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Resumo: Neste projeto é avaliado a produção de 

etanol de segunda geração a partir de resíduos de papel. 

Com o pré-tratamento do jornal, obteve-se a maior 

remoção de pigmentos com a flotação com detergente 

2% (v/v). Após a sacarificação enzimática o hidrolisado 

obtido será submetido à uma fermentação alcoólica para 

verificação da eficiência fermentativa. Assim, será 

oferecida uma solução sustentável para este resíduo com 

sua transformação em biocombustível. 

 

1. Introdução 
Atualmente, o desenvolvimento de fontes 

alternativas de energia é um desafio tecnológico e o 

etanol celulósico possui grande interesse no setor de 

biocombustíveis. A produção do etanol celulósico a 

partir de resíduos de papel, constituídos basicamente por 

fibras de celulose e pigmentos, está dividida em três 

etapas: pré-tratamento do resíduo; hidrólise enzimática; 

e por fim, a fermentação alcoólica do hidrolisado. O 

pré-tratamento tem como finalidade romper a estrutura 

cristalina da celulose e remover pigmentos que podem 

afetar a sacarificação do material [1].  

A sacarificação (conversão da celulose em açúcares 

fermentescíveis) é realizada através da adição de 

enzimas como celulases e hemicelulases. Escolheu-se 

para este trabalho a enzima CellicCTec2 

(Novozymes®), um biocatalisador industrial, eficaz em 

uma grande variedade de materiais lignocelulósicos pré-

tratados.  Dessa forma, o material resultante desta etapa 

pode seguir para a fermentação alcoólica onde os 

açúcares serão convertidos a etanol [2]. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente, pedaços de jornal triturados seguiram 

para o tratamento primário sob agitação em água. Em 

seguida o material foi peneirado e seco em estufa por 

72h. A polpa seca foi moída em moinho de facas e 

armazenada. Para o tratamento secundário, a polpa foi 

tratada com três agentes químicos: detergente, etanol 

hidratado e peróxido de hidrogênio, variando-se a 

concentração das soluções e a insuflação de ar (Ensaios 

1 a 7 sem insuflação de ar, e, 1B a 4B com insuflação de 

ar). Até o momento foi avaliado o teor de cinzas da 

polpa e turbidez das soluções após tratamento 

secundário.  

 

3. Resultados 
Na primeira etapa, estudou-se a razão ideal de 

água/jornal para a repolpação, ou seja, o tratamento 

primário. Verificou-se que a razão ideal de água/jornal 

para o tratamento primário foi de 30 L de água / kg de 

papel, como mostra a Tabela I, que apresenta os 

parâmetros qualitativos avaliados. 

Tabela I – Resultados após tratamento primário. 
Líquido / Jornal   

(L de água/kg papel) 

Resposta Qualitativa 

5 Trituração ineficiente. O triturador não 
conseguiu funcionar adequadamente. 10 

15 

20 Trituração eficiente, porém, não ocorre 

agitação eficaz no agitador mecânico. 25 

30 Trituração eficiente. Agitação eficiente. 

 

Com o objetivo de avaliar a remoção dos pigmentos 

no tratamento secundário, foi avaliado o aumento da 

turbidez da solução obtida ao término do destintamento, 

apresentado na tabela II. Foi possível fazer uma análise 

quantitativa da eficiência do tratamento, obtendo-se a 

maior remoção de pigmentos com o tratamento com 

detergente neutro 2%v/v e insuflação de ar, que simulou 

uma operação unitária de flotação. Realizou-se a análise 

granulométrica da polpa moída que resultou em 

diâmetro de partícula na faixa de 1,18 mm a 2,36 mm. 

  

Tabela II – Resultados após tratamento secundário. 

Ensaio 
Turbidez  

(NTU) 

Teor de 

cinzas (%) 

Polpa (tratamento primário) - - 1,40% 

Polpa com  água destilada 1 24,95 1,28% 

Polpa com detergente (0,5% v/v) 2 82,1 1,50% 

Polpa com detergente (2% v/v ) 3 102 1,62% 

Polpa com etanol hidratado (96% v/v) 4 2,14 1,45% 

Polpa com  H2O2 (2% v/v) 5 37,9 1,30% 

Polpa com H2O2 (10% v/v) 6 29,95 1,35% 

Polpa com H2O2 alcalino (2% v/v)  7 51,4 3,01% 

Polpa com  água destilada + AR 1B 34,2 0,95% 

Polpa com detergente (0,5% v/v) + AR 2B 89,55 1,20% 

Polpa com detergente (2% v/v)  + AR 3B 107,5 1,25% 

Polpa com etanol hidratado + AR 4B 3,67 1,29% 

 

4. Conclusões 
Observou-se que a maior remoção de pigmentos 

ocorreu com o uso de soluções aquosas de detergente 

(0,5 e 2% v/v), e a remoção foi superior com a 

insuflação de ar. Na sequência serão realizadas as 

hidrólises enzimáticas das polpas tratadas para avaliar o 

tratamento mais eficiente no processo. 
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