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Introdução 
 A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab 2019), afirma que a estimativa para a produção de etanol 
utilizando-se como matéria prima de cana-de-açúcar da safra 2019/2020 no Brasil é de 33,8 bilhões de litros. Um dos 
principais resíduos da  produção de etanol  é o bagaço de cana-de-açúcar, que é usado para produção de etanol de 
segunda geração, gerando assim lucros e diminuindo impactos ambientais. Este trabalho concentra-se na produção 
de etanol de segunda geração a partir de bagaço de cana-de-açucar com  irradiação de microondas e análise feita  
através  de cromatografia gasosa acoplada a detector por ionização por chama e headspace em evaporação total 
(HS-CG-DIC). 
 

 Metodologia 

 5g do bagaço, lavado e seco, foram adicionados à solução de H3PO4  0,5% e levados ao microondas com 
10% de sua potência por 30 minutos, com alternância de 1 minuto de irradiação e 1 minuto em repouso. O material foi 
filtrado, esse filtrado foi diluído com água destilada até 125 ml e corrigido seu pH até 7, sendo foi adicionado 1% de 
fermento (m/m),  permitiu-se a fermentação ocorrer por 24 horas. Uma alíquota de 1 mL foi centrifugada a 7000 rpm 
por 5 min e 100 µL dessa solução foram tomados para análise por cromatografia gasosa com  headspace em 
evaporação total para análise de etanol. O experimento foi feito em duplicata. Foi empregada a mesma metodologia  
para o segundo experimento mudando apenas a porcentagem de H3PO4  para 2,75% e potência do microondas para 
50%.     

Resultados e Discussão 
 No pré-tratamento 1, usou-se 2,75% de H3PO4 a 50% da potência de microondas , encontrando uma área do 
pico obtido no CG-FID de 24137,25 µV.s-1 para a amostra1A e 32480,59 µV.s-1 para amostra 1B. O pré-tratamento 2 
foi conduzido a 0,5% de H3PO4  a 10% da potência de micro-ondas, onde foi encontrado uma área de 60448,13 µV.s-1 
para a amostra 2A e 72880,55 µV.s-1 para amostra 2B. Construiu-se uma curva de calibração para etanol ABV% = 
4E-06 * Intensidade + 0,183, R2 = 0,97. 
 Os dados estão de acordo coma literatura segundo afirma (SANTOS 2012) e apresentaram uma 
concentração de etanol de 0,30 ABV% para o pré-tratamento 1 e 0,45 ABV % para o pré-tratamento 2, o que conduz 
a 2,34 g L-1 de para o pré-tratamento 1 e 3,55 g L-1 para o pré-tratamento 2, indicando o potencial para a produção de 
bioetanol, usando a associação entre o pré-tratamento ácido com microondas. Vale notar que a fermentação não foi 
inibida. 

Considerações Finais 
 Os ensaios indicaram o potencial para o pré-tratamento de bagaço de cana-de-açucar com ataque químico 
ácido associado ao aquecimento por radiação de microondas. 
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