca com os extratos de 

malte Pale Ale e Pilsen. 

 

TABELA 12 – TEOR DE AÇÚCARES REDUTORES OBTIDOS A 

PARTIR DAS HIDRÓLISE COM MALTE PILSEN E 

PALE ALE. 

Tipo de Malte Açúcares redutores (g L-1) 

Pale Ale 9,64 ± 1,51 

Pilsen 11,53 ± 1,03 

Fonte: o autor (2021) 

  

 As médias obtidas foram comparadas pelo teste t de Student e não 

apresentaram diferença significativa a um nível de confiança de 95%. Esta 

comparação mostra que não é necessário a realização de um planejamento fatorial 

para o malte Pale Ale, uma vez que não houve diferença significativa do teor de 

açúcares em comparação com os teores obtidos para o malte Pilsen.  

 O fato de não haver diferença entre o teor de açúcares obtido para cada malte 

é consequência da atividade enzimática de ambos. Como demonstrado na Tabela 6, 

as atividades dos maltes não diferem entre si, e por consequência, a sua ação 

catalítica sob o amido será a mesma.  Desse modo, dos dois maltes podem ser 

utilizados para a hidrólise do amido de mandioca. 

 

5.4. Hidrólise do amido de batata-doce 

 

5.4.1. Avaliação e comparação entre a hidrólise com o malte Pilsen moído e com 

extrato enzimático  

 

 A hidrólise do amido de batata-doce foi avaliada da mesma forma que a do 

amido de mandioca. Na Tabela 13 estão dispostos os teores de açúcares redutores 

em função da concentração de malte moído usado na reação. A ANOVA mostrou que 
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as médias não diferem entre si a um nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. 

Assim como para o amido de mandioca, na hidrólise do amido de batata-doce, a 

variação na concentração de malte não influenciou significativamente a hidrólise. 

 

TABELA 13 – TEOR DE AÇÚCARES REDUTORES OBTIDOS PARA DIFERENTES 

CONCENTRAÇÕES DE MALTE MOÍDO.  

Concentração de malte moído (% m/m) Açúcares Redutores (g L-1) 

5 4,04 ± 0,820 a 

10 3,26 ± 0,191 a 

15 3,55 ± 0,530 a 

Fonte: o autor (2021) 

Médias acompanhadas de letras iguais não diferem entre si pelo teste de tukey a um nível de 

significância de 5%. 

  

 Para a hidrólise realizada com o extrato enzimático, obtiveram-se os teores 

apresentados na Tabela 14. As médias foram divididas em dois grupos a e b, pela 

análise de variância. Nota-se que há uma maior produção de açúcares nas hidrólises 

que utilizaram menores concentrações de extrato.  

 

TABELA 14 – AÇÚCARES REDUTORES OBTIDOS EM FUNÇÃO DA 

CONCENTRAÇÃO DE EXTRATO.  

Concentração de extrato (% V/V) Açúcares Redutores (g L-1) 

0,5 8,84 ± 3,10 a 

1,0 5,41 ± 0,417 a,b 

1,5 4,74 ± 1,53 b 

Fonte: o autor (2021) 

  

 A Figura 20 mostra os teores de açúcar redutor em função das respectivas 

concentrações e compara os resultados obtidos para o malte moído e extrato. É 

possível observar que o extrato enzimático possui um melhor desempenho na 

hidrólise do amido de batata-doce principalmente na concentração de 0,5 %(V/V) de 

extrato. Novamente, sugere-se que o melhor desempenho na hidrólise do amido de 

batata-doce para o extrato enzimático, deve-se ao maior contato entre a enzima e o 

substrato. 
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FIGURA 20 – TEORES DE AÇÚCAR REDUTOR OBTIDOS NA HIDRÓLISE DO AMIDO DE 

BATATA-DOCE EM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE MALTE MOÍDO E 

EXTRATO ENZIMÁTICO DE MALTE 

 

Fonte: o autor (2021) 

  

5.4.1.1. Otimização da hidrólise enzimática do amido de batata-doce com extrato 

enzimático do malte  

 

 A otimização da hidrólise enzimática do amido de batata-doce foi realizada de 

forma semelhante a otimização do amido de mandioca, sendo utilizado um 

planejamento composto central rotacional 22. Na Tabela 15 estão dispostas as 

condições de cada experimento juntamente com o valor de açúcares redutores 

obtidos. 
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TABELA 15 – PLANEJAMENTO COMPOSTO CENTRAL ROTACIONAL 22 PARA AS VARIÁVEIS 

FARINHA DE BATATA-DOCE E EXTRATO DE MALTE. 

Experimento 
Farinha de Batata-doce 

(% m/V) 

Extrato de Malte 

(% V/V) 

Açúcares Redutores 

(g L-1) 

1 5 (-1) 2,5 (-1) 10,43 

2 5 (-1) 7,5 (+1) 11,76 

3 15 (+1) 2,5 (-1) 9,37 

4 15 (+1) 7,5 (+1) 2,81 

5 2,93 (-1,414) 5,0 (0) 11,76 

6 17,07 (+1,414) 5,0 (0) 4,83 

7 10 (0) 1,47 (-1,414) 11,45 

8 10 (0) 10,3 (+1,414) 5,10 

9 10 (0) 5,0 (0) 11,92 

10 10 (0) 5,0 (0) 12,05 

11 10 (0) 5,0 (0) 10,58 

Fonte: o autor (2021) 

 

 A partir destes valores dispostos na Tabela 15 foi obtida a superfície de 

resposta apresentada na Figura 21. Os maiores teores de açúcares redutores foram 

obtidos nas menores concentrações de farinha de batata-doce e nas concentrações 

de extrato de malte na faixa de 6,0 a 9,0 %(V/V). 
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FIGURA 21 – SUPERFÍCIE DE RESPOSTA OBTIDA PARA A OTIMIZAÇÃO DA HIDRÓLISE DO 

AMIDO DE BATATA-DOCE. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 Pela análise de variância apresentada na Tabela 16 é possível afirmar que a 

regressão foi estatisticamente significativa a um nível de confiança de 95%, uma vez 

que Fcalculado > Ftabelado. O valor de R2 encontrado para esta regressão foi de 98,39%, 

a variação máxima explicável é 98,84% e a falta de ajuste não foi significativa. 

Portanto, este modelo pode ser utilizado para predição de resultados e otimização.83  
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TABELA 16  – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO MODELO GERADO PELO PLANEJAMENTO 

COMPOSTO CENTRAL. 

Parâmetros 
Soma 

Quadrática 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
Ftabelado Fcalculado 

Regressão 111,9736 5 22,39472 5,05 61,023895 

Resíduo 1,834914 5 0,366983   

Total 113,8086 10    

Falta de 

Ajuste 
0,5104 3 0,17015 19,164 0,2569271 

Erro Puro 1,3245 2 0,66225   

Fonte: o autor (2021) 

 

 A Figura 22 confirma que o modelo descreve adequadamente os dados 

experimentais, pois os valores preditos estão próximos dos resultados obtidos. Assim, 

o planejamento fatorial pode ser utilizado para maximização da produção de açúcares 

redutores através da metodologia da superfície de resposta. 

 

FIGURA 22 – VALORES PREDITOS PELO MODELO EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS 

EXPERIMENTAIS. 

 

Fonte: o autor (2021) 
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 Na Tabela 17, apresenta-se a ANOVA para os termos do modelo gerados pela 

regressão. Avaliando a Tabela 17 juntamente com o diagrama de Pareto da Figura 23 

é possível observar que ambas as variáveis (farinha de batata-doce e extrato de malte) 

tiveram influência significativa na resposta do planejamento. Entretanto, o termo 

quadrático relacionado a variável extrato de malte não foi significativo 

estatisticamente. O modelo gerado por esta regressão está na Equação 9. 

 

 𝑦 = 11,43 − 2,48 𝐹𝐵 − 1,70 𝐹𝐵2 − 1,22 𝐸𝑀 − 1,97 𝐹𝐵 𝐸𝑀 (9) 

  

 Sendo: 

-y: teor de açúcares redutores preditos pelo modelo; 

-FB: farinha de batata-doce; 

-EM: extrato de malte 

-FB EM: interação entre FB linear e EM linear. 

 

TABELA 17 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA DOS TERMOS DA REGRESSÃO. TERMOS EM 

NEGRITO SÃO SIGNIFICATIVOS A UM NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. 

Termos 
Soma 

Quadrática 

Graus de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 
Fcalculado p-valor 

FB L 49,057 1 49,057 74,07822 0,013232 

FB Q 15,572 1 15,572 23,51383 0,039994 

EM L 12,376 1 12,376 18,68768 0,049566 

EM Q 9,983 1 9,983 15,07535 0,060387 

FB L x 

EM L 
15,563 1 15,563 23,50082 0,040015 

Erro Puro 1,324 2 0,662   

Fonte: o autor (2021) 

FB L = farinha de batata-doce linear; FB Q = farinha de batata-doce quadrática; EM L = extrato de malte 

linear; EM Q = extrato de malte quadrático; FB L x EM L = interação entre farinha de batata-doce linear 

e extrato de malte linear. Ftabelado = 18,513. 
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FIGURA 23 – DIAGRAMA DE PARETO CORRESPONDENTE AO MODELO GERADO. TERMOS 

CUJAS AS BARRAS ULTRAPASSAM A LINHA VERMELHA SÃO SIGNIFICATIVAS 

A UM NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%. 

 

Fonte: o autor (2021) 

  

Tendo em vista a validade do modelo, foi realizada a otimização da superfície 

de resposta (Figura 24) para obter as condições que gerarão o teor máximo de 

açúcares redutores. 
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FIGURA 24 – CONDIÇÕES ÓTIMAS PARA HIDRÓLISE DO AMIDO DE BATATA-DOCE. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 A otimização da superfície de resposta indica que a máxima concentração de 

açúcares redutores predita pelo modelo é de 12,13 g L-1 obtida na concentração de 

2,93% (m/V) de farinha de batata-doce e 8,09 %(V/V) de extrato de malte.  

 Assim como para a otimização da hidrólise do amido de mandioca, foram 

obtidos maiores teores de açúcar em concentrações mais baixas de farinha de batata-

doce. Novamente, sugere-se que esse fenômeno se deve à inibição por substrato e 

produto. 

 

5.4.1.2 Hidrólise enzimática com extrato de malte Pale Ale 

 

 Utilizaram-se as condições ótimas do planejamento composto central rotacional 

(2,93% de farinha de batata-doce e 8,09 %(V/V) de extrato de malte). A Tabela 18 

apresenta os teores de açúcar redutor para os diferentes tipos de malte. Novamente 
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não houve diferença significativa entre os dois maltes segundo o teste t de Student a 

um nível de confiança de 95%. 

 

TABELA 18 – TEOR DE AÇÚCARES OBTIDOS NA 

HIDRÓLISE DO AMIDO DE BATATA-

DOCE COM DIFERENTES MALTES. 

Tipo de Malte Açúcares redutores (g L-1) 

Pale Ale 10,94 ± 0,09192 

Pilsen 11,52 ± 0,09192 

Fonte: o autor (2021) 

  

 Da mesma forma que o amido de mandioca, esta comparação mostra que não 

é necessário a realização de um planejamento fatorial para o malte Pale Ale, 

considerando que as médias dos teores de açúcares redutores não diferem entre si. 

Desse modo, ambos os maltes podem ser utilizados na mesma concentração para a 

hidrólise do amido de batata-doce. 

 

5.5. Avaliação cinética da hidrólise dos amidos de Mandioca e Batata-doce 

 

Os resultados obtidos para o extrato enzimático (Tabela 8 e Tabela 14) não 

estão de acordo com a cinética de Michaelis-Menten. Para a equação de velocidade 

de uma reação enzimática (eq. 10 e 11), ao aumentar a concentração de enzimas, a 

velocidade deveria aumentar também.  

 

 𝑣 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 [𝑆]

𝐾𝑚 + [𝑆]
 (10) 

 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑘2[𝐸] (11) 

 

Contudo, os resultados mostraram que se obteve uma maior quantidade de 

açúcar para as menores concentrações de enzima. A fim de encontrar uma explicação 

para este fenômeno, realizou-se uma avaliação cinética das hidrólises do amido de 

mandioca e batata-doce. 
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A Figura 25 apresenta a variação da concentração de açúcares redutores no 

decorrer da hidrólise do amido de mandioca. Nota-se que há uma diminuição na 

concentração, sendo que este efeito é mais pronunciado para as maiores 

concentrações de enzima (1,0 e 1,5 %), enquanto que para 0,5 % de extrato, a 

diminuição na concentração de açúcares redutores é menor. 

 

FIGURA 25 – AÇÚCARES REDUTORES PRODUZIDOS EM FUNÇÃO DO TEMPO DE HIDRÓLISE 

DO AMIDO DE MANDIOCA PARA AS DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

EXTRATO ENZIMÁTICO. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 A produção de açúcares é mais rápida nas reações com 1,0 e 1,5 % de extrato 

comparadas à reação com 0,5 %, e desse modo o esperado seria um maior teor de 

açúcares redutores para a 1,0 e 1,5 % de extrato enzimático. Contudo, a curva para a 

reação com 0,5 % de extrato, mostra que no decorrer da hidrólise, a concentração de 

açúcares é mais elevada e não há diminuições pronunciadas.  
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A Figura 26 apresenta o teor de açúcares redutores em função do tempo para a 

hidrólise do amido de batata-doce. Neste caso, as curvas mostram que a 

concentração de açúcares redutores aumenta e diminui em diversos momentos da 

hidrólise. É possível que os açúcares redutores provenientes da própria farinha de 

batata-doce afetem a reação de hidrólise. Contudo, nota-se um comportamento 

semelhante ao da hidrólise do amido de mandioca, onde a menor concentração de 

extrato de malte levou a uma maior concentração final de açúcares redutores.  

 

FIGURA 26  – GERAÇÃO DE AÇÚCARES REDUTORES EM FUNÇÃO DO TEMPO DE HIDRÓLISE 

PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE EXTRATO ENZIMÁTICO. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 Dois fenômenos podem ser responsáveis pelos resultados inesperados nas 

hidrólises desses amidos: inibição por produto e a transglicosilação. 

 Como já citado na Seção 5.3.1.1, os produtos de uma reação enzimática podem 

se ligar ao sítio ativo da enzima inibindo a sua ação catalítica. A literatura reporta a 

inibição de α- e β-amilases pelos principais produtos da hidrólise do amido: glicose e 
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maltose. Daba87 e colaboradores reportaram a inibição da β-amilase do trigo pela 

maltose e glicose. Hill84 e colaboradores avaliaram o efeito inibitório da glicose e 

maltose sob a α-amilase do malte de cevada. Vernon-Carter et al.85 avaliaram a 

hidrólise do amido de milho pela α-amilase e o efeito de inibição exercido pela glicose 

sob esta enzima. No caso da hidrólise do amido de mandioca, as reações realizadas 

com uma maior quantidade de extrato de malte produziram açúcares mais 

rapidamente. Sugere-se que após os 20 minutos de reação, os açúcares produzidos 

se ligaram aos sítios ativos das amilases, diminuindo a sua ação catalítica. Na 

hidrólise do amido de batata-doce, considerando que a farinha possui um teor de 

10,42% (m/m) de açúcares redutores, os açúcares podem se ligar rapidamente aos 

sítios ativos das enzimas reduzindo a sua capacidade catalítica logo no início da 

reação. 

 A transglicosilação é uma reação paralela à hidrólise que pode ser catalisada 

por enzimas de retenção (α-amilase, α-glucosidase e dextrinase limite) e inversão (β-

amilase). Esta reação, assim como a hidrólise, possui um mecanismo de duas etapas. 

Na primeira etapa, o sítio ativo contendo um grupo carborxila e carboxilato envolve o 

substrato. Após, o oxigênio do carboxilato ataca o carbono anomérico ao mesmo 

tempo que o oxigênio da ligação glicosídica desprotona a carboxila, e assim, quebra-

se a ligação glicosídica. A segunda etapa da reação é a que se define se ocorrerá 

hidrólise ou transglicosilação. Se a água ataca o carbono ligado à enzima, ocorre 

hidrólise. Entretanto, quando açúcares como glicose e maltose estão presentes no 

meio reacional, a hidroxila destes é capaz de atacar o intermediário também e um 

oligossacarídeo é obtido como produto. Neste caso, houve transglicosilação. Os 

mecanismos descritos acima estão dispostos na Figura 27.  
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FIGURA 27 – MECANISMOS DE HIDRÓLISE E TRANSGLICOSILAÇÃO CATALISADOS POR 

ENZIMAS DE RETENÇÃO. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 Mótyán88 e colaboradores avaliaram a transglicosilação catalisada pela α-

amilase da cevada com oligossacarídeos. Os autores relataram que tanto a α-amilase 

natural, como suas mutantes apresentaram atividade de transferase. Vester-

Christensen89 e colaboradores relataram a capacidade de dextrinases limite 

realizarem transglicosilação em reações com oligossacarídeos. Fazekas e 

colaboradores90 observaram um comportamento semelhante ao apresentado na 

Figura 25. Em reações de hidrólise de oligossacarídeos, os autores observaram que 

no decorrer da reação, a concentração de açúcares de cadeia curta, como maltose e 

maltotriose, diminuiu enquanto a concentração de alguns oligossacarídeos aumentou, 

o que indica ocorrência de transglicosilação. 

 Os relatos da literatura referentes a atividade catalítica em reações de 

transferência de diferentes amilases corroboram e tornam plausível a hipótese de que 

ocorreu transgliosilação durante a hidrólise dos amidos. Desse modo, sugere-se que 

a diminuição nos teores de açúcar redutor ao longo da hidrólise do amido de mandioca 

ocorre devido à reação de transglicosilação entre o intermediário de reação e os 

produtos formados. Nas reações realizadas com 1,0 e 1,5 % de extrato enzimático, 

devido à maior concentração de amilases, poder-se-ia dizer que há uma formação 

mais acelerada de açúcares, os quais reagiram via transglicosilação levando a uma 
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diminuição na concentração de produto ao fim da reação. Como na hidrólise com 0,5 

% a formação de produtos é mais lenta, sugere-se que a transglicosilação não foi tão 

pronunciada. Ao longo dos três ensaios, percebe-se que há diminuição e aumento da 

concentração de açúcares ao durante as reações. Portanto, sugere-se que há 

competição entre hidrólise e transglicosilação.  

 No caso da reação do amido de batata-doce, a concentração de açúcar oscila 

durante todos os 120 minutos. Considerando que a farinha utilizada já possui açúcares 

redutores na sua composição, é possível, logo ao início do ensaio, ocorrer reação 

entre o substrato e os açúcares provenientes da farinha. Sugere-se que as oscilações 

nas concentrações de açúcares ocorrem devido à competição entre hidrólise e 

transglicosilação. 

  

5.6. Fermentação alcoólica dos mostos obtidos nas condições otimizadas 

 

 A Tabela 19 apresenta os teores de etanol obtidos pelos fermentados de 

mandioca e batata-doce com os extratos de malte Pilsen e Pale Ale. Os valores de 

eficiência demonstram a quantidade de açúcares que foi convertida em etanol. 

Eficiências acima de 90% dificilmente são alcançadas. Os açúcares participam de 

diversas rotas metabólicas das leveduras, desse modo os microrganismos não 

consomem todo o açúcar pela rota de fermentação alcoólica.18,33  

 

TABELA 19 – TEORES DE AÇÚCARES REDUTORES E ETANOL OBTIDOS E EFICIÊNCIA DE HIDRÓLISE E 

FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA DOS AMIDOS DE MANDIOCA E BATATA-DOCE. 

Fonte de 

amido 

Extrato de malte Açúcares redutores 

após a hidrólise (g L-1) 

Teor de 

etanol (g L-1) 
Yreal 

ε 

(%) 

Fécula de 

mandioca 

Pilsen 
11,53 ± 1,03 8,17 ± 2,11 0,354 69,3 

Fécula de 

mandioca 

Pale Ale 
9,64 ± 1,51 7,01 ±0,25 0,364 71,0 

Farinha de 

batata-doce 

Pilsen 
11,52 ± 0,092 7,13 ±0,32 0,309 60,5 

Farinha de 

batata-doce 
Pale Ale 10,94 ± 0,092 6,92 ± 0,0021 0,316 61,8 

Fonte: o autor (2021) 
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 Os teores de etanol encontrados estão próximos aos reportados em trabalhos 

na literatura que utilizaram diferentes fontes amiláceas.8,14,20,91,92 O fator determinante 

na quantidade de etanol gerado é a concentração de açúcares do mosto, o substrato 

utilizado pela levedura. Como não foi obtido um grande teor de açúcares redutores 

nas hidrólises, não houve substrato suficiente para gerar grandes teores de etanol. 

 Além disso, não houve diferença significativa nos teores de açúcar e etanol das 

hidrólises feitas com extrato de Malte Pilsen e Pale Ale. Uma vez que as atividades 

enzimáticas dos maltes encontradas (Tabela 6) não são significantemente diferentes 

entre si, os extratos têm o mesmo efeito catalítico na hidrólise do amido. Desse modo, 

ambos podem ser utilizados como fonte de amilases para hidrólise do amido e 

posterior obtenção de bioetanol. 

 Na Figura 28 está apresentado o teor de etanol em função do tempo de 

fermentação. Para o fermentado de batata-doce, o teor de etanol cresceu rapidamente 

no período de 24 horas atingindo seu máximo após 72 horas de fermentação, 

enquanto que para o fermentado de mandioca o teor de etanol cresceu 

progressivamente atingindo seu máximo em 168 horas de fermentação. 

Para levantar hipóteses acerca da diferença entre a geração de etanol para as 

diferentes fontes é necessário pontuar as principais diferenças entre os substratos. 

Os amidos de mandioca e batata-doce possuem proporções diferentes de amilose e 

amilopectina. Assim, durante a hidrólise é possível que açúcares com diferentes 

tamanhos de cadeia e ramificações sejam formados, o que afetará diretamente a 

produção de etanol durante a fermentação. Considerando que as principais enzimas 

do malte presentes na hidrólise são α- e β-amilase, os prováveis produtos serão 

maltodextrinas, maltose e glicose. As maltodextrinas obtidas a partir da mandioca 

podem diferir das obtidas pela batata-doce, uma vez que a composição e estrutura de 

amilose e amilopectina em cada amido não é a mesma. Além disso, no caso da batata-

doce, há açúcares formados durante a hidrólise mais os açúcares provenientes da 

própria farinha, o que também pode ter contribuído para uma produção mais 

expressiva de etanol em um menor intervalo de tempo. 45,52,71,75,93,94 
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FIGURA 28  – TEOR DE ETANOL EM FUNÇÃO DO TEMPO DE FERMENTAÇÃO. 

 

Fonte: o autor (2021) 

 

5.7. Efeito da temperatura na hidrólise enzimática 

   

 As temperaturas adotadas nesta etapa do estudo abrangem a faixa de atividade 

ótima das principais enzimas do malte de cevada (α-amilase, β- amilase e enzimas 

desramificadoras). As faixas de temperaturas ótimas para a atuação de cada enzima 

estão dispostas na Tabela 20.  
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TABELA 20 – TEMPERATURAS ÓTIMAS DAS PRINCIPAIS 

ENZIMAS DO MALTE DE CEVADA. 

Enzima Temperatura (°C) 

α-amilase 67 – 72 

β-amilase 55 – 65 

Enzimas desramificadoras 35 – 45 

Fonte: Sammartino (2015)60 e Guerra et al. (2009)61   

  

O teor de açúcares redutores e etanol obtido para os ensaios de mudança de 

temperatura estão dispostos na Tabela 21. Ao comparar os valores com a Tabela 19, 

percebe-se que não houve diferença pronunciada no teor de açúcares redutores. 

Portanto, a variação na temperatura de hidrólise pela utilização de rampas e 

patamares, não gerou um efeito significativo na hidrólise do amido e por consequência 

não foram gerados teores de etanol elevados. Santana18 utilizou diferentes maltes 

para a hidrólise do amido de mandioca. Farias et al.20 avaliou o malte de milho como 

fonte de enzimas para hidrolisar o amido de milho. Ambos reportaram valores de 

eficiência de fermentação próximos aos dispostos na Tabelas 19 e 21.  

 Dessa forma, conclui-se que é possível realizar a hidrólise isotermicamente e 

obter os mesmos resultados em termos de açúcares produzidos com ambos os 

maltes. Uma possível justificativa para tal, é o fato de que enzimas como α-

glucosidase e dextrinases limite, cuja a temperatura ótima de atividade se encontra 

dentro da faixa de 40 a 50 °C, encontram-se em baixas quantidades quando 

comparadas com α- e β-amilase. 
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TABELA 21 – TEORES DE AÇÚCARES E ETANOL E EFICIÊNCIAS DE HIDRÓLISE E FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA 

OBTIDOS NOS ENSAIOS DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. 

Fonte de 

Amido 
Extrato de Malte 

Açúcares redutores 

após a hidrólise (g L-1) 

Teor de 

etanol (g L-1) 
Yreal ε (%) 

Fécula de 

mandioca 
Pilsen 10,42 ± 0,54 7,14 ± 0,88 0,343 67,03 

Fécula de 

mandioca 
Pale Ale 10,41 ± 1,39 7,75 ± 0,55 0,372 72,73 

Farinha de 

batata-doce 
Pilsen 11,57 ± 0,69 8,00 ± 0,53 0,346 67,55 

Farinha de 

batata-doce 
Pale Ale 9,34 ± 0,70 7,66 ± 0,43 0,41 80,09 

Fonte: o autor (2021)  

 

 Uma porção de dextrinases limite e α-glucosidase são desnaturadas durante 

etapa de secagem do malte, devido à sua baixa resistência à temperatura, o que leva 

a sua baixa concentração no malte.60,65 Assim, apesar da temperatura estar dentro da 

faixa de atividade ótima destas enzimas, a sua ação catalítica na hidrólise do amido 

pode não ser significativa devido à sua menor concentração. 

 Como a β-amilase possui faixa de temperatura ótima de 55 – 65 °C e a α-

amilase de 67 – 72 °C, e estas são as enzimas com maior abundância no malte, a 

hidrólise realizada a 65 °C permite a produção de açúcares com eficiência equivalente 

à hidrólise com variação de temperatura. Nesta temperatura, a β-amilase possui 

atividade ótima e a α-amilase, apesar de não estar na sua faixa ótima, também atuará 

na hidrólise do amido. 

 

5.8. Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 As amostras analisadas por FTIR foram submetidas a destilação fracionada a 

fim de aumentar o teor alcoólico e confirmar a presença de etanol. Os espectros de 

FTIR estão dispostos na Figura 29. Todas as amostras apresentaram bandas em 

3321, 1087, 1045 e 880 cm-1 referentes aos estiramentos da ligação O-H, C-O e C-C, 

respectivamente. O etanol é caracterizado por FTIR principalmente por três bandas, 

uma do estiramento O-H, duas dos estiramentos (simétrico e assimétrico) C-O e mais 
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uma banda do estiramento da ligação C-C.95,96 Uma vez que ambas as amostras 

apresentam estes sinais no espectro, pode-se confirmar a presença de uma hidroxila 

ligada a um carbono, o que caracteriza um álcool. Além disso, notam-se bandas em 

torno de 3000 e entre 1250 e 1500 cm-1 referentes os estiramentos e deformações 

angulares das ligações C-H, respectivamente.  

 

FIGURA 29 – ESPECTROS DE INFRAVERMELHO PARA OS FERMENTADOS DE MANDIOCA E 

BATATA-DOCE. 

 

Fonte: o autor (2021) 

  

 A Figura 30 apresenta os espectros de infravermelho das amostras em 

comparação com o do etanol 99%. Nota-se que todas as principais bandas 

características de um álcool coincidem com as bandas do espectro do etanol 99%, o 

que confirma que são compostas majoritariamente por etanol. As amostras 

apresentam uma banda em 1642 cm-1, a qual é ausente no espectro do etanol 99%. 

Assim, afirma-se que tal banda é decorrente da presença de água nas amostras. 
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FIGURA 30 – ESPECTROS DE FTIR AS AMOSTRAS BATATA-DOCE, MANDIOCA E ETANOL 99%.  

 

Fonte: o autor (2021) 

 

 Corsetti et al.95 e Doroshenko et al.96 analisaram amostras de etanol por FTIR 

e encontraram as mesmas bandas de ligação O-H, C-O e C-C dentro da mesma faixa 

de número de onda, o que indica que em comparação com dados da literatura e com 

o espectro de etanol 99%, é possível afirmar que foi obtido etanol a partir da 

fermentação dos hidrolisados de amido de mandioca e batata-doce. 

 

5.9. Análises físico-químicas do etanol 

  

 A Tabela 22 reúne as análises físico-químicas realizadas para as amostras 

destiladas de mandioca e batata-doce. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) regulamenta os parâmetros para que o álcool obtido seja 

utilizado com combustível. De acordo com o Regulamento técnico Nº 3/201197, no 

quesito cor e aspecto visual, o etanol deve ser incolor, límpido e isento de impurezas. 

Ambas as amostras estão de acordo com o padrão requerido pela regulamentação. 
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TABELA 22 – PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS AMOSTRAS DESTILADAS DE MANDIOCA E 

BATATA-DOCE. 

Amostra Cor Aspecto visual 
Massa específica 

(kg m-3) 
pH 

Mandioca Incolor 
Límpido e isento de 

impurezas 
848,0 6,8 

Batata-doce Incolor 
Límpido e isento de 

impurezas 
855,0 7,1 

Fonte: o autor (2021) 

 

 Com relação ao pH, a ANP regulamenta que deve se apresentar na faixa de 6 

a 8. Assim, as amostras se encontram dentro da faixa de pH exigido para a utilização 

do etanol como combustível. No quesito massa específica, exige-se que o etanol 

anidro tenha de 807,6 kg m-3 a 811,0 kg m-3, e, desse modo, as amostras destiladas 

possuem densidade maior do que a regulamentada. A massa específica está 

diretamente relacionada ao teor alcoólico dos destilados. A amostra de mandioca 

apresentou teor alcoólico de 85% (m/m) e a de batata-doce 83% (m/m), os quais se 

encontram fora do teor requerido pela regulamentação. Os teores de etanol obtidos 

se devem à dificuldade de separação de etanol e água, uma vez que a mistura etanol-

água é uma mistura azeotrópica. Além disso, dificuldades com o controle a de 

temperatura durante a destilação fracionada também dificultam a separação do álcool 

do meio aquoso. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 Foi possível utilizar o malte de cevada para promover a hidrólise dos amidos 

de mandioca e batata-doce tanto na sua forma pura como utilizando o seu extrato. Os 

ensaios de hidrólise enzimática indicaram que maiores teores de açúcares redutores 

são obtidos para menores concentrações de amido e malte. Os maltes Pilsen e Pale 

Ale possuíram a mesma atividade catalítica para os amidos de mandioca e batata-

doce devido à ausência de diferença significativa entre as suas atividades 

enzimáticas.  

As otimizações de ambas as hidrólises mostraram que há uma maior conversão 

de amido em açúcares redutores para as menores concentrações de amido e extrato 

de malte. A variação de temperatura da hidrólise não produziu efeitos significativos na 

geração de açúcares. A baixa conversão de amido em açúcares redutores pode ter 

sido ocasionada pela inibição das enzimas amilolíticas pelos produtos de reação de 

hidrólise ou ainda pela transglicosilação concorrente a hidrólise. 

 O teor de etanol obtido pelas fermentações foi baixo, o que está diretamente 

ligado com a concentração de açúcares redutores no início da fermentação. Para a 

batata-doce o maior teor alcoólico foi obtido após 24 horas de fermentação, enquanto 

que para a mandioca, o teor alcoólico atingiu-se máximo valor após 168 horas. As 

análises espectroscópicas na região do infravermelho confirmaram que se obteve 

etanol pela presença das bandas de estiramento O-H (3321 cm-1), C-O (1087 e 1045 

cm-1) e C-C (880 cm-1). As análises físico-químicas das amostras destiladas mostram 

que o pH, cor e aspecto visual se encontram dentro do que é regulamentado pela 

ANP. As massas específicas fora dos valores recomendados se devem a presença 

de água nas amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudar o efeito da inibição enzimática por substrato e produto por meio de estudos 

cinéticos. 

 

Acompanhar a geração de produtos durante a reação de hidrólise para comprovar ou 

descartar a hipótese de transglicosilação. 

 

Obter o perfil dos carboidratos formados pela hidrólise. 

 

Avaliar os compostos obtidos pelo processo fermentativo. 

 

Utilizar agentes dessecantes antes da destilação fracionada para se obter um álcool 

mais puro. 

 

Obter o rendimento alcoólico das fermentações. 

 

Medir a granulometria dos maltes. 

 

Avaliar diferentes condições de fermentação alcoólica como o uso de diferentes 

microrganismos, variação de temperatura e fonte de nutrientes. 

 

Avaliar utilização dos resíduos de hidrólise e fermentação. 
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