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PROCESSO PARA PRODUZIR PRODUTOS DE FERMENTAÇÃO A 

PARTIR DE TECIDO DE PARÊNQUIMA DE PLANTA RICO EM CA RBOIDRATO 

DADOS SOBRE PRIORIDADE 

[001] Este pedido de patente internacional 

reivindica prioridade do Pedido de Patente US nº 14 /966.650, 

depositado em 11 de dezembro de 2015; Pedido de Pat ente US nº 

US 14/940.390, depositado em 13 de novembro de 2015 ; Pedido 

de Patente Provisório US nº 62/139.881, depositado em 30 de 

março de 2015; e Pedido de Patente Provisório US nº  

62/127.637, depositado em 3 de março de 2015, cada um dos 

quais está incorporado ao presente documento a títu lo de 

referência.  

CAMPO DA INVENÇÃO 

[002] A presente invenção se refere, em geral, 

a métodos para fermentar culturas agrícolas ricas e m 

carboidrato.  

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

[003] Muitos organismos de fermentação 

convertem carboidratos em etanol. Os organismos de 

fermentação mais amplamente usados, a levedura de f ermentador 

e a levedura de padeiro, são cepas de Saccharomyces  

cerevisiae. O etanol tem valor econômico significat ivo como 

bebidas, combustíveis de transporte e precursores p ara outros 

compostos orgânicos.  

[004] Os organismos de fermentação podem 

converter diretamente glicose, frutose, maltose (dí mero de 

glicose) e sacarose (dímero de glicose-frutose) em etanol. No 

presente documento, os monômeros e dímeros de glico se e 

frutose serão referidos como açúcares simples, e or ganismos 
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de fermentação que convertem açúcares simples em et anol serão 

referidos como leveduras.  

[005] As leveduras fermentam os açúcares 

simples em etanol em um ambiente anaeróbico (sem ox igênio). 

Um mol de glicose ou frutose (ou 0,5 mol de sacaros e) é 

fermentado em 2 mols de etanol e 2 mols de dióxido de carbono 

e emite 118 kJ de calor. Isso significa que a ferme ntação de 

uma solução de açúcar de 18% irá resultar em um aum ento de 

temperatura de 34 oC, o que significa que o resfriamento do 

meio de fermentação é exigido. A fermentação de 1 l itro de 

uma solução de açúcar de 18% (1 mol de glicose) tam bém irá 

produzir 2 mols de dióxido de carbono, que tem um v olume de 

cerca de 48 litros a 20 oC e pressão atmosférica. Uma típica 

levedura fermenta de modo mais eficaz entre 20 e 40  oC, mas 

tem atividade de fermentação significativa abaixo d e 5 oC (o 

vinho branco é fermentado entre 7 e 15 oC). As células de 

levedura morrem gradualmente em temperaturas acima de 42 oC. 

A Saccharomyces cerevisiae é relativamente insensív el ao pH, 

e irá fermentar em uma faixa de pH de 2,9 a 7,2. Is so é 

descrito em mais detalhes por Arroyo-López no docum ento 

“Effects of temperature, pH and sugar concentration  on the 

growth parameters of Saccharomyces cerevisiae, S. 

kudriavzevii and their interspecific hybrid”, Inter national 

journal of food microbiology 131.2 (2009): 120 a 12 7, o qual 

é incorporado ao presente documento a título de ref erência.  

[006] A maioria das cepas de Saccharomyces 

cerevisiae tem um diâmetro de aproximadamente 10 mí crons. Uma 

cepa de Saccharomyces cerevisiae com um tamanho de célula de 

aproximadamente 5 mícrons é Thermosacc® Dry, dispon ível junto 

à Lallemand Biofuels & Distilled Spirits, Duluth, G eorgia, 
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EUA. A mesma produz concentrações de etanol até 20%  em volume 

(16% em peso), então, as culturas agrícolas ricas e m 

carboidrato com até 32% de carboidratos em peso pod em ser 

fermentadas por essa levedura. Isso significa que u ma cultura 

agrícola pode ser desidratada antes da fermentação de modo 

que a concentração de etanol resultante seja maior.  

[007] As células de levedura aderem às 

superfícies (como células de parênquima) na presenç a de 

açúcares simples. Isso é descrito por Verstrepen e Klis no 

documento “Flocculation, adhesion and biofilm forma tion in 

yeasts”, Molecular microbiology 60.1 (2006): 5 a 15 , o qual é 

incorporado ao presente documento a título de refer ência.  

[008] A Saccharomyces cerevisiae é vendida na 

forma seca por congelamento e é fácil de manipular.  É 

classificada como GRAS (Reconhecida Em Geral como S egura) e é 

comumente consumida na dieta regular, por exemplo, o pão é 

feito com levedura Saccharomyces cerevisiae.  

[009] O amido é um polímero de glicose e a 

inulina é um polímero, na maior parte, de frutose c om glicose 

em uma extremidade. Antes de o amido e a inulina po derem ser 

convertidos por levedura em etanol, os mesmos devem , 

primeiro, ser convertidos em açúcares simples atrav és de 

amilases e inulinases, respectivamente, ou por ácid os. O 

amido é insolúvel em água na faixa de temperatura p ara a qual 

a levedura é ativa, e apenas cerca de 5% de inulina  é solúvel 

nessa faixa de temperatura.  

[010] Há amilases disponíveis que convertem 

amido em glicose de modo eficaz na faixa de tempera tura em 

que a levedura opera de modo eficaz. Um exemplo é a  

formulação de enzima STARGEN® 002 da DuPont Industr ial 
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Biosciences, EUA. Essa contém uma alfa-amilase Aspe rgillus 

kawachi expressa em Trichoderma reesei e uma glicoa milase da 

Trichoderma reesei que funciona de modo sinérgico p ara 

hidrolisar o substrato de amido granular em glicose . A 

endoatividade, alfa-amilase e exoatividade, glicoam ilase 

catalisam a hidrólise completa de amido granular so b uma 

variedade de condições de fermentação de etanol.  

[011] Há inulisases disponíveis que convertem 

inulina em frutose de modo eficaz na faixa de tempe ratura em 

que a levedura opera de modo eficaz. Um exemplo é a  

formulação de enzima Fructozyme L disponível junto à 

Novozymes A/S, Dinamarca.  

[012] Muitas culturas agrícolas contêm 

carboidratos dentro de células de parênquima de 

armazenamento. Essas células de parênquima ricas em  

carboidrato têm, em geral, de 10% a 20% de carboidr atos em um 

único vacúolo grande com 80% a 90% de água. Esses 

carboidratos compreendem, em geral, açúcares simple s e 

polissacarídeos. No presente documento, as partes d essas 

culturas agrícolas ricas em carboidrato que contêm uma massa 

significativa de células de parênquima ricas em car boidrato 

serão referidas como tecido de parênquima rico em 

carboidrato. Todas as culturas agrícolas com tecido  de 

parênquima rico em carboidrato contêm alguma quanti dade de 

açúcares simples nas células de parênquima, e algum as contêm 

uma quantidade significativa de polissacarídeos.  

[013] Há dois tipos de culturas agrícolas com 

tecido de parênquima rico em carboidrato, monocotil edôneas 

(monocots) na família gramínea (Poaceae e Dioscorea ) e 

dicotiledôneas (dicots). Os mesmos se diferem no mo do com que 
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as células de parênquima se aderem entre si. As mon ocots se 

aderem através tanto da pectina quanto da hemicelul ose na 

lamela intermediária, e as dicots se aderem através  de 

pectina na lamela intermediária.  

[014] As culturas agrícolas cultivadas de modo 

mais amplo com tecido de parênquima rico em carboid rato nos 

caules são cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), sorgo doce 

(Sorghum bicolor) e híbrido de milho tropical (Zea mays). 

Essas são todas monocots na família gramínea (Poace ae). A 

cana-de-açúcar e o híbrido de milho tropical contêm  açúcares 

simples nas células de parênquima de armazenamento,  e o sorgo 

doce contém 90% de açúcares simples e 10% de amido nas 

células de parênquima de armazenamento.  

[015] As culturas agrícolas cultivadas de modo 

mais amplo com tecido de parênquima rico em carboid rato em 

tubérculos são batata (Solanum tuberosus), batata d oce 

(Ipomoea batatas), mandioca (Manihot esculenta), in hame 

(genus Dioscorea) e alcachofra-girassol (Helianthus  

tuberosus). A batata, batata doce, mandioca e alcac hofra-

girassol são dicots, enquanto o inhame é uma monoco t. A 

batata, batata doce, mandioca e inhame contêm amido  nas 

células de parênquima de armazenamento, e a alcacho fra-

girassol contém inulina nas células de parênquima d e 

armazenamento.  

[016] As culturas agrícolas cultivadas de modo 

mais amplo com tecido de parênquima rico em carboid rato em 

frutas são maçãs, uvas e laranjas. Essas são todas dicots, e 

contêm glicose e frutose nas células de parênquima de 

armazenamento.  
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[017] Há técnicas bem conhecidas para fermentar 

culturas agrícolas com tecido de parênquima rico em  

carboidrato. Os caules são, em geral, triturados en tre uma 

série de cilindros para extrair o suco através da r uptura das 

células de parênquima e, então, o suco é separado d os sólidos 

residuais e fermentado. As beterrabas sacarinas são  cortadas, 

em geral, em pequenos pedaços de aproximadamente 4 mm de 

espessura (lascas - cossettes), e o açúcar é extraí do com 

água quente corrente e é, então, fermentado. As fru tas são, 

em geral, espremidas para extrair suco rico em açúc ar que é, 

então, fermentado. As culturas agrícolas de amido s ão, em 

geral, convertidas em etanol aquecendo-se o tubércu lo acima 

da temperatura de gelatinização, e com o uso de ami lases com 

o amido gelatinizado seguido da fermentação da glic ose. As 

culturas agrícolas ricas em inulina são fermentadas , em 

geral, através de aquecimento até que a inulina sol ubilize, 

da extração do suco, com o uso de hidrólise de ácid o para 

converter frutose e, então, fermentação da frutose.  Todas 

essas técnicas são um tanto intensas quanto a capit al.  

[018] As células de parênquima de armazenamento 

em tecido de parênquima rico em carboidrato são cél ulas 

poliédricas com paredes finas. As células de parênq uima de 

beterraba sacarina têm um diâmetro de aproximadamen te 100 

mícrons com uma espessura de parede de cerca de 2 m ícrons. As 

células de parênquima em caules têm aproximadamente  360 

mícrons de comprimento e 60 mícrons de diâmetro, co m uma 

espessura de parede de cerca de 2 mícrons. As carac terísticas 

do tecido de parênquima de armazenamento são descri tas em 

mais detalhes por Gibson no documento “The hierarch ical 

structure and mechanics of plant materials”, Journa l of The 
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Royal Society Interface 9.76 (2012): 2.749 a 2.766,  que é 

incorporado ao presente documento a título de refer ência.  

[019] As células de parênquima são empacotadas 

juntas de modo hermético, mas há pequenas lacunas e ntre as 

mesmas devido ao fato de o empacotamento ser imperf eito. 

Essas lacunas são conhecidas como o apoplasto ou es paço 

intercelular. Essas lacunas são interconectadas, e a água 

pode fluir através do tecido de parênquima através dessas 

lacunas. Há mais detalhes sobre o fluxo de água atr avés do 

apoplasto no documento de Steudle, “Water transport  in 

plants: role of the apoplast”, Plant and Soil 187.1  (1996): 

67 a 69, que é incorporado ao presente documento a título de 

referência.  

[020] A água flui através do apoplasto no 

tecido de parênquima de beterraba sacarina na direç ão axial 

(para cima/para baixo), mas é limitada na direção r adial 

(para dentro/para fora) pelas estrias de Caspary na s raízes. 

Isso é descrito em mais detalhes por Amodeo, no doc umento 

“Radial and axial water transport in the sugar beet  storage 

root”, Journal of Experimental Botany 50.333 (1999) : 509 a 

516, que é incorporado ao presente documento a títu lo de 

referência.  

[021] De modo semelhante, a água flui através 

do apoplasto no tecido de parênquima de caules rico s em 

carboidrato na direção axial, mas é limitada pelo c omprimento 

de internódio (as seções contínuas do caule). A águ a não flui 

na direção radial devido ao fato de a parte externa  do caule 

ser impenetrável à água. O internódio da maioria do s caules 

ricos em carboidrato está entre 100 mm e 300 mm de 

comprimento.  
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[022] O apoplasto (espaço intercelular) de 

cana-de-açúcar é suficientemente grande para ser co lonizado 

por uma variedade de bactérias. Isso é descrito em mais 

detalhes por Dong no documento “A nitrogen-fixing e ndophyte 

of sugarcane stems (a new role for the apoplast)”, Plant 

Physiology 105.4 (1994): 1.139 a 1.147 e por Tejera  no 

documento “Nitrogen compounds in the apoplastic sap  of 

sugarcane stem: Some implications in the associatio n with 

endophytes”, Journal of plant physiology 163.1 (200 6): 80 a 

85, ambos dos quais são incorporados ao presente do cumento a 

título de referência. De modo semelhante, o apoplas to de 

outras espécies de tecido de parênquima rico em car boidrato é 

grande o bastante para ser colonizado por bactérias .  

[023] É possível encher o apoplasto de tecido 

de parênquima rico em carboidrato com o uso de infu são a 

vácuo (também chamada de impregnação a vácuo). Isso  envolve 

circundar o tecido de parênquima com um líquido, ap licar um 

vácuo, esperar que líquido e gás sejam expelidos do  tecido, 

liberar o vácuo e esperar o encher o apoplasto. Iss o é 

descrito em mais detalhes por Gras, no documento “T he 

response of some vegetables to vacuum impregnation” , 

Innovative Food Science & Emerging Technologies 3.3  (2002): 

263 a 269, que é incorporado ao presente documento a título 

de referência.  

[024] O tecido de parênquima rico em 

carboidrato contém, frequentemente, até 20% (em mas sa) de 

carboidratos. A parede celular de parênquima fornec e 

resistência para a célula de parênquima, e a membra na celular 

impede que os conteúdos da célula escoem para fora da célula. 

A parede celular é impermeável à sacarose e a outro s açúcares 
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simples. A membrana celular pode ser desnaturada at ravés de 

calor, geralmente, acima de 70 oC, o que aumenta o 

coeficiente de difusão de açúcares simples através da 

membrana celular. Essa é a técnica normalmente usad a para 

extrair sacarose de beterrabas sacarinas - a membra na celular 

é desnaturada através de calor e, então, a sacarose  se 

espalha para fora da beterraba sacarina para a água  quente. O 

coeficiente de difusão de sacarose através do tecid o de 

beterraba sacarina desnaturado é cerca de cinco vez es maior 

do que através do tecido de beterraba sacarina não 

desnaturado, que é descrito em mais detalhes por Be ssadok-

Jemaiet al., no documento “Modeling the kinetic of solute 

diffusion from sugarbeet particles based on electri c 

conductivity measurements”, International Journal o f Physical 

Sciences 6.28 (2011): 6.464 a 6.468, que é incorpor ado ao 

presente documento a título de referência.  

[025] As células de parênquima podem ser 

maceradas (separadas umas das outras) através de ca lor ou 

enzimas. Quando as células de parênquima forem mace radas, a 

membrana celular não é rompida, tanto a partir de a ção 

mecânica quanto de enzimas que são liberadas da par ede 

celular. Isso faz com que os conteúdos dos vacúolos  escoem 

das células de parênquima e façam com que as enzima s se 

espalhem com mais facilidade para os vacúolos. Isso  também 

fornece uma ação de imersão, em que a água nas célu las de 

parênquima pode ser removida com mais facilidade at ravés de 

compressão ou evaporação. Qualquer combinação de pe ctina 

liase, pectato liase e poligalacturanase macera as células de 

parênquima em dicots, enquanto a pectina liase e a xilanase 

maceram as células de parênquima em monocots. Isso é descrito 
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por Ishii no documento “Enzymes for the isolation o f 

protoplasts”, Plant Protoplasts and Genetic Enginee ring I. 

Springer Berlin Heidelberg, 1989, 23 a 33, que é in corporado 

ao presente documento a título de referência.  

[026] A pectato liase e a poligalacturanase, 

quando as mesmas degradam a pectina, também produze m metanol, 

que é muitas vezes um produto indesejável quando se  produz 

etanol. A pectina liase degrada a pectina sem produ zir 

metanol como um subproduto, e a xilanase não produz  quaisquer 

álcoois. Há pectinas liases disponíveis que operam no mesmo 

pH e na mesma faixa de temperatura que a levedura, 

especificamente, a pectina liase do Aspergillus nig er, com um 

pH ideal de 5,5 e uma temperatura ideal de 35 oC. Isso é 

descrito por Yadavet al. no documento “Pectin lyase : a 

review” Process Biochemistry 44.1 (2009): 1 a 10, q ue é 

incorporado ao presente documento a título de refer ência. Um 

exemplo de uma pectina liase que opera no mesmo pH e na mesma 

faixa de temperatura da levedura é a formulação de enzima 

“Pectinex® Ultra Color”, disponível junto à Novozym es A/S, 

Dinamarca.  

[027] Quando na fermentação, a levedura produz 

grandes quantidades de dióxido de carbono (CO 2). O ácido 

carbônico é formado pela dissolução de CO 2 em água. Quando na 

fermentação, a pressão parcial de CO 2 é 100 kPa (1 atm), e o 

pH dessa solução é cerca de 3,92. A levedura fermen ta bem 

nesse pH, as enzimas de pectina liase de Aspergillu s niger 

(como Pectinex Ultra Color) têm atividade significa tiva nesse 

pH, as enzimas hidrolisantes de amido granular (com o STARGEN) 

têm atividade significativa nesse pH, e as enzimas inulinase 

(como Fructozyme L) têm atividade significativa nes se pH. De 
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modo semelhante, todas essas enzimas têm atividade 

significativa na faixa de temperatura de levedura ( 25 oC a 40 
oC).  

[028] A temperatura de colheita da beterraba 

sacarina pode ser um tanto fria, muitas vezes, abai xo de 10 
oC, e a temperatura de colheita da cana-de-açúcar, s orgo doce 

e híbridos de milho tropical pode ser abaixo de 20 °C. No 

entanto, o calor liberado pela fermentação de açúca res 

simples no apoplasto de tecido de parênquima rico e m 

carboidrato irá aumentar rapidamente a temperatura desse 

tecido até a faixa de temperatura em que as enzimas  têm 

atividade significativa.  

[029] A taxa de fermentação é altamente 

influenciada pela concentração de células de levedu ra. A 

fermentação de cana-de-açúcar em típicos moinhos no  Brasil 

pode ocorrer entre 6 e 10 horas, mas isso exige alt as 

concentrações (10% p/p) de levedura e reciclagem de  célula de 

levedura. Isso é descrito em mais detalhes por Bass o no 

documento “Ethanol production in Brazil: the indust rial 

process and its impact on yeast fermentation”, INTE CH Open 

Access Publisher, 2011, que é incorporado ao presen te 

documento a título de referência. A fermentação do vinho ou 

da cerveja, com concentrações menores de levedura, pode levar 

até uma semana.  

[030] Um problema significativo com as técnicas 

atuais para fermentar açúcares em etanol é a contam inação 

bacteriana, especificamente, a contaminação por 

Lactobacillus. Sem o desejo de se vincular a qualqu er teoria 

específica, acredita-se que a mistura turbulenta pr opague as 

bactérias por todo o meio de fermentação e, uma vez  que as 
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bactérias contaminantes podem superar a levedura, h á 

contaminação significativa. Sem mistura e sem um gr adiente na 

concentração de açúcar (causada pela distribuição u niforme de 

levedura no tecido de parênquima rico em carboidrat o), 

qualquer contaminação bacteriana possível permanece  

localizada e não tem a capacidade de superar a leve dura 

através de todo o volume de biomassa. Isso é descri to por 

Kundiyana et al. no documento “Influence of tempera ture, pH 

and yeast on in-field production of ethanol from un sterilized 

sweet sorghum juice”, biomass and bioenergy 34.10 ( 2010): 

1.481 a 1.486, que é incorporado ao presente docume nto a 

título de referência.  

[031] Devido ao fato de as células de 

parênquima serem tão pequenas, precisa-se de muita energia 

para triturar as mesmas ou para extrair o açúcar da s mesmas 

com água quente. Quase 35% dos custos operacionais e de 

capital da produção de açúcar dos caules é devido a o custo de 

trituração. De modo semelhante, muito do custo de p rodução de 

açúcar das beterrabas sacarinas é devido ao custo d a extração 

com água quente. A economia da trituração de cana-d e-açúcar é 

descrita em mais detalhes por Gbaboa no documento 

“Comparative study on cane cutter/juice expeller an d roller 

model Sugarcane juice extraction systems”, INT J CU RR SCI 

2013, 7: E 55 a 60, que é incorporado ao presente d ocumento a 

título de referência. Isso reduziria os custos de e xtração de 

açúcares se a necessidade por trituração ou extraçã o com água 

quente pudesse ser eliminada.  

[032] A densidade aparente de beterrabas 

sacarinas é cerca de 769 kg/m³, e a densidade apare nte de 

pedaços (seções recortadas) de cana-de-açúcar, sorg o doce e 
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híbridos de milho tropical (isto é, caules) é cerca  de 350 

kg/m³. Se o teor de açúcar for cerca de 18%, isso r esulta em 

uma densidade de açúcar de 138 kg de açúcar por met ro cúbico 

de beterrabas sacarinas e 63 kg de açúcar por metro  cúbico de 

cana-de-açúcar, sorgo doce e híbridos de milho trop ical. Uma 

vez que os custos de transporte são, principalmente , uma 

função do volume (e não do peso) e, uma vez que as culturas 

agrícolas são muitas vezes colhidas em distâncias 

significativas de onde foram processadas, é um tant o caro 

transportar açúcares com densidades baixas uma vez que apenas 

de 5% a 10% do volume de um caminhão é ocupado por açúcar. 

Deseja-se reduzir o custo de fabricar etanol a part ir de 

culturas agrícolas ricas em carboidrato produzindo- se etanol 

no local de colheita (ou próximo to) dessas cultura s 

agrícolas, reduzindo os custos de transporte.  

[033] As células de parênquima no tecido de 

parênquima rico em carboidrato são tecido vivo e, p ortanto, 

respiram (inalam) após a colheita. A respiração env olve 

converter oxigênio e açúcar nas células de parênqui ma em 

dióxido de carbono e energia para manter a célula. Após as 

beterrabas sacarinas serem colhidas, cerca de 200 g  de açúcar 

por dia por tonelada métrica de beterraba sacarina são 

consumidos através de respiração e, nos primeiros 5  dias após 

a colheita, cerca de 600 a 1.500 g de açúcar por di a por 

tonelada métrica de beterraba sacarina são consumid os através 

de respiração. Se as beterrabas sacarinas tiverem c erca de 

18% de açúcar em peso, há cerca de 180 kg de açúcar  em uma 

tonelada métrica de beterraba sacarina, resultando em uma 

perda entre 0,3% a 0,8% de açúcar por dia nos prime iros 5 

dias e 0,1% de açúcar por dia nos dias seguintes. D ado que as 
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beterrabas sacarinas podem ser armazenadas por 100 dias antes 

de serem processadas, as mesmas podem perder até 10 % de seu 

teor de açúcar devido à respiração. A cana-de-açúca r, o sorgo 

doce e o milho tropical perdem quantidades semelhan tes de 

açúcar quando são armazenados. Há uma necessidade n a técnica 

de reduzir a perda de açúcar para a respiração conv ertendo-se 

mais rapidamente carboidratos em etanol do que os m étodos 

atuais. Uma vez que os carboidratos em culturas agr ícolas são 

convertidos em etanol, os mesmos podem ser armazena dos por 

períodos longos, permitindo a remoção contínua do e tanol 

durante o ano todo. Deseja-se usar de modo eficaz o  capital 

investido na extração com cilindro, na separação de  etanol e 

destilação com o uso desse equipamento durante o an o todo, 

não apenas durante a temporada de colheita.  

[034] Se as beterrabas sacarinas forem 

armazenadas em condições anaeróbicas (sem oxigênio) , os 

micro-organismos irão colonizar as beterrabas e, ap ós 21 

dias, irão fermentar completamente todo o açúcar ne ssas 

beterrabas, na maioria, em ácido lático e ácido acé tico. Uma 

vez que a camada externa das beterrabas sacarinas é  muitas 

vezes raspada e danificada pela colheita, os micro- organismos 

podem penetrar com mais facilidade nas camadas exte rnas da 

beterraba sacarina, levando a perdas de açúcar devi do à 

fermentação em ácido lático e ácido acético. De mod o 

semelhante, a cana-de-açúcar, o sorgo doce e o híbr ido de 

milho tropical são mais suscetíveis aos micro-organ ismos que 

penetram na seiva devido ao fato de que a cana foi cortada em 

pedaços durante a colheita.  

[035] Muito do custo capital e do custo 

operacional de produção de etanol de culturas agríc olas ricas 
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em carboidrato é o custo de aquecimento da matéria prima. 

Esses custos poderiam ser reduzidos (ou eliminados)  com o uso 

do autoaquecimento da liberação de energia através de 

fermentação.  

[036] Algumas técnicas para produzir etanol a 

partir de culturas agrícolas ricas em carboidrato e xigem pré-

tratamento ou fermentação dentro de um reservatório  de 

pressão. Devido ao fato de os reservatórios de pres são terem 

um risco de explosão e exigirem mais resistência do  que um 

reservatório não pressurizado, seria benéfico não e xigir um 

reservatório de pressão.  

[037] Um outro custo capital e custo 

operacional significativo de produção de etanol de culturas 

agrícolas ricas em carboidrato é o custo de resfria mento do 

reator de fermentação. Seria desejável usar o resfr iamento 

passivo de baixo custo como o sopro de ar sobre os tanques 

com parede de metal ou a circulação de gás dióxido de carbono 

frio através da cultura agrícola.  

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

[038] A invenção fornece um processo para 

produzir produtos de fermentação a partir de tecido  de 

parênquima de planta rico em carboidrato, sendo que  o 

processo compreende as etapas de:  

(a) fornecer o tecido de parênquima de planta rico 

em carboidrato em uma temperatura de cultura agríco la; 

(b) combinar o tecido de parênquima de planta rico 

em carboidrato com uma solução de reagente aquosa e m uma 

temperatura de reagente que contém um organismo de 

fermentação; 

(c) expor o tecido de parênquima de planta rico em 
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carboidrato a uma pressão de preparação de fase gas osa por um 

tempo de preparação, ou antes da etapa (b) ou segui ndo a 

etapa (b), em que a pressão de preparação de fase g asosa é 

menor do que a pressão atmosférica;  

(d) expor o tecido de parênquima de planta rico em 

carboidrato a uma pressão de infusão de fase gasosa  por um 

tempo de infusão, em que a pressão de infusão de fa se gasosa 

é maior do que a pressão de preparação de fase gaso sa; e 

(e) manter uma pressão de fermentação de fase 

gasosa por um tempo de fermentação para produzir pr odutos de 

fermentação dentro do tecido de parênquima de plant a rico em 

carboidrato, em que a pressão de fermentação de fas e gasosa é 

maior do que a pressão de preparação de fase gasosa  e em que 

pelo menos 25% da massa dos produtos de fermentação  é etanol. 

[039] Em modalidades preferenciais, o tecido de 

parênquima de planta rico em carboidrato é selecion ado a 

partir do grupo que consiste em caules de cana-de-a çúcar, 

caules de sorgo doce, caules híbridos de milho trop ical, 

tubérculos de beterraba sacarina, maçãs, uvas e lar anjas. Em 

algumas modalidades, o tecido de parênquima de plan ta rico em 

carboidrato é selecionado a partir do grupo que con siste em 

tubérculos de batata, tubérculos de batata doce, tu bérculos 

de mandioca, tubérculos de inhame e tubérculos de a lcachofra-

girassol.  

[040] Em algumas modalidades, a solução de 

reagente aquosa contém enzimas pectinase. Em alguma s 

modalidades, a solução de reagente aquosa contém en zimas 

xilanase. Em algumas modalidades, a solução de reag ente 

aquosa contém enzimas amilase. Em algumas modalidad es, a 

solução de reagente aquosa contém enzimas inulinase .  
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[041] Em modalidades preferenciais, a 

temperatura de cultura agrícola é de cerca de 5 oC a cerca de 

40 oC.  

[042] Em modalidades preferenciais, a pressão 

de preparação de fase gasosa é de cerca de 105% a c erca de 

200% da pressão de equilíbrio de água na temperatur a mais 

alta dentre a temperatura de cultura agrícola e a t emperatura 

de reagente.  

[043] Em modalidades preferenciais, o tempo de 

preparação é de cerca de 1 minuto a cerca de 1 hora .  

[044] Em modalidades preferenciais, o organismo 

de fermentação é Saccharomyces cerevisiae.  

[045] Em modalidades preferenciais, a 

temperatura de reagente é de cerca de 20 oC a cerca de 40 oC.  

[046] Em modalidades preferenciais, a solução 

de reagente aquosa é homogeneizada. Em algumas moda lidades, o 

processo compreende adicionalmente misturar a soluç ão de 

reagente aquosa com o uso de energia turbulenta na faixa de 

cerca de 0,15 W/kg a cerca de 50 W/kg.  

[047] Em modalidades preferenciais, o tempo de 

infusão é de cerca de 1 minuto a cerca de 1 hora.  

[048] Em modalidades preferenciais, o tempo de 

fermentação é de cerca de 6 horas a cerca de 7 dias .  

[049] Em modalidades preferenciais, a pressão 

de fermentação é a pressão atmosférica.  

[050] Em algumas modalidades, o processo 

compreende adicionalmente manter o tecido de parênq uima de 

planta rico em carboidrato em um ambiente anaeróbic o por um 
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tempo de preservação de cultura agrícola subsequent e à 

conclusão do tempo de fermentação.  

[051] Em modalidades preferenciais, o processo 

compreende adicionalmente recuperar os produtos de 

fermentação através de separação a vácuo. Em alguma s 

modalidades, o processo compreende adicionalmente r ecuperar 

os produtos de fermentação através de trituração. E m algumas 

modalidades, o processo compreende adicionalmente d renar a 

solução de reagente aquosa, antes da etapa (e) ou e m seguida 

à etapa (e).  

BREVES DESCRIÇÕES DOS DESENHOS 

[052] A Figura 1 é um desenho esquemático de um 

aparelho experimental usado em modalidades e exempl os da 

presente invenção.  

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES DA INVENÇÃO 

[053] Os métodos, processos e sistemas da 

presente invenção serão descritos em detalhes por m eio de 

referência às várias modalidades não limitantes e à (s) 

Figura(s).  

[054] Essa descrição possibilitará que um 

versado na técnica produza e use a invenção, e a me sma 

descreve diversas modalidades, adaptações, variaçõe s, 

alternativas e usos da invenção. Essas e outras mod alidades, 

recursos e vantagens da presente invenção se tornar ão 

evidentes àqueles versados na técnica quando tomado s em 

referência à descrição detalhada da invenção em con junto com 

os desenhos anexos.  

[055] Conforme usado no relatório descritivo e 

nas reivindicações anexas, as formas singulares de “um”, 

“uma”, “o” e “a” incluem referentes plurais, a meno s que o 
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contexto indique claramente o contrário. Exceto ond e definido 

ao contrário, todos os termos técnicos e científico s usados 

no presente documento têm o mesmo significado como comumente 

entendido por um indivíduo de habilidade comum na t écnica a 

que esta invenção pertence.  

[056] Exceto onde indicado ao contrário, todos 

os números que expressam parâmetros, condições, res ultados e, 

dessa forma, usados no relatório descritivo e nas 

reivindicações devem ser entendidos como sendo modi ficados em 

todas as instâncias pelo termo "cerca de". Dessa ma neira, 

exceto onde indicado ao contrário, os números estab elecidos 

no relatório descritivo e nas reivindicações aprese ntados a 

seguir são aproximações que podem variar dependendo  dos 

algoritmos e cálculos específicos.  

[057] O termo “que compreende”, que é sinônimo 

de “que inclui”, “que contém” ou “caracterizado por ” é 

inclusivo e abrangente, e não exclui elementos ou e tapas de 

método adicionais e não recitados. “Que compreende”  é um 

termo da técnica usado na linguagem das reivindicaç ões que 

significa que os elementos das reivindicações nomea do são 

essenciais, mas outros elementos das reivindicações  podem ser 

adicionais e ainda formar uma construção dentro do escopo das 

reivindicações.  

[058] Conforme usado no presente documento, a 

expressão “que consiste em” exclui qualquer element o, etapa 

ou ingrediente não especificado nas reivindicações.  Quando a 

expressão “consiste em” (ou variações da mesma) apa recer em 

uma cláusula do corpo de uma reivindicação, em vez de seguir 

imediatamente o preâmbulo, a mesma limita apenas o elemento 

estabelecido nessa cláusula; outros elementos não s ão 
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excluídos da reivindicação como um todo. Conforme u sado no 

presente documento, a expressão "que consiste essen cialmente 

em" limita o escopo de uma reivindicação aos elemen tos ou 

etapas de método específicos e àqueles que não afet am 

materialmente a(s) característica(s) básica(s) e in ovadora(s) 

da matéria reivindicada.  

[059] Em relação aos termos “que compreende”, 

“que consiste em” e “que consiste essencialmente em ”, onde um 

desses três termos é usado no presente documento, a  matéria 

presentemente revelada e reivindicada pode incluir o uso de 

qualquer um dos outros dois termos. Assim, em algum as 

modalidades não explicitamente mencionadas de outro  modo, 

qualquer ocorrência de “que compreende” pode ser su bstituída 

por “que consiste em” ou, alternativamente, por “qu e consiste 

essencialmente em”.  

[060] Nenhuma modalidade descrita no presente 

documento deve ser limitada a qualquer teoria ou es peculação 

em relação aos mecanismos de reação, mecanismos de 

transferência de massa ou descrições de matérias pr imas ou 

produtos.  

[061] A presente invenção é presumida em uma 

solução técnica para o problema de que a produção d e produtos 

de fermentação a partir de tecido de parênquima de planta 

rico em carboidrato é cara devido à grande quantida de de 

energia e capital exigida para a trituração ou extr ação de 

modo eficaz com difusão em água quente. Essa invenç ão usa uma 

abordagem alternativa de infundir reagentes de ferm entação 

sob vácuo no apoplasto do tecido de parênquima de p lanta rico 

em carboidrato, permitindo que fermente e, então, s eparando a 

solução de etanol resultante com o uso de técnicas de baixo 
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custo como a separação a vácuo. Os princípios da in venção são 

demonstrados nos Exemplos da presente invenção.  

[062] A presente invenção também é presumida em 

uma solução técnica para o problema de degradação d e culturas 

agrícolas ricas em inulina e ricas em amido após a colheita e 

antes do processamento e do consumo. Esta invenção usa uma 

abordagem de infundir organismos de fermentação sob  vácuo no 

apoplasto de tecido de parênquima para fermentar os  açúcares 

simples em etanol, retirando, assim, outros organis mos dos 

açúcares simples necessários para colonizar e consu mir o 

amido ou a inulina. Isso resulta em uma típica perd a de 0,1% 

da massa do tecido rico em carboidrato e no benefíc io de 

proteger o amido ou a inulina contra a degradação. Uma vez 

que os açúcares simples são fermentados, os únicos organismos 

que podem degradar esses tecidos de parênquima são fungos que 

se desenvolvem na pectina, organismos que se desenv olvem no 

etanol e organismos que se desenvolvem no amido ou inulina.  

[063] A maioria dos fungos que se desenvolvem 

na pectina são anaeróbicos, então, manter o ambient e 

anaeróbico impede que esses fungos colonizem o teci do de 

parênquima. Os fungos anaeróbicos que se desenvolve m na 

pectina, especialmente Rhizopus oryzae, também exig em que a 

glicose se desenvolva na pectina, então, manter o a mbiente 

livre de glicose, assim como anaeróbico, impede que  esses 

fungos colonizem o tecido de parênquima.  

[064] Os organismos que se desenvolvem no 

etanol, especialmente Acetobacter, também são aerób icos, 

então, manter o ambiente anaeróbico impede que esse s 

organismos convertam etanol em ácido acético.  
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[065] Os organismos que se desenvolvem em 

amido, especialmente Bacillus subtilis, precisam te r acesso 

aos grânulos de amido dentro do tecido de parênquim a. Sem o 

desejo de se vincular a qualquer teoria específica,  acredita-

se que a remoção de glicose no apoplasto e dentro d as células 

de parênquima faça com que os organismos como Bacil lus 

subtilis não tenham energia suficiente para serem c apazes de 

se mover dentro do tecido de parênquima.  

[066] A levedura produz grandes quantidades de 

dióxido de carbono enquanto na fermentação, e a inf usão de 

levedura no tecido de parênquima de planta rico em 

carboidrato forma uma espuma no lado de fora desse tecido 

durante a fermentação e expele o líquido desse teci do através 

da ação da formação de bolhas dentro do tecido. 

Surpreendentemente, a levedura não é expulsa por es sas 

bolhas, e a levedura pode continuar a fermentação a té que 

todos os açúcares simples sejam fermentados.  

[067] Sem o desejo de se vincular a qualquer 

teoria específica, acredita-se que a adesão das cél ulas de 

levedura às células de parênquima na presença de gl icose seja 

mais forte do que as forças das bolhas de dióxido d e carbono 

que agem para expelir a levedura do tecido de parên quima.  

[068] Essa invenção também é presumida no fato 

de que a taxa de difusão de açúcares simples atravé s da 

membrana celular em células de parênquima de cultur as 

agrícolas ricas em carboidrato é suficiente para po ssibilitar 

que os organismos de fermentação no apoplasto ferme ntem os 

açúcares simples dentro das células de parênquima e m uma taxa 

elevada. O etanol, então, se espalha nas células de  

parênquima. Em algumas variações, as paredes celula res do 
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parênquima não são degradadas, mantendo a resistênc ia 

estrutural da cultura agrícola, o que possibilita o  uso da 

separação a vácuo de baixo custo. Em outras variaçõ es, as 

pectinases degradam as paredes celulares do parênqu ima, 

aumentando a velocidade de fermentação e reduzindo a energia 

para desidratar o tecido após a remoção do etanol.  

[069] Em algumas variações, a invenção fornece 

um processo para produzir produtos de fermentação a  partir de 

tecido de parênquima de planta rico em carboidrato,  sendo que 

o processo compreende as etapas de:  

(a) fornecer tecido de parênquima de planta rico em  

carboidrato em uma temperatura de cultura agrícola;  

(b) combinar o tecido de parênquima de planta rico 

em carboidrato com uma solução de reagente aquosa e m uma 

temperatura de reagente que contém um organismo de 

fermentação; 

(c) expor o tecido de parênquima de planta rico em 

carboidrato a uma pressão de preparação de fase gas osa por um 

tempo de preparação, ou antes da etapa (b) ou segui ndo a 

etapa (b), em que a pressão de preparação de fase g asosa é 

menor do que a pressão atmosférica; 

(d) expor o tecido de parênquima de planta rico em 

carboidrato a uma pressão de infusão de fase gasosa  por um 

tempo de infusão, em que a pressão de infusão de fa se gasosa 

é maior do que a pressão de preparação de fase gaso sa; e 

(e) manter uma pressão de fermentação de fase 

gasosa por um tempo de fermentação para produzir pr odutos de 

fermentação dentro do tecido de parênquima de plant a rico em 

carboidrato, em que a pressão de fermentação de fas e gasosa é 

maior do que a pressão de preparação de fase gasosa  e em que 
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pelo menos 25% da massa dos produtos de fermentação  é etanol. 

[070] Aqueles versados na técnica irão 

reconhecer que a pressão de preparação de fase gaso sa pode 

ser aplicada antes ou depois de combinar o tecido d e 

parênquima de planta rico em carboidrato com uma so lução de 

reagente aquosa. Gras descreve a combinação antes d e aplicar 

um vácuo, e os exemplos abaixo descrevem a combinaç ão após 

aplicar um vácuo. A combinação antes de aplicar um vácuo, 

conforme descrito por Gras, tem a vantagem de um te mpo de 

bombeamento descendente mais rápido, uma vez que me nos volume 

precisa ser evacuado. No entanto, a mesma tem a des vantagem 

de ter uma pressão hidrostática maior no fundo de u m 

reservatório maior. Para um reservatório com apenas  1 m de 

profundidade, essa desvantagem não é significativa,  mas para 

reservatórios mais profundos, essa desvantagem pode  ser 

significativa.  

[071] Aqueles versados na técnica irão 

reconhecer que há uma ampla gama de organismos de f ermentação 

que produzem etanol, e esses organismos de fermenta ção se 

aderem às superfícies na presença de glicose.  

[072] A infusão a vácuo pode ser feita com um 

reservatório de resistência moderada cheio até o to po com 

tubérculos ou caules, e com uma bexiga de borracha no topo - 

quando um vácuo for aplicado, a resistência da próp ria 

cultura agrícola é o que suporta a pressão atmosfér ica de 100 

kPa no lado de fora do reservatório. Isso resulta e m um 

reservatório de infusão a vácuo com custo muito bai xo, e o 

custo de energia de bombeamento de ar desse reserva tório de 

infusão a vácuo também é um tanto baixa. Em algumas  

modalidades, esse reservatório de infusão a vácuo p ode ser o 
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caminhão que transporta a cultura agrícola do campo , com uma 

bexiga de borracha inserida sobre no topo, por exem plo.  

[073] Uma vez que a solução de reagente aquosa 

é infundida, a cultura agrícola pode ser transferid a para um 

reservatório de fermentação com custo ainda mais ba ixo. Esse 

reservatório de fermentação com custo ainda mais ba ixo não 

precisa ser à prova de ar, apenas fechado de modo a pertado o 

suficiente para conter o dióxido de carbono que é p roduzido 

através da fermentação para manter a fermentação an aeróbica, 

impedindo, assim, a degradação do etanol por bactér ias 

Acetobacter.  

[074] Em modalidades preferenciais, o tecido de 

parênquima de planta rico em carboidrato é selecion ado a 

partir do grupo que consiste em caules de cana-de-a çúcar, 

caules de sorgo doce, caules híbridos de milho trop ical, 

tubérculos de beterraba sacarina, maçãs, uvas e lar anjas. 

Todos esses contêm, principalmente, açúcares simple s no 

tecido de parênquima e podem ser fermentados com le vedura, 

sem exigir a infusão de pectinase. Opcionalmente, a  pectinase 

acelera a fermentação, apesar do custo de complexid ade e do 

custo adicional das enzimas.  

[075] Em algumas modalidades, o tecido de 

parênquima de planta rico em carboidrato é selecion ado a 

partir do grupo que consiste em tubérculos de batat a, 

tubérculos de batata doce, tubérculos de mandioca, tubérculos 

de inhame e tubérculos de alcachofra-girassol. Essa s culturas 

agrícolas contêm uma pequena quantidade de açúcares  simples, 

entre 0,01% a 2% em peso, e o restante dos carboidr atos como 

polissacarídeos. Para preservar essas culturas agrí colas, a 

infusão de levedura irá converter as pequenas quant idades de 
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açúcares simples em etanol. Para converter os polis sacarídeos 

nessas culturas agrícolas em etanol, uma infusão ad icional de 

uma pectinase e uma amilase ou inulinase é necessár ia.  

[076] Em algumas modalidades, a solução de 

reagente aquosa contém enzimas pectinase. Em alguma s 

modalidades, a solução de reagente aquosa contém en zimas 

xilanase. Em algumas modalidades, a solução de reag ente 

aquosa contém enzimas amilase. Em algumas modalidad es, a 

solução de reagente aquosa contém enzimas inulinase . A enzima 

pectinase preferencial é a pectina liase em modalid ades que 

exigem a produção mínima de metanol como um subprod uto. Uma 

combinação de pectinase e xilanase é necessária par a quebrar 

as paredes celulares do parênquima em dicots.  

[077] Em modalidades preferenciais, a 

temperatura de cultura agrícola é de cerca de 5 oC a cerca de 

40 oC. Essa faixa de temperatura é necessária devido ao  fato 

de os organismos de fermentação serem ativos nessa faixa.  

[078] Em modalidades preferenciais, a pressão 

de preparação de fase gasosa é de cerca de 105% a c erca de 

200% da pressão de equilíbrio de água na temperatur a mais 

alta dentre a temperatura de cultura agrícola e a t emperatura 

de reagente. A pressão precisa estar tão baixa quan to 

possível enquanto ainda impede que a cultura agríco la ou o 

reagente ferva.  

[079] Em modalidades preferenciais, o tempo de 

preparação é de cerca de 1 minuto a cerca de 1 hora . Algumas 

culturas agrícolas demoram mais do que outras para evacuar o 

gás do apoplasto, especificamente cana-de-açúcar e sorgo 

doce.  
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[080] Em modalidades preferenciais, o organismo 

de fermentação é Saccharomyces cerevisiae. Esse org anismo tem 

a mais alta tolerância de etanol de qualquer organi smo de 

fermentação e muitos híbridos estão disponíveis.  

[081] Em modalidades preferenciais, a 

temperatura de reagente é de cerca de 20 oC a cerca de 40 oC. 

Os organismos de fermentação prosperam nessa faixa de 

temperatura.  

[082] A temperatura de reagente deve ser baixa 

o bastante de modo que a água na solução de reagent e aquosa 

não ferve na pressão de preparação, em que a ebuliç ão confere 

a liberação rápida de vapor como bolhas grandes. Um a vez que 

a água é normalmente a constituinte principal da so lução de 

reagente aquosa, os dados de equilíbrio de água pod em ser 

usados para determinar a temperatura de reagente em  uma dada 

pressão de preparação e vice-versa. Por exemplo, se  a 

temperatura de reagente for cerca de 38 oC, a pressão de 

preparação deve ser maior do que cerca de 7 kPa.  

[083] Em modalidades preferenciais, a solução 

de reagente aquosa é homogeneizada. Em algumas moda lidades, o 

processo compreende adicionalmente misturar a soluç ão de 

reagente aquosa com o uso de energia turbulenta na faixa de 

cerca de 0,15 W/kg a cerca de 50 W/kg.  

[084] A energia turbulenta suficiente é usada 

de modo que a escala de comprimento de Kolmogorov e stá na 

ordem de menos do que o comprimento livre de apopla sto (por 

exemplo, cerca de 10 mícrons). Com o uso da escala de 

comprimento de Kolmogorov, conhecendo-se a viscosid ade 

cinemática de água a 20 °C é cerca de 10 -6  m²/seg, a energia 

exigida para misturar os reagentes e processar a ág ua para 
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uma escala de 10 mícrons é cerca de 50 W/kg. De mod o 

semelhante, a mistura para uma escala de 20 mícrons  exige 

cerca de 5 W/kg e a mistura para uma escala de 50 m ícrons 

exige cerca de 0,15 W/kg.  

[085] Uma pessoa de habilidade comum na técnica 

irá reconhecer que há muitos dispositivos de mistur a simples 

que podem se misturar com esse tipo de energia. Um tal 

dispositivo de mistura simples é um cano plástico c om 25 mm 

de diâmetro, 8 metros de comprimento com uma aspere za de cano 

de 0,0014, que infunde a partir da pressão atmosfér ica (100 

kPa) até um vácuo de 20 kPa com uma bomba de vácuo de 2,8 

litros/seg (6 CFM) que mantém o vácuo durante a inf usão. A 

potência dissipada no cano devido à queda de pressã o é 226,4 

W. A quantidade total de líquido no cano é 4,05 kg,  então a 

potência dissipada por kg é cerca de 56 W/kg, que é  adequada 

para a mistura em uma escala de 10 mícrons (a taxa de fluxo 

exemplificativa é suficiente para infundir 18 m³ em  1,8 

horas).  

[086] Em modalidades preferenciais, o tempo de 

infusão é de cerca de 1 minuto a cerca de 1 hora. O s 

experimentos mostraram que a eficiência de conversã o de 

açúcares é relativamente insensível ao tempo de inf usão.  

[087] Em modalidades preferenciais, o tempo de 

fermentação é de cerca de 6 horas a cerca de 7 dias . Os 

experimentos mostraram que o tempo de fermentação c om uma 

concentração de levedura de cerca de 2 células por célula de 

parênquima resulta no tempo de fermentação de cerca  de 6 

horas a 20 horas, dependendo do tipo de parênquima de planta 

rica em carboidrato.  
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[088] Em modalidades preferenciais, a pressão 

de fermentação é a pressão atmosférica. Uma vez que  o CO 2 é 

continuamente produzido, e uma vez que os reservató rios de 

pressão são caros e perigosos, ventilar CO 2 na pressão 

atmosférica é menos caro.  

[089] Em algumas modalidades, o processo 

compreende adicionalmente manter o tecido de parênq uima de 

planta rico em carboidrato em um ambiente anaeróbic o por um 

tempo de preservação de cultura agrícola subsequent e à 

conclusão do tempo de fermentação. Quando o ambient e for 

anaeróbico e não houver açúcares simples no apoplas to ou 

células de parênquima, os fungos e bactérias não po dem se 

desenvolver na pectina ou etanol.  

[090] Em modalidades preferenciais, o processo 

compreende adicionalmente recuperar os produtos de 

fermentação através de separação a vácuo. Em alguma s 

modalidades, o processo compreende adicionalmente r ecuperar 

os produtos de fermentação através de trituração. E m algumas 

modalidades, o processo compreende adicionalmente d renar a 

solução de reagente aquosa, antes da etapa (e) ou e m seguida 

à etapa (e).  

[091] A separação a vácuo é preferencial devido 

ao fato de ser uma técnica eficaz e com boa relação  

custo/benefício para recuperar produtos de fermenta ção. A 

separação a vácuo de etanol pode ser feita com um 

reservatório semelhante como infusão a vácuo, mas c om a 

capacidade adicionada para aquecer a cultura agríco la. A 

drenagem da solução de reagente aquosa resulta em u ma 

porcentagem mais alta de etanol no vapor separado.  
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[092] Uma pessoa de habilidade comum na técnica 

irá reconhecer que o aumento de temperatura durante  a 

fermentação pode ser limitado a cerca de 38 oC com uma 

variedade de técnicas de baixo custo, especialmente  se a 

fermentação ocorrer sobre aproximadamente 20 horas.  

[093] Uma pessoa de habilidade comum na técnica 

irá reconhecer que o aparelho conhecido pode ser em pregado 

para os processos, sistemas e métodos revelados no presente 

documento. Os processos no presente documento podem  ser em 

batelada, contínuos, semicontínuos ou pseudocontínu os. 

Qualquer referência à “reservatório” ou “reator” no  presente 

documento deve ser interpretada para significar um ou uma 

pluralidade de tal aparelho (como em série ou em pa ralelo). 

Vários padrões de fluxo podem ser desejados ou obse rvados. 

Com reações químicas e processo de transferência de  massa 

simultâneo que envolvem diversas fases, a dinâmica de fluidos 

pode ser um tanto complexa. Dependendo do projeto e specífico, 

os padrões de fluxo podem abordar o fluxo pistonado  ou fluxo 

bem misturado.  

[094] A produtividade ou a capacidade de 

processo, pode variar amplamente de pequenas unidad es em 

escala de laboratório para biorrefinarias em escala  comercial 

total, inclusive qualquer piloto, demonstração ou e scala 

semicomercial. Em várias modalidades, a capacidade do 

processo é pelo menos cerca de 1 kg/dia, 10 kg/dia,  100 

kg/dia, 1 ton/dia (todas as toneladas são toneladas  

métricas), 10 tons/dia, 100 tons/dia, 500 tons/dia,  1.000 

tons/dia, 2.000 tons/dia ou maior.  

[095] O sistema geral pode estar em um local 

fixo ou pode ser tornado portátil. O sistema pode s er 
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construído com o uso de módulos que podem ser simpl esmente 

duplicados para o aumento em escala prático.  

[096] As várias sondas podem permitir o 

monitoramento de processo preciso e controle atravé s de 

vários estágios do processo, até e potencialmente i ncluindo 

todos os estágios do processo. O monitoramento do p rocesso 

preciso seria esperado para resultar em aprimoramen tos de 

rendimento e eficiência, tanto dinamicamente quanto  em um 

período de tempo quando o histórico operacional pud er ser 

utilizado para ajustar as condições de processo (in clusive 

programas de ciclo de pressão). Em algumas modalida des, uma 

sonda de reação é disposta em comunicação operável com uma 

zona de processo. Tal sonda de reação pode ser útil  para 

extrair amostras de líquido e analisá-las, a fim de  

determinar a extensão da hidrólise, ou perfis de aç úcar, etc. 

Os ajustes do processo podem se basear em medições,  se 

julgado necessário ou desejável, com o uso de princ ípios bem-

conhecidos do controle de processo (retorno, avanço , lógica 

derivativa integral proporcional, etc.).  

[097] O sólido, líquido e correntes de gás 

produzidos ou existentes dentro do processo podem s er 

independentemente reciclados, passados para etapas 

subsequentes ou removidos/purgados do processo em q ualquer 

ponto.  

EXEMPLOS 

[098] Os exemplos a seguir demonstram 

princípios desta invenção. A infusão a vácuo de lev edura e 

enzimas descritas acima foi mostrada, através de ev idência 

experimental, como útil para fermentar culturas agr ícolas 

ricas em carboidrato.  
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[099] O aparelho experimental da Figura 1 é 

projetado para reproduzir a funcionalidade de proce sso 

industrial quanto à temperatura, pressão e controle  de fluxo 

de uma unidade industrial. O mesmo difere de uma un idade 

industrial no carregamento e não carregamento da cu ltura 

agrícola (a amostra). O aparelho experimental é usa do em 

todos os exemplos abaixo.  

[0100] Com referência à Figura 1, o aparelho 

experimental 100 consiste em um reservatório de inf usão 

principal 102, que em operação é mantido quase comp letamente 

imerso dentro de um banho termostático 101 que pode  operar em 

uma ampla gama de temperaturas e cujo controle de t emperatura 

preciso é garantido por um controlador de temperatu ra 114. O 

reservatório de infusão 102 é fechado com uma tampa  removível 

e vedada 118. O reservatório de infusão 102 e a tam pa vedada 

118 são projetados para ter a capacidade de conter e 

sustentar as condições a vácuo conforme necessário pelas 

condições de processo. A quantidade desejada de mat erial de 

amostra 117 pode ser colocada dentro do reservatóri o de 

infusão 102. O reservatório de infusão 102 pode ser  

abastecido com CO 2 por meio de um cilindro de CO 2 106 e um 

duto de CO 2 107. No duto de CO 2 107, um regulador de 

fluxo/pressão 108 é usado para definir a pressão na  qual o 

CO2 é liberado para o reservatório de infusão 102. Uma  bomba 

de vácuo 103 é usada para evacuar e manter o vácuo dentro do 

reservatório de infusão 102. Um indicador de pressã o 116 e 

indicador de temperatura 119 são instalados no rese rvatório 

de infusão 102. O reservatório de infusão 102 é con ectado 

através de uma válvula de porta 109 a um recipiente  105 com 

solução de reagente aquosa preparada. A bomba de vá cuo 103 é 
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conectada ao reservatório de infusão 102 por meio d e um duto 

em que um regulador de pressão 110 é instalado. O r egulador 

de pressão 110 permite que a pressão do reservatóri o de 

infusão 102 seja regulada em uma ampla gama de níve is de 

vácuo, enquanto a bomba de vácuo 103 é operada em v elocidade 

constante. Um respiro 112 no regulador de pressão 1 10 é 

conectado a um contador de gás. Uma válvula de quat ro vias 

104 na saída de gás do reservatório de infusão 102 permite 

que se remova amostras da porta de amostra 111, iso le o 

reservatório de infusão 102, circule a pressão 116,  e 

recircule parte da amostra de volta para o reservat ório de 

infusão 102 sem alterar a pressão e a composição de  tampa de 

gás dentro do mesmo.  

[0101] O procedimento experimental para os 

Exemplos mostrados é conforme segue. A solução de r eagente 

aquosa pré-misturada é preparada separadamente de a cordo com 

as necessidades específicas do experimento; opciona lmente a 

solução de reagente aquosa pode ser pré-aquecida at é uma 

temperatura de interesse. A amostra de cultura agrí cola é 

colocada dentro do reservatório de infusão 102. Nen hum 

líquido está presente no reservatório de infusão 10 2. O 

reservatório de infusão 102 é colocado em banho ter mostático 

101, que opera na temperatura definida para o exper imento. 

Uma vez que a tampa 118 é colocada no topo do reser vatório de 

infusão 102, com o uso da bomba de vácuo 103 e de C O2 do duto 

107, qualquer ar é expulso e uma atmosfera de CO 2 é formada 

no topo da amostra. Uma vez que a expulsão de qualq uer ar 

residual é garantida, o fluxo de CO 2 novo do duto 107 é 

interrompido através da operação no controlador de fluxo 115. 

A pressão no reservatório de infusão 102 é permitid a a cair 
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até o nível definido no experimento através do cont role da 

mesma por meio do regulador de pressão 110.  

[0102] Uma vez que a pressão e a temperatura são 

estabilizadas no nível desejado, o líquido livre qu e foi 

expelido da cultura agrícola quando a pressão caiu é 

opcionalmente escoada do reservatório com o uso da porta de 

amostra 111 e guardada para análise adicional. Entã o, a 

válvula de porta 109 é aberta e a solução de reagen te aquosa 

pré-misturada é permitida a entrar no reservatório de infusão 

102 onde a infusão ocorre. A quantidade de material  de 

amostra é definida de tal modo que, dependendo da d ensidade 

aparente do material, a amostra é completamente sub mersa uma 

vez que o abastecimento do líquido é interrompido. 

Selecionando-se com precisão a temperatura e a pres são, a 

ebulição do líquido pode ser evitada (a ebulição oc asiona 

grande liberação de bolhas de gás). Após a infusão ser 

concluída e a válvula de porta 109 ser fechada, uma  pressão 

parcial de 1,0 atm de CO 2 é estabelecida abrindo-se e 

regulando-se o controlador de fluxo e pressão 108.  

[0103] Uma vez que o líquido foi infundido na 

cultura agrícola a uma pressão de 1,0 atm pelo temp o 

desejado, o líquido livre é opcionalmente drenado p ara fora 

do reservatório com o uso da porta de amostra 111.  

[0104] O experimento pode, então, prosseguir 

pela duração desejada. Se uma amostra de líquido fo r 

necessária durante o experimento, uma seringa pode ser 

conectada à porta de amostra 111 da válvula de quat ro vias 

104 que é definida de modo a permitir que a seringa  seja 

cheia com líquido. Qualquer líquido residual escoa de volta 

para o reservatório através da tubulação da válvula  de quatro 
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vias uma vez que a seringa é removida e a porta de amostra 

111 é fechada.  

[0105] O progresso da fermentação é medido 

através do gás produzido no respiro 112 com um 

MilliGascounter, tipo MGC-1, da Dr.-Ing. Ritter App aratebau 

GmbH & Co. KG em Bochum, Alemanha. A quantidade de gás 

produzida é medida na resolução de mililitros no pe riódico da 

fermentação. A fermentação de 3,35 g de açúcar (nor malmente 

sacarose) gera 1 l de gás (CO 2), então, a quantidade de 

açúcar fermentado, a taxa de fermentação e a quanti dade total 

de açúcar fermentado pode ser inferida pelo gráfico  de gás 

produzidor pelo tempo.  

[0106] Os exemplos a seguir usam a beterraba 

sacarina do norte da Minnesota, a cana-de-açúcar da  Flórida e 

o sorgo doce do Tennessee. O suco de cada um foi es premido e 

o teor de açúcar em Brix foi medido com um refractô metro 

digital. As amostras de cada um foram bem secas par a 

determinar a porcentagem de sólidos secos. Esses fo ram 

combinados para calcular a porcentagem (p/p) de açú cares 

nessas culturas agrícolas.  

[0107] Nota-se que a medição de Brix de suco de 

sorgo doce foi ajustada multiplicando-se por cerca de 0,8 

para obter a porcentagem em peso de açúcares totais . Isso é 

devido ao fato de que o suco de sorgo doce tem mais  glicose e 

frutose do que a beterraba sacarina ou o suco de ca na-de-

açúcar, e o índice de refração de glicose e frutose  difere 

daquele de sacarose. Isso é descrito por Liu et al.  no 

documento "Refining bioethanol from stalk juice of sweet 

sorghum by immobilized yeast fermentation”, Renewab le Energy 
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33.5 (2008): 1.130 a 1.135, que é incorporado ao pr esente 

documento a título de referência.  

[0108] A beterraba sacarina foi computada para 

ter 18% de açúcar em peso, a cana-de-açúcar era 14%  de açúcar 

em peso e o sorgo doce era 10% de açúcar em peso.  

EXEMPLO 1: INFUSÃO DE ÁGUA EM TECIDO DE PARÊNQUIMA 

DE BETERRABA SACARINA 

[0109] Os pedaços de beterraba sacarina foram 

cortados radialmente em três espessuras diferentes,  6 mm, 12 

mm e 18 mm. Esses pedaços foram, então, cortados em  pedaços 

quadrados de 25 mm, e todos os pedaços quadrados de  25 mm, 

para cada uma dessas três espessuras, foram pesados  e 

colocados em três dos aparelhos descritos acima (Fi gura 1). A 

tampa de gás era ar para esse exemplo.  

[0110] Na Fase 1, um vácuo de 13 kPa foi 

aplicado por 30 minutos, a água livre foi removida,  a pressão 

foi restaurada para 100 kPa e cada cubo foi pesado.  

[0111] Na Fase 2, um vácuo de 13 kPa foi 

aplicado por 30 minutos, a água foi infundida sob v ácuo até 

que o cubo fosse coberto, a pressão foi restaurada para 100 

kPa, a água infundida no tecido de parênquima por 3 0 minutos, 

a água livre foi removida e, então, cada cubo foi p esado.  

[0112] Na Fase 3, um vácuo de 13 kPa foi 

aplicado por 30 minutos, a água livre foi removida,  a pressão 

foi restaurada para 100 kPa e cada cubo foi pesado.  

[0113] O resultado desse teste foi mostrado na 

Tabela 1 abaixo, e esse resultado mostra que cerca de 10% da 

massa do tecido de parênquima escoado do tecido qua ndo um 

vácuo foi aplicado por 30 minutos. Isso também most ra que 

cerca de 6% da massa do tecido de parênquima poderi a ser 
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infundida com água sob vácuo, e que cerca de metade  dessa 

escoou do tecido quando um vácuo foi aplicado novam ente. Mais 

significativamente, esse exemplo mostra que a infus ão era 

quase idêntica no tecido com 6 mm de espessura e no  tecido de 

18 mm de espessura.  

TABELA 1: MASSA DE PEDAÇOS DE BETERRABA SACARINA 

Espessura 
Massa 

inicial 

Massa da 

Fase 1 

Massa da 

Fase 2 

Massa da 

Fase 3 

6 mm 5,985 g 5,389 g 5,695 g 5,604 g 

12 mm 8,987 g 8,358 g 8,761 g 8,312 g 

18 mm 14,782 g 13,194 g 14,32 g 13,557 g 

 

EXEMPLO 2: FERMENTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

[0114] A cana-de-açúcar cortada foi infundida 

com uma solução de levedura ligeiramente ácida enri quecida 

com nutrientes ricos em nitrogênio (Fermax da BSG 

Corporation). Duas soluções diferentes foram testad as em 

duplicata, uma com o uso de levedura Thermosacc e u ma com o 

uso de levedura Distillamax. Ambas as leveduras est ão 

comercialmente disponíveis junto à Lallemand Biofue ls & 

Distilled Spirits e se diferem no tamanho médio dos  corpos 

celulares. A levedura Thermosacc tem um diâmetro de  célula 

médio de 5 mícrons, e a Distillamax tem um diâmetro  de célula 

médio de 10 mícrons. Após a infusão ser concluída, a produção 

de dióxido de carbono foi monitorada através dos co ntadores 

de gás para estimar o progresso da fermentação. O 

procedimento a seguir foi usado:  

1. Começar o aquecimento de banho termostático a 38  
oC. 
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2. Pesar aproximadamente 50 g de cana-de-açúcar, 

então, cortar em pedaços de aproximadamente 2,54 cm  (uma 

polegada), pesando a quantidade total de cana novam ente após 

o corte. 

3. Preparar duas soluções de levedura, uma com 5 

g/l de levedura Distillamax, 1 g/l de nutrientes de  Fermax e 

uma com 5 g/l de levedura Thermosacc (C6), 1 g/l de  

nutrientes de Fermax, tamponando ambas até um pH de  3,5 com 

ácido fosfórico. 

4. Colocar a cana-de-açúcar em béqueres vedados no 

banho termostático e aplicar vácuo por 30 min. para  garantir 

a evacuação de gás completa da biomassa. 

5. Infundir aproximadamente 200 g da solução para 

cada béquer. 

6. Restaurar lentamente a pressão atmosférica 

criando uma tampa de gás inerte no topo do conteúdo  do 

béquer. 

7. Abrir a válvula de ventilação de gás para deixar  

que o gás flua através dos medidores de fluxo de gá s. 

8. Deixar a fermentação executar até a conclusão 

enquanto registra o fluxo de gás. 

[0115] As amostras com levedura Thermosacc e 

levedura Distillamax foram executadas em duplicata e os 

resultados com o mais alto rendimento de gás foram 

apresentados na Tabela 2. Ambas as fermentações dem oraram um 

pouco menos do que 8 horas para concluir.  

[0116] Em ambos os casos, a infusão permite que 

a fermentação ocorra dentro do corpo da cana-de-açú car com 

pré-processamento mínimo do substrato apesar de uma  redução 

de tamanho grosso. Surpreendentemente, as menores c élulas de 
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levedura parecem mais eficazes garantindo uma conve rsão maior 

de açúcar conforme demonstrado pela produção de gás  maior. 

Esse resultado é consistente com a levedura menor q ue tem a 

capacidade de se difundir mais profundamente dentro  do 

apoplasto da cana-de-açúcar. Em ambos os casos, a i nfusão a 

vácuo permite a fermentação in-situ ativa, conforme  mostrado 

na Tabela 2.  

TABELA 2: EFICIÊNCIA DE FERMENTAÇÃO DE CANA-DE-

AÇÚCAR 

Amostra 

Peso de 

amostra 

(g) 

Teor de 

açúcar 

(g) 

Produção 

teórica 

de CO2 

(l) 

Produção 

real de 

CO2 (l) 

Rendimento  

Thermosacc  44,10 6,17 1,84 1,80 97,8% 

Distillamax  43,10 6,03 1,80 1,20 66,6% 

 

EXEMPLO 3: FERMENTAÇÃO DE BETERRABA SACARINA 

[0117] Os pedaços de beterraba sacarina cortados 

de modo grosso foram infundidos com uma solução de levedura 

ligeiramente ácida produziram levedura Distillamax através da 

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits. Os tempos d e infusão 

diferentes foram usados para cada amostra. Após a i nfusão ser 

concluída, a produção de dióxido de carbono foi mon itorada 

pelos contadores de gás para estimar o progresso da  

fermentação. O procedimento a seguir foi usado:  

1. Garantir que o banho termostático seja em 38 oC. 

2. Pesar aproximadamente 100 g de beterrabas 

sacarinas, então, cortá-las em pedaços em cubos de 

aproximadamente 2,54 cm (uma polegada), pesando a b eterraba 
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total novamente após o corte. 

3. Preparar a solução de levedura com 5 g/l de 

levedura Distillamax, tamponando até um pH de 3,5 c om ácido 

fosfórico. 

4. Na solução para as amostras 2 e 4, adicionar uma  

enzima com atividade de pectinase em um carregament o de cerca 

de 5 g por kg da biomassa seca. 

5. Colocar a amostra de beterraba sacarina nos 

béqueres vedados no banho termostático e aplicar vá cuo por 30 

min. 

6. Infundir solução suficiente para submergir todos  

os pedaços de beterraba. 

7. Liberar pressão instantaneamente para as 

amostras 1 e 2 e lentamente (cerca de 5 minutos) pa ra as 

amostras 3 e 4. 

8. Conectar-se aos contadores de gás. 

9. Deixar a fermentação ser executada até a 

conclusão. 

[0118] O tamanho de amostra e a quantidade de 

gás produzida através da fermentação de cada uma de ssas 4 

amostras de beterraba sacarina foram apresentados n a Tabela 

3. Todas as fermentações duraram entre 13 e 15 hora s até a 

conclusão. O tempo de infusão não tem um impacto 

significativo no rendimento de conversão de açúcar geral, uma 

vez que esse rendimento está acima de cerca de 90% para os 

casos de infusão rápida (amostras 1 e 2). A infusão  lenta 

parece ser ligeiramente prejudicial. A adição de en zima 

pectinase - que quebra a parede celular — parece ap rimorar a 

fermentação e ilustra adicionalmente a habilidade d e infusão 

a vácuo para liberar in situ a atividade enzimática  e 
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microbiológica sem a misturação mecânica e o pré-

processamento mínimo da biomassa.  

TABELA 3: EFICIÊNCIA DE FERMENTAÇÃO DE BETERRABA 

SACARINA 

Amostra 

Peso de 

amostra 

(g) 

Teor de 

açúcar 

(g) 

Produção 

teórica 

de CO2 

(l) 

Produção 

real de 

CO2 (l) 

Rendimento  

1 92,623 16,67 4,98 4,50 90,4% 

2 91,826 16,53 4,93 4,75 96,2% 

3 92,269 16,61 4,96 4,40 88,7% 

4 90,944 16,37 4,89 4,48 91,6% 

 

EXEMPLO 4: FERMENTAÇÃO DE SORGO DOCE 

[0119] O mesmo procedimento para fermentar sorgo 

doce foi usado como no Exemplo 2 acima. Em vez de v ariar o 

tipo de levedura, a levedura Thermosacc foi usada p ara ambas 

as amostras. Uma amostra drenou o líquido dos caule s após a 

infusão, e a outra não drenou o líquido.  

[0120] Os resultados dessas fermentações são 

apresentados na Tabela 4. Ambas as fermentações dem oraram um 

pouco menos do que 20 horas para concluir.  

[0121] Surpreendentemente, a eficiência da 

fermentação com o líquido drenado dos caules é maio r do que a 

eficiência de deixar o líquido ao redor dos caules.  Em ambos 

os casos, no entanto, a infusão a vácuo permite a f ermentação 

in-situ ativa.  

TABELA 4: EFICIÊNCIA DE FERMENTAÇÃO DE SORGO DOCE 
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Amost

ra 

Peso 

de 

amos

tra 

(g) 

Teo

r 

de 

açú

car 

(g)  

Produ

ção 

teóri

ca de 

CO2 

(l) 

Produ

ção 

real 

de 

CO2 

(l) 

Rendime

nto 

Drena

do 
51,1 5,11 1,53 1,52 99,3% 

Não 

drena

do 

52,0 5,20 1,55 1,33 85,8% 

 

EXEMPLO 5: FERMENTAÇÃO DE BATATA 

[0122] Os pedaços de batata cortados de modo 

grosso foram infundidos com uma solução de levedura  

ligeiramente ácida produzida a partir de levedura T hermosacc 

através da Lallemand Biofuels & Distilled Spirits. Uma 

amostra foi adicionalmente infundida com enzimas α-amilase da 

BSG Handcraft em Shakopee, MN, EUA. Essa α-amilase tem 

atividade máxima em 66 oC e cerca de 20% de atividade em 38 
oC. Após a infusão ser concluída, a produção de dióx ido de 

carbono foi monitorada pelos contadores de gás para  estimar o 

progresso da fermentação. O procedimento a seguir f oi usado:  

1. Garantir que o banho termostático seja em 38 oC. 

2. Pesar aproximadamente 70 g de batata, então, 

cortá-las em pedaços em cubos de aproximadamente 2, 54 cm (uma 

polegada), pesando a batata total após o corte. 

3. Preparar a solução de levedura com 5 g/l de 

levedura Thermosacc, tamponando até um pH de 3,5 co m ácido 
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fosfórico. 

4. Na solução para a amostra 2, adicionar uma 

enzima com atividade de α-amilase em um carregamento de cerca 

de 5 g por kg da matéria seca. 

5. Colocar a amostra de batata nos béqueres vedados  

no banho termostático e aplicar vácuo por 30 min. 

6. Infundir solução suficiente para submergir todos  

os pedaços de batata. 

7. Liberar a pressão instantaneamente. 

8. Conectar-se aos contadores de gás. 

9. Deixar a fermentação ser executada por cerca de 

120 horas. 

[0123] O tamanho de amostra e a quantidade de 

gás produzida através da fermentação de cada uma de ssas 2 

amostras de batata foram apresentados na Tabela 5. Aqueles 

versados na técnica irão reconhecer que há cerca de  0,5% a 2% 

de açúcares simples (sacarose + glicose) nas célula s de 

parênquima, e cerca de 18% de amido na batata, dos quais 

cerca de 80% do amido pode ser quebrado em glicose,  maltose e 

maltotriose através de α-amilase. A fermentação de ambas as 

amostras demorou 14,5 horas antes de o gás mensuráv el ser 

produzido.  

[0124] Sem o desejo de se vincular a qualquer 

teoria específica, acredita-se que esse tempo de in dução 

longo foi parcialmente ocasionado pela produção de CO2 

inicial que é absorvida na água na batata, e a prod ução de 

gás começou quando a água na batata foi saturada co m CO2. 

Aqueles versados na técnica irão reconhecer que a 

solubilidade do CO 2 em água a 38 oC é cerca de 1,6 g/l, que 

0,076 l de tecido de batata contém cerca de 0,608 l  de água, 
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e que cerca de 0,042 l de CO 2 irá dissolver em 0,076 l de 

batata antes de a primeira bolha aparecer.  

[0125] Após 120 horas de fermentação, a amostra 

1 produziu 0,155 l de gás e a amostra 2 produziu 1, 27 l de 

gás. A amostra 1 não produziu gás mensurável entre 72 horas e 

120 horas, mostrando que todos os açúcares simples no 

apoplasto e as células de parênquima foram fermenta das e que 

nenhum açúcar simples adicional foi liberado dos gr ânulos de 

amido. Isso mostra que a infusão de levedura irá pr eservar o 

tecido de parênquima rico em amido.  

[0126] A produção de gás significativamente mais 

alta na amostra 2 mostra que a α-amilase se difundiu nas 

células de parênquima e hidrolisou cerca de 40% dos  grânulos 

de amido em açúcares que a levedura poderia ferment ar. A 

produção de gás era contínua através da fermentação  de 120 

horas, com um declínio lento. Esse exemplo demonstr a que essa 

técnica pode fermentar grânulos de amido dentro das  células 

de parênquima infundindo-se simplesmente a levedura  e a 

amilase, sem infundir a pectinase. O mesmo também m ostra que 

a membrana de célula de parênquima é permeável às e nzimas de 

amilase.  

TABELA 5: EFICIÊNCIA DE FERMENTAÇÃO DE BATATA  

Amostra 

Peso de 

amostra 

(g) 

Sacarose  

+ 

Glicose  

+ 

Maltose 

(g) 

Produção 

teórica 

de CO2 

(l) 

Produção 

real de CO 2 

(l) 

Rendimento  

Apenas  0,76 0,227 0,155+0,042  87% 
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Amostra 

Peso de 

amostra 

(g) 

Sacarose  

+ 

Glicose  

+ 

Maltose 

(g) 

Produção 

teórica 

de CO2 

(l) 

Produção 

real de CO 2 

(l) 

Rendimento  

levedura 76 

Levedura 

+ amilase  
74 10,65 3,18 1,27 40% 

 

[0127] Nessa descrição detalhada, foi feita 

referência à múltiplas modalidades e aos desenhos a nexos que 

são mostrados por meio de modalidades exemplificati vas 

específicas de ilustração da invenção. Essas modali dades são 

descritas para possibilitar que aqueles versados na  técnica 

pratiquem a invenção, e deve-se compreender que as 

modificações às várias modalidades reveladas podem ser feitas 

por um versado na técnica.  

[0128] Nos casos em que os métodos e as etapas 

descritos acima indicam determinados eventos que oc orrem em 

determinada ordem, aqueles indivíduos de habilidade  comum na 

técnica reconhecerão que a ordem de determinadas et apas pode 

ser modificada e que essas modificações estão de ac ordo com 

as variações da invenção. Adicionalmente, determina das etapas 

podem ser realizadas simultaneamente em um processo  paralelo 

quando possível, assim como realizadas em sequência .  

[0129] Todas as publicações, patentes e pedidos 

de patente citados neste relatório descritivo são 

incorporados ao presente por meio de referência em sua 
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totalidade como se cada publicação, patente ou pedi do de 

patente fosse específica e individualmente apresent ado no 

presente documento.  

[0130] As modalidades, variações e figuras 

descritas acima devem fornecer uma indicação da uti lidade e 

da versatilidade da presente invenção. Outras modal idades que 

não fornecem todos os recursos e as vantagens estab elecidos 

no presente documento também podem ser utilizadas, sem se 

afastar do espírito e do escopo da presente invençã o. Tais 

modificações e variações são consideradas como esta ndo dentro 

do escopo da invenção definida pelas reivindicações . No caso 

de conflito nas definições entre a presente revelaç ão e um 

dicionário ou outra referência, a presente revelaçã o irá 

prevalecer.  

 



1/3 

 

REIVINDICAÇÕES 

1. PROCESSO PARA PRODUZIR PRODUTOS DE FERMENTAÇÃO A 

PARTIR DE TECIDO DE PARÊNQUIMA DE PLANTA RICO EM CARBOIDRATO, 

em que os ditos produtos de fermentação são etanol e dióxido 

de carbono, em que o dito processo é caracterizado por 

compreender as etapas de: 

(a) fornecer tecido de parênquima de planta rico em 

carboidrato em uma temperatura de cultura agrícola de 5° a 

40°C, em que o dito tecido de parênquima contém um apoplasto; 

(b) combinar o dito tecido de parênquima de planta 

rico em carboidrato com uma solução de reagente aquosa em uma 

temperatura de reagente de 5° a 20°C que contém uma levedura, 

em que a dita levedura é infundida no dito apoplasto; 

(c) expor o dito tecido de parênquima de planta 

rico em carboidrato a uma pressão de preparação de fase 

gasosa por um tempo de preparação, antes da etapa (b) ou 

seguindo a etapa (b), em que a dita pressão de preparação de 

fase gasosa é menor do que a pressão atmosférica; 

(d) expor o dito tecido de parênquima de planta 

rico em carboidrato a uma pressão de infusão de fase gasosa 

por um tempo de infusão, em que a dita pressão de infusão de 

fase gasosa é maior do que a dita pressão de preparação de 

fase gasosa; e 

(e) manter uma pressão de fermentação de fase 

gasosa por um tempo de fermentação para produzir produtos de 

fermentação dentro do dito tecido de parênquima de planta 

rico em carboidrato, em que a dita pressão de fermentação de 

fase gasosa é maior do que a dita pressão de preparação de 

fase gasosa e em que o rendimento de conversão de açúcar 

geral em etanol e dióxido de carbono é de pelo menos 40%. 
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2. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo dito tecido de parênquima de planta rico 

em carboidrato ser selecionado a partir do grupo que consiste 

em caules de cana-de-açúcar, caules de sorgo doce, caules 

híbridos de milho tropical, tubérculos de beterraba sacarina, 

maçãs, uvas, laranjas e combinações dos mesmos. 

3. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo dito tecido de parênquima de planta rico 

em carboidrato ser selecionado a partir do grupo que consiste 

em tubérculos de batata, tubérculos de batata doce, 

tubérculos de mandioca, tubérculos de inhame, tubérculos de 

alcachofra-girassol e combinações dos mesmos. 

4. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela dita solução de reagente aquosa conter 

enzimas pectinase. 

5. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela dita solução de reagente aquosa conter 

enzimas xilanase. 

6. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela dita solução de reagente aquosa conter 

enzimas amilase. 

7. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela dita pressão de preparação de fase gasosa 

ser de 105% a 200% da pressão de equilíbrio de água na 

temperatura mais alta dentre a dita temperatura de cultura 

agrícola e a dita temperatura de reagente. 

8. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo dito tempo de preparação ser de 1 minuto a 

1 hora. 

9. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 
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caracterizado pelo dito tempo de infusão ser de 1 minuto a 1 

hora. 

10. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo dito tempo de fermentação ser de 6 horas a 

7 dias. 

11. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pela dita pressão de fermentação ser a pressão 

atmosférica. 

12. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

sendo que o dito processo é caracterizado por compreender 

adicionalmente manter o dito tecido de parênquima de planta 

rico em carboidrato em um ambiente anaeróbico por um tempo de 

preservação de cultura agrícola subsequente à conclusão do 

dito tempo de fermentação. 

13. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

sendo que o dito processo é caracterizado por compreender 

adicionalmente recuperar os ditos produtos de fermentação 

através de separação a vácuo. 

14. PROCESSO, de acordo com a reivindicação 1, 

sendo que o dito processo é caracterizado por compreender 

adicionalmente drenar a dita solução de reagente aquosa, seja 

antes da etapa (e) ou em seguida à etapa (e). 
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