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Introdução: Os biocombustíveis são essenciais devido a  necessidade de minimizar os
impactos ambientais ocasionados pelo uso de combustíveis fósseis. Uma das fontes de
energia renovável que mais tem se destacado é o etanol, que é um biocombustível que
pode ser produzido através da fermentação de açúcares de diversas matérias-primas.
A produção de etanol através da casca banana, em primeira análise, apresenta-se como
uma alternativa economicamente viável, principalmente para indústrias que utilizam
somente a polpa, podendo assim gerar lucros a partir de um resíduo, sendo um
subproduto a ser vendido por ela. Objetivo: Produzir etanol a partir de resíduos de
biomassa de banana, fora dos padrões de consumo, utilizando a fruta com casca, a fim
de se observar o rendimento. Metodologia: Preparou-se as amostras de polpa de
banana com casca, após pré-tratamento de hidrólise ácida, polpa de banana com casca,
após pré-tratamento térmico, polpa de banana com casca, sem pré-tratamento.
Determinou-se o teor de açúcares nas amostras iniciais e após os pré-tratamentos
utilizando o método DNS. 
As amostras foram colocadas para fermentar separadamente, utilizando uma garrafa
como fermentador e fermento biológico comercial como fonte de leveduras. Após o
processo fermentativo determinou-se o teor de etanol produzido e o teor de açúcares
final, o que permitiu o cálculo de açúcares consumidos. Foram determinados
qualitativamente a presença de fenol e ácido acético Resultados: Foi possível
determinar a concentração de açúcares nas amostras. Pode-se perceber que após os
pré-tratamentos, houve aumento significativo no teor de açúcar, sendo o in natura 1,05
g/L para os pré-tratamentos 1,64 g/L e 1,25 g/L para hidrólise e para o pré-tratamento
térmico, respectivamente, sendo o pré-tratamento de hidrólise ácida aquele que
apresentou maior alteração na concentração. Pode-se verificar que houve consumo de
açúcar em todas as amostras, sendo que o pré-tratamento com hidrólise ácida, resultou
em um maior teor de açúcar e também em maior consumo total. A quantidade total de
etanol produzida foi maior no ensaio de tratamento térmico (23,554 mL) e menor no in
natura (22,039 mL) , sendo que, em geral, a diferença entre os métodos não se mostrou
relevante. Comparou-se o volume obtido de etanol em cada ensaio com o teor de
açúcar consumido. Observou-se divergência nessa relação entre os ensaios, ou seja, a
amostra in natura produziu mais etanol consumindo a mesma quantidade de açúcares
que os outros ensaios. A ocorrência de outra rota de reação, oxidação do etanol a ácido
acético, possível produção de açúcares não fermentescíveis e a produção de inibidores
podem ter ocasionado essa discrepância de rendimento.  Conclusão: Conclui-se que é
possível obter etanol a partir da biomassa da banana, em todos os ensaios realizados.
Os pré-tratamentos, hidrólise ácida e térmico, aumentaram os teores de açúcares no
meio. Os valores de etanol produzido, utilizando pré-tratamentos, não apresentaram
variação significativa.
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