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Resumo
O Brasil é um dos países com maior produção de banana. A sua casca é o
seu subproduto mais importante. Porém esta pode se tornar um grande problema
ambiental devido a deposição em locais impróprios. Inserindo-se no contexto de
economia circular, produtos de valor agregado podem ser produzidos a partir da
casca da banana por modificações químicas e físicas ou por operações unitárias.
A casca da banana apresenta compostos que podem ser obtidos pelo processo de
extração e apresentam a característica antioxidante, entre os mais importantes
pode-se citar compostos fenólicos, carotenoides e flavonóides. Sua fermentação
com microrganismo modificado também pode gerar ácido glicólico, um agente de
descamação e emoliente da pele. Através de uma análise de conteúdo e de dados
de publicação de artigos e patentes, utilizando palavras-chave relacionadas ao
tema de produção de ácido glicólico a partir de processos de fermentação e
compostos antioxidantes pelo extração utilizando como matéria-prima a casca da
banana este presente trabalho realiza um estudo para determinar o interesse de
pesquisa e industrial, a viabilidade econômica e o futuro possível das pesquisas
relacionadas ao aproveitamento da casca da banana.
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fermentação, extração sólido-líquido.
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Abstract

Brazil is one of the countries with the largest banana produce. Its banana
peel is its most important by-product. However, this can remain a severe
environmental problem due to deposition in inappropriate places. Inserting itself in
the context of circular economy, value-added products can be produced from
banana peel by chemical and physical modifications or by unit operations. The
banana peel contains compounds that can be got by the extraction process and
have the antioxidant characteristic, among the most important we can mention
phenolic compounds, carotenoids and flavonoids. Its fermentation with modified
microrganism can also generate glycolic acid, a peeling agent and skin emollient.
Through content analysis and data publication of scientific articles and patents,
using keywords related to the theme of production of glycolic acid from fermentation
processes and antioxidant compounds by extraction from banana peel as raw
material This work carries out a study to determinate the research and industrial
interest, the economic viability and the possible future of research related to the use
of banana peel.
KEYWORDS: banana peel, glycolic acid; antioxidant activity, fermentation, solid-liquid
extraction.
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1 Introdução
Os últimos anos caracterizaram-se por uma mudança indiscutível no modelo de
produção da indústria química, passando de sistemas baseados em fontes não
renováveis para a implementação de processos sustentáveis eficientes com uma forte
base biotecnológica. Esse estímulo tem implicado na utilização de microrganismos
como fábrica celular para a produção de metabólitos de alto valor agregado, servindo
de plataforma para a posterior elaboração de produtos de indiscutível interesse
comercial. Assim, o conceito de microrganismos como fábrica celular tem sido
amplamente estudado desde o nascimento da microbiologia industrial após a
Segunda Guerra Mundial, sendo objeto de estudo tanto a produção microbiana de
antibióticos, proteínas recombinantes ou ácidos graxos como exemplos mais
significativos.

A situação atual, caracterizada por economia circular e o desenvolvimento
econômico prevalecente dos países emergentes, aumentou substancialmente a
quantidade de resíduos agroalimentares gerados em todo o mundo. Da mesma forma,
a conscientização ambiental por parte do setor industrial e a implementação de
medidas regulatórias têm impulsionado a busca de novas alternativas quanto ao
aproveitamento dos resíduos e subprodutos gerados. O tratamento destes resíduos
constitui uma atividade que implica um significativo custo económico e ambiental para
a indústria. Assim, esforços têm sido feitos para reduzir o acúmulo e geração de
1

subprodutos e resíduos alimentares. No entanto, o potencial para redução de
resíduos é limitado e caro. Sob essas premissas, tem havido um notável
desenvolvimento de novos processos biotecnológicos onde esses resíduos de
atividades industriais, com baixo valor comercial, são utilizados como substratos para
a obtenção de produtos de valor agregado. Essas novas bioconversões microbianas
não apenas desempenham uma base inquestionável de sustentabilidade ambiental,
mas também podem ser usadas para fornecer novas e atraentes substâncias
químicas emergentes com interesse comercial.

A banana é uma das frutas mais produzida no mundo, sendo o Brasil um dos
maiores produtores. (ANDRADE, 2017). O subproduto mais importante da banana é
a sua casca, que representa aproximadamente 30% da fruta (GONZÁLEZMONTELONGO, LOBO e GONZÁLEZ, 2010).

A casca da banana geralmente é utilizada como ração animal, também para
compostagem ou é descartada. O descarte em locais impróprios e a elevada
quantidade de casca depositada representa um problema ambiental porque esta parte
da banana contém grande quantidade de nitrogênio, fósforo e água na sua
composição, o que a faz suscetível a modificações por microrganismos (GONZÁLEZMONTELONGO, LOBO e GONZÁLEZ, 2010).

Uma análise da composição da casca da banana revela a presença de
proteínas, lipídios, carboidratos, fibras cruas, compostos fenólicos, açúcar solúvel em
água e minerais. A casca da banana é uma ótima fonte de aminoácidos e sua
composição é alterada de acordo com o estágio de maturação da fruta (PATHAK,
MANDAVGANE e KULKARNI, 2016). Alguns compostos de alto valor já identificados
na casca da banana são: flavonóides, ácidos graxos, fitoesteróis e carotenoides
(PEREIRA, 2010).

A casca da banana pode ser utilizada diretamente para alimentação animal e
após a secagem, para geração de energia por combustão ou pirólise. Produtos de
valor agregado podem ser obtidos por modificações físicas/químicas ou por
operações unitárias (PATHAK, MANDAVGANE e KULKARNI, 2016).
2

A transferência de elétrons é fundamental para a sobrevivência das células.
Porém esse processo pode levar a formação de radicais livres e outras espécies
reativas de oxigênio que causam danos oxidativos (ALVES, DAVID, et al., 2010). Os
compostos fenólicos são interruptores de radicais livres, prevenindo a autoxidação.
Suas propriedades redox, fundamentais na absorção e neutralização de radicais
livres, é a principal responsável pela característica antioxidante (ZHENG e WANG,
2001).

O ácido glicólico é um alfa-hidroxiácido muito utilizado pela indústria de
cosméticos, principalmente como agente de descamação (peelings) e emoliente da
pele. Os alfa-hidroxi-ácidos podem ser utilizados em altas e baixas concentrações,
em loções, cremes e géis, para o tratamento de uma variedade de condições
cutâneas, como acnes, verrugas, melasma, manchas senis, pele envelhecida,
queratoses seborreicas, etc. (NARDI e GUTERRES, 1999). A síntese do ácido
glicólico pode ser realizada a partir do processo de bioconversão de uma fonte
renovável de carbono fermentável por microrganismos crescidos de modo anaeróbico
(SOUCAILLE, 2012).

1.2 Objetivos
O objetivo geral é identificar, a partir da análise de patentes e artigo científicos,
os desenvolvimentos tecnológicos referentes ao processo de produção de ácido
glicólico e bioativos presentes na casca de banana. Desse modo, fundamentar
escolhas e tomadas de decisões para estruturação de possíveis projetos que visem
a obtenção de compostos com valor agregado por método de extração e da produção
de ácido glicólico a partir da fermentação de fontes renováveis, como o resíduo da
fruta.
Os objetivos específicos deste trabalho compreendem em:
I- Analisar o mercado da banana, através de dados referentes à exportação e
importação deste importante alimento;
II- Identificar, a partir da análise de patentes relacionadas ao processo
produtivo do ácido glicólico e compostos antioxidantes, os países que investem
3

intensivamente no desenvolvimento dessas tecnologias de produção;
III- Analisar a evolução temporal de patentes e artigos científicos relacionados
à tecnologia de produção do ácido glicólicos e extração dos bioativos;

1.3 Organização do Texto
O presente trabalho de dissertação de mestrado é apresentado em seis
capítulos que fazem parte do estudo de conteúdo e de dados de publicação de artigos
e patentes da casca da casca de banana para obtenção de ácido orgânico e
compostos antioxidantes, objeto de estudo. Os estudos realizados no presente
trabalho serão descritos conforme segue:

Neste Capítulo 1, os estudos em análise são apresentados e contextualizados.
São apresentados também os objetivos e a linha estrutural do trabalho.

A seguir, no Capítulo 2 são explorados os conceitos e aplicações da casca da
banana, propriedades e mercado. O estado da produção biotecnológica é brevemente
detalhado, bem como as aplicações de um ácido orgânico de amplo interesse como
o ácido glicólico. E a seguir apresenta-se o conceito de biorrefinaria para produção,
de forma sustentável, de compostos antioxidantes e ácido glicólico. Apresenta-se uma
revisão bibliográfica e documentada sobre os métodos de obtenção do ácido glicólico,
na qual pode ser encontrado tanto a partir da origem do ácido, suas potenciais
aplicações comerciais, quanto o status que se encontra atualmente. Nesta revisão
bibliográfica, o leitor poderá verificar como o ácido glicólico se tornou, por exemplo,
uma substância emergente na indústria cosmética devido às suas propriedades
terapêuticas únicas.

No Capítulo 3 é descrita a metodologia científica global utilizada no trabalho,
utilizando como base a pesquisa literária de artigos e patentes, e as técnicas utilizadas
para a mineração de dados de bases de artigos e patentes e a avaliação de dados
obtidos.

4

O Capítulo 4 constitui o bloco de resultados que compõe o eixo central desta
dissertação. Assim como, é apresentada uma discussão geral sobre os aspectos mais
importantes encontrados neste estudo, destacando-se a dimensão e relevância dos
parâmetros que influenciam a análise de conteúdo e de dados de publicação de
artigos e patentes. Finalmente, no Capítulo 5, as conclusões mais importantes deste
trabalho foram condensadas.

O Capítulo 6 é destinado à bibliografia comum à memória. Nos anexos são
apresentadas algumas planilhas ilustrativas de dados coletados para sua análise.
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Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Cultivo de Banana
As bananeiras são plantas do gênero Musa, um dos três que compõem a
família Musaceae. É uma das frutas mais apreciadas do mundo e a quarta maior safra
produzida no mundo. Embora existam mais de 1.000 variedades de banana no
mundo, a banana Cavendish (Musa acuminata ‘Dwarf Cavendish’) ocupa as
prateleiras dos supermercados e representa quase todo o mercado de exportação
global (BANANA LINK, 2020). A banana está entre as principais culturas alimentares
do mundo, sendo superada pelo do arroz, trigo e milho (AMINI KHOOZANI, BIRCH e
BEKHIT, 2019). A bananeira não está isolada em condições naturais, pois muitas
vezes existem outras bananeiras ao seu redor em vários estágios de crescimento. A
touceira é então produzida por brotos sequenciais da primeira, segunda, terceira e
outras gerações das mudas iniciais. Eles são comumente chamados de: mãe, filha,
neto e irmão. Quando uma touceira é formada, há uma forte competição entre essas
plantas por fatores de crescimento, principalmente luz, água e nutrientes (TOPGENE,
2020).

Com o seu crescimento, a planta ganha forma, que vai dar um cacho do qual
os frutos são colhidos. Então, todas as folhas vão secar, quando se diz que a planta
morreu. Somente após as 3 primeiras colheitas é que se forma um clímax ou equilíbrio
em termos de produção de banana. Portanto, os maiores rendimentos em t/ha/ano
são obtidos nos 3 primeiros anos após o plantio (TOPGENE, 2020).
6

A Ásia é o maior produtor de banana, com uma participação de 54,4% da
produção mundial(AMINI KHOOZANI, BIRCH e BEKHIT, 2019), tal como ilustrado na
figura 2.1. O Brasil é o sétimo maior produtor (vide tabela 2.1) com 6.752.171
toneladas produzidas neste ano (VÉZINA, 2020). A dispersão do cultivo de banana se
observa em todo território brasileiro, sendo que os polos de produção correspondem
à região sudeste com 34,3%, seguida da região nordeste (33,5%), região sul (15,3
%), região norte (12,5%) e centro-oeste 4,5% (BARRADAS, GUEDES, et al., 2019).
De modo geral, os cultivos seguem os padrões tradicionais, com baixos índices de
capitalização e tecnologia. Cultivos tecnicamente orientados são encontrados em São
Paulo, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais; neles observa-se a utilização de
tecnologias importadas e adaptadas de outros países (SAMBUICHI, MIELKE, et al.,
2009).

Figura 2.1 – Infográfico sobre os países maiores produtores de banana
Fonte: (BANANA LINK, 2020)
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De acordo com a Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAOSTAT), em 2018 foram produzidas 155,2
milhões de toneladas de banana no mundo.

Tabela 2.1 – Lista dos 10 maiores países produtores de banana no ano de 2018.
Posição

País/Território

Produção (ton)

Porcentagem

1

Índia

30,808,000

19,85%

2

China

11,221,700

7,23%

3

Filipinas

9,358,785

6,03%

4

Colômbia

7,287,997

4,70%

5

Indonésia

7,264,383

4,68%

6

Equador

7,157,603

4,61%

7

Brasil

6,752,171

4,35%

8

Camarões

5,144,258

3,31%

9

República Democrática

5,066,203

do Congo
10

Uganda

3,26%
4,337,747

2,79%

Fonte: Adaptado do (VÉZINA, 2020)

A bananeira é uma planta herbácea alta e vigorosa que dependendo da
espécie pode atingir até 6 metros com um tronco aparente que se curva sem quebrar.
Contém um caule tubular suculento, composto de bainhas de pecíolo de folha que
consistem em fibras longas e fortemente sobrepostas chamadas pseudocaule. Cada
pseudocaule dá fruto apenas uma vez antes de morrer e ser substituído por um novo;
este pseudocaule consiste em camadas concêntricas de uma bainha foliar e uma
coroa de folhas grandes (NINGRUM, DYAH KUSUMANINGRUM, et al., 2018).

A biomassa bananeira consiste principalmente em quatro elementos:
pseudocaule, folhas, ráquis e cascas, conforme apresentado na figura 2.2.

8

Figura 2.2 – Partes da bananeira
Fonte: Próprio autor,2020
A bananeira não é somente valorizada pelas suas frutas, mas também porque
rende grandes quantidades de resíduos de biomassa do tronco e do cacho do fruto
(ráquis), que são descartados no campo ou - no caso dos ráquis - no local de
processamento da fruta. O uso da bananeira (após a colheita do cacho) para extração
de fibra aos poucos ganhou reconhecimento mundial por causa dos usos multifários
de fibra de banana na indústria de papel e celulose, como um purificador natural de
água, para biorremediação e reciclagem, na indústria têxtil como um material de base,
em arte em pequena escala e indústrias de artesanato e na produção de uma ampla
gama de bens, incluindo fios, papel abrasivo, saquinhos de chá e de sapatos. Como
a fibra de banana é biodegradável, as sacolas feitas com ela são uma alternativa ideal
às sacolas de plásticos, que estão se tornando rapidamente um poluente ambiental
(UMA, SATHIAMOORTHY e KUMAR, 2005).

2.2 Papel da Biotecnologia no conceito de Biorrefinaria
Nos últimos anos, a produção biotecnológica de determinados componentes
químicos tornou-se a alternativa viável, sustentável e eficaz para o contínuo aumento
da demanda comercial mundial. Não há dúvida de que a biotecnologia desempenhou
9

um papel fundamental desde a descoberta da penicilina em 1927 por Fleming,
momento que significou o nascimento e posterior estabelecimento da fermentação
industrial como metodologia de produção de referência. No entanto, a produção
industrial de metabólitos microbianos por fermentação tem exigido o estabelecimento
das bases científicas necessárias para o aumento da produção, bem como a busca
de novos organismos produtores com características melhoradas (DEMAIN, 2007).
Na verdade, a biotecnologia industrial tornou-se um setor econômico poderoso e
próspero, com implicações diretas em vários setores, desde automotivo até
farmacêutico (ERICKSON, J.E. e WINTERS, 2012). Da mesma forma, diversas
fontes também aponta a biotecnologia como ferramenta-chave no desenvolvimento
de novas fontes de energia e novos processos industriais mais sustentáveis. Como
resultado dessas perspectivas, em diversos países estão sendo promovidas a
chamadas sociedade do conhecimento biotecnológico, reunindo tendências de
mercado, perspectivas e visões globais dentro da indústria.

Os processos biotecnológicos têm a vantagem de serem sustentáveis,
reduzindo as emissões atmosféricas de gases de efeito estufa, além de apresentarem
uma menor dependência de combustíveis fósseis em relação aos processos clássicos
de produção química (HERMANN, BLOK e PATEL, 2007). O desenvolvimento da
biologia de sistemas, da biologia sintética ou da engenharia metabólica também tem
possibilitado a introdução de novas funcionalidades nos microrganismos (CURRAN e
ALPER, 2012), aumentando o portfólio de bioprodutos obtidos por fermentação
(Figura 2.3). Não há dúvida de que a biotecnologia industrial sofreu um enorme
impulso graças ao nascimento da engenharia metabólica há mais de 20 anos por Jay
Bailey (Bailey, 1991), uma disciplina que permitiu que o fenótipo microbiano desejado
fosse alcançado através da modificação do metabolismo celular (CURRAN e ALPER,
2012, YADAV, M., et al., 2012). Além disso, o desenvolvimento do conceito de
biorrefinaria, onde as diferentes correntes geradas durante o uso da biomassa são
utilizadas como matéria-prima, levou ao surgimento de novos bioprodutos que
substituíram ou estão em processo de substituição de componentes químicos de
combustíveis fósseis.
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Figura 2.3 – Listagem de produtos obtidos por fermentação
Observe que a figura ignora produtos amplamente consolidados como enzimas,
antibióticos e proteínas recombinantes, todos produtos obtidos por fermentação em
escala industrial. Fonte: Adaptado, (TUERO, 2013).

Segundo a American National Renewable Energy Laboratory (NREL), o termo
de Biorrefinaria, se define como uma instalação que incorpora processos de
conversão de biomassa e equipamentos para a produção de combustíveis de
biomassa, energia e produtos químicos (KAMM, KAMM, et al., 2005). Definições
como esta envolvem a conversão de biomassa não apenas em biocombustíveis,
biopolímeros, produtos de alto valor e produtos químicos finos, mas também
biocombustíveis, biopolímeros e produtos químicos finos (DE CORATO, DE BARI, et
al., 2018) (NARANJO, CARDONA e HIGUITA, 2014).
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Além das indústrias baseadas em biomassa lignocelulósica, uma variedade de
setores têm mostrado interesse em aplicar abordagens de biorrefinaria para resíduos
orgânicos, por exemplo: resíduos de alimentos (FAVA, TOTARO, et al., 2015)., óleo
não comestível (ROJAS ALFARO, FERNÁNDEZ ARAYA, et al., 2018) lodo de esgoto
(BANERJEE, BHASKAR e GHOSH, 2020) e resíduos sólidos urbanos (PÉREZ,
PASCUAL, et al., 2020) , apenas para citar alguns. A tecnologia de biorrefinaria
permite o uso mais eficaz dos recursos agrícolas e a produção sustentável de
alimentos (FAVA, TOTARO, et al., 2015). Lançar mão de conceitos de aproveitamento
integral é uma estratégia valiosa para a agroindústria e a nível de governo de nações;
assim, pode-se resolver os desafios da era da economia verde.

2.3 Cascas de Banana e Propriedades
A matéria-prima derivada de cascas de bananas pode representar até 30 por
cento em peso da produção total (as frutas maduras restantes não vendidas também
se enquadram nesta categoria) (TOCK, LAI, et al., 2010).

Muitos desses resíduos de biomassa são geralmente despejados em rios,
oceanos, aterros e lixões desprotegidos, produzindo grandes depósitos de
decomposição que podem contribuir para a propagação de doenças, poluição do
abastecimento de água, produção de odores desagradáveis e atração de ratos,
insetos e necrófagos. Algumas das maneiras potenciais pelas quais os resíduos da
banana podem ser usados incluem o processamento de compostos utilizados para
produzir embalagens de alimentos. Recentemente, um tipo de papel artesanal de boa
resistência foi feito de pseudocaule de banana amassado, lavado e seco. No entanto,
essas soluções nem sempre evitam que o material chegue a terrenos baldios depois
de cumprir seu propósito. (TOCK, LAI, et al., 2010).

A banana é uma fonte de amido de baixo custo e de alta qualidade, proteína
crua, vitaminas, compostos bioativos e outros micronutrientes – Potássio (K), Fósforo
(P), Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg). Quimicamente, contém celulose, hemicelulose,
lignina e açúcares simples Diante da viabilidade e composição, a banana é o substrato
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ideal para produção de produtos de interesse industrial. (NIK YUSUF, ROSLY, et al.,
2015)

Geralmente, a banana é consumida em natura. Adicionalmente, sua polpa é
utilizada para produção de vários produtos alimentícios como bananas desidratadas,
geleias, chips, entre outros. Na indústria de de alimentos, após a utilização da polpa
da banana, há um desperdício de folhas, pseudocaule, talo e cascas. Junto a isso, a
casca da banana representa 30-40% (p/p) da fruta fresca.

A composição aproximada da casca da banana da espécie Musa acumiata com
base na matéria na matéria seca está discriminada na tabela 2.2.

Tabela 2.2 – Análise da composição aproximada da casca da banana em massa
seca.
Compostos

Valores (%)

Celulose

12,17% ± 0,21

Hemicelulose

10,19% ± 0,12

Lignina detergente ácido (LDA)

2,88 ± 0,05

Sacarose

15,58%± 0,45

Glicose

7,45% ± 0,56

Frutose

6,2% ± 0,43

Proteínas

5,13% ± 0,14

Pectina

5,9% ± 0,26%

Cinzas

9,81% ± 0,42

*Composição restante de compostos polifenóicos, gordura e outros constituintes.
Fonte: Adaptado, (OBEROI, SANDHU e VADLANI, 2012).

Na indústria de processamento de alimentos, geralmente a cascas de banana
é espalhada em terrenos baldios, no entanto, essa atividade não é recomendada
devido ao acúmulo maciço, promovendo um risco ambiental adverso. Além disso, as
cascas de banana são caracterizadas como fonte de carboidratos, vitaminas e
compostos lignocelulósicos, além de fitoquímicos com propriedades antioxidantes,
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pigmentos (flavonóides) e catecolaminas. Atualmente, tem sido relatado um grande
número de aplicações para estes subprodutos, nomeadamente na produção de
bioetanol e biogás e remoção de metais pesados (KAREEM e RAHMAN, 2011).

Em uma perspectiva ambiental, é importante reutilizar a casca da banana e
explorá-la com um potencial matéria prima para a produção de uma gama de produtos
de alto valor agregado. Isso ajudaria a reduzir o desperdício, e a sobrecarga ambiental
e ainda pode contribuir para a economia mundial. (PATHAK, MANDAVGANE e
KULKARNI, 2016).

2.4 Biorrefinaria de Resíduos de Banana
Atualmente, existe uma grande quantidade de casca de banana que é
desperdiçada e consumida na alimentação animal. Esta atividade é prejudicial ao
meio ambiente e não é econômica. Com base nos motivos, as indústrias
processadoras de banana vêm buscando aplicações desses subprodutos que se
revelaram fonte de importantes compostos naturais, como proteína e pectina. A casca
de banana também contém compostos antioxidantes altamente valiosos e pode ser
usada como aditivo para ração animal, biossorvente para metais pesados, corantes e
remoção de compostos fenólicos (FAZNURFARIZA FIRDAUS, 2012).

Kumar et al. 2019 desenvolveram filmes biocompósitos a base de celulose /
casca de banana com o objetivo de substituir compósitos poliméricos sintéticos não
biodegradáveis em aplicações de embalagens, cujos resultados mostraram melhoria
nas propriedades de tração e térmicas, indicando ser potencialmente usados para
aplicações em embalagens.

A hidrólise de cascas de banana para produção de açúcares um passo
bastante importante e crítico, porque os açúcares servem como material de base para
a obtenção de produtos de valor agregado através da fermentação. São necessárias
três categorias de enzimas celulósicas para a completa decomposição da celulose
em açúcares simples: endo-glucanase, exo-glucanase, β-glucosidase (OBEROI,
SANDHU e VADLANI, 2012).
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Fermentação da casca da banana seca e em pó produz enzimas, proteínas,
etanol, biogás/metano, etc. Operações unitárias como extração por solvente, extração
supercrítica utilizando CO2, extração anti-solvente e decocção seguida pelo método
de separação adequado podem ser utilizados para produzir produtos químicos de alto
valor, antioxidantes, compostos para uso medicinal, compostos fenólicos e até
corantes. Carbono ativado sintetizado por pirólise da casca da banana pode ser
utilizado como absorvente e, além disso pode ser utilizado para síntese de nanotubos
de carbono e compostos metálicos e em aplicações eletroquímicas. A casca da
banana, após compostagem com compostos orgânicos é utilizada como adubo.
(PATHAK, MANDAVGANE e KULKARNI, 2016). A valorização da casca da banana
pode ser visualizada na figura 2.4.
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Figura 2.4 – Valorização da casca da banana
Fonte: Adaptado, (PATHAK, MANDAVGANE e KULKARNI, 2016).
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Conforme descrito acima e resumido na figura 2.4 as cascas de banana são
ricas em fito químicos e fornecem uma fonte promissora de substâncias valiosas.
Além disso, os subprodutos das cascas de banana também são fontes ricas em
diferentes tipos de compostos bioativos, principalmente fenólicos, com bioatividades
importantes (Tabela 2.3). Tais compostos são isolados por solventes orgânicos para
uma aplicação posterior como matéria-prima para o desenvolvimento nutracêutico e
nutricional de alimentos (NINGRUM, DYAH KUSUMANINGRUM, et al., 2018), com
possíveis utilizações contra doenças crônicas e / ou para aplicação como aditivos
alimentares.

Tabela 2.3 – Compostos valiosos com propriedades bioativas na casca de banana
Método de

Compostos principais

extração

Bioatividade

Fenólicos (mg GAE / g PS): 21,03
Flavonóides (µg / g PF): 370 a 450
Antocianinas (µg / g PF): 154,57 a
23,75

Extrações
sucessivas com
solventes orgânicos

Atividades
antioxidantes e
antimicrobianas

Carotenóides (µg EC / g PF): 29,64 a
44,15
EAG = Equivalente de ácido gálico; PS = Peso Seco; EC = Carotenoides Equivalentes; e PF = peso fresco

Fonte: Adaptado, (VILLACÍS-CHIRIBOGA, ELST, et al., 2020)

Na continuação será abordada as características principais dos compostos
antioxidantes derivado da casca de banana.

2.4.1 Compostos Antioxidantes
A transferência de elétrons é fundamental para a sobrevivência das células.
Porém esse processo pode levar a formação de radicais livres e outras espécies
reativas de oxigênio que causam danos oxidativo.

Radicais livres são essenciais na produção de energia, fagocitose, regulação
de crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de substâncias biológicas
importantes. Contudo, em excesso causa danos ao DNA, proteínas e organelas
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celulares, provocando alterações na estrutura e funções celulares, e os relaciona ao
envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, degenerativas e neurológicas,
câncer, catarata, etc (ALVES, DAVID, et al., 2010) .

Radicais livres ou provocam ou são formados em reações de oxido-reduções.
Eles apresentam um ou mais elétrons não pareados, com existência independente e
podem ser substâncias orgânicas ou inorgânicas (BIANCHI e ANTUNES, 1999)
(FERREIRA e MATSUBARA, 1997).

Compostos antioxidantes são agentes responsáveis por inibir e reduzir as
lesões causadas nas células pelos radicais livres (BIANCHI e ANTUNES, 1999).

A extração de compostos antioxidantes pode ser realizada através de uma
extração sólido-líquido. Onde o sólido é a casca da banana e o solvente é uma
solução alcoólica de álcool isopropílico 70%, que pode ser substituído por outros
álcoois como o metanol, propanol e o etanol. A razão de casca e solvente é 1 grama
de casca para 4,5 mililitros de solvente. A mistura inteira é homogeneizada em um
misturador. A mistura homogeneizada, ou lama, é então transferida para um tanque
de reação. Enquanto a reação ocorre, o líquido amarelo transparente passa para
âmbar e depois para um líquido preto opaco que serve como um indicador que toda
a reação está completa. Então a mistura é filtrada, a parte sólida é descartada e o
filtrado é testado em espectofotômetro para avaliar a atividade antioxidante.
(EDWARDS, 2000).

2.4.2 Flavonóides
Os flavonóides são um dos maiores grupos de fenóis que ocorrem
naturalmente. Eles são onipresentes em todas as áreas de plantas verdes e podem
ser usados em qualquer trabalho que envolva extratos de plantas. Estima-se que 2%
de todo o carbono fotossintetizado pelas plantas seja convertido em flavonóides
(VIJAYAKUMAR, PRESANNAKUMAR e VIJAYALAKSHMI, 2008). O consumo de
flavonóides pode ser benéfico, pois interagem com diferentes sistemas biológicos e
demonstram atividade antiinflamatória, hipolipidêmica, hipoglicêmica e antioxidante.
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DONG e colaboradores (DONG, 2016) estudaram a atividade antioxidante dos
flavonóides da banana em ratos alimentados com dieta normal e também com dieta
rica em gordura. As concentrações de produtos de peroxidação, nomeadamente
malondialdeído, hidroperóxidos e diens conjugados, diminuíram significativamente,
ao passo que as atividades da catalase e superóxido dismutase aumentaram
significativamente.

Os

resultados

mostraram

que

os

flavonóides

solúveis

desempenham um papel fundamental na atividade antioxidante da banana.

2.4.3 Carotenóides
Os carotenóides são uma classe de compostos com cerca de 600 membros
desta família. Alguns deles são precursores da vitamina A e outros são conhecidos
por terem uma boa capacidade antioxidante para eliminar espécies reativas de
oxigênio. Entre os carotenóides presentes na banana, 5-007-caroteno, β-caroteno e
β-criptoxantina têm atividade pró-vitamina A, enquanto outros, como licopeno e
luteína, têm alto potencial antioxidante. Os carotenóides podem ser cultivados e
consumidos pela população pobre do mundo com extrema deficiência de vitamina A,
e o consumo da banana pode minimizar a deficiência de vitamina A. (SIDHU e
ZAFAR, 2018). O licopeno é conhecido por fornecer proteção contra o câncer de
próstata em homens, e a luteína fornece proteção contra o câncer de próstata.

2.4.4 Ácido Glicólico

Em particular, dentro do contexto deste trabalho, os ácidos orgânicos
representam um segmento florescente com crescimento económico significativo
(DEMAIN, 2007). De fato, é um segmento dinâmico constituído por ácidos maduros,
tais como cítrico, láctico ou ácidos acéticos, reconhecidos hoje quase como
comodities e ácidos surgindo com alto valor agregado que têm novas e significativas
aplicações, graças às suas propriedades únicas. Este grupo é representado por
ácidos como os ácidos glicólico, glicérico, fumarico, succínico ou succinato, itacônico,
todos eles por serem produzidos via fermentação.
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O ácido glicólico existe como um composto sólido, solúvel (em água) e
fracamente ácido (com base em seu pKa). O ácido glicólico existe em todos os
eucariotos, desde leveduras até humanos. Fora do corpo humano, o ácido glicólico
pode ser encontrado em vários alimentos, como ginseng, jujuba, chicória e rabanete
e em fontes lignocelulósicas como em bagaço de cana de açúcar e cascas de banana.
Isso torna o ácido glicólico um biomarcador potencial para o consumo desses
produtos alimentícios. O ácido glicólico está associado a várias doenças conhecidas
como atresia biliar, envenenamento por etilenoglicol e hemodiálise (NATIONAL
CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2020).
O ácido glicólico é o menor -hidroxiácido que contem ao mesmo tempo álcool
e grupos carboxílicos (vide Figura 2.4) O ácido glicólico, também conhecido como 2hidroxiacetato ou glicolato (vide tabela 2.4). Atualmente, a principal forma de
produção do ácido glicólico é quimicamente a partir de recursos fósseis. Este modo
químico de processamento tem levantando alguns questionamentos sobre seu uso
em saúde e cuidados pessoais, pelo fato da necessidade de empregar para sua
síntese, o formaldeído, que é um composto tóxico. Num ponto de vista de
sustentabilidade, uma rota de produção biotecnológica pode ser mais desejável. A
produção do ácido glicólico a partir de biomassa lignocelulósica como matéria prima
pode ser mais sustentável e possivelmente mais econômica. (KOIVISTOINEN,
KUIVANEN, et al., 2014).
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Figura 2.5 – Estrutura representação tridimensional do ácido glicólico, calculada
pelo PubChem
Fonte: (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2020)

Tabela 2.4 – Propriedade Físico química do ácido glicólico
Propriedade

Valor

Nome Iupac

2-Hydroxyethanoic acid

Outros nomes

Ácido glicólico,
Ácido hidroxiacético
Glicolato

Fórmula molecular

C2H4O3

Massa molar

76,05 g/mol

Aparência

branco, sólido quebradiço

Densidade

1,26 g/cm3

Ponto de fusão

80 °C

Ponto de ebulição

100 °C (decompõe-se)

Solubilidade em água

muito solúvel (1000 g/L a 25 °C)

Solubilidade em outros

muito solúvel em acetona, etanol e éter

solventes

dietílico

Pressão de vapor

27,5 hPa (25 °C)

Acidez (pKa)

3,83

Fonte: (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2020)

A produção microbiana de ácido glicólico é um desafio notável para lidar com
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essas preocupações, respondendo à crescente demanda por produtos de origem
biológica de recursos renováveis de carbono.

A fermentação de uma fonte de carbono fermentável em ácido glicólico utilizase de um substrato barato, como a glicose, sacarose, monossacarídeos,
oligossacarídeos, polissacarídeos, amido ou seus derivados, glicerol ou de substratos
de um único carbono por meio do qual o ácido glioxílico é produzido. O processo para
a conversão do ácido glicólico é alcançado pelo uso de um microrganismo que
apresente a habilidade de produzir o ácido glicólico em meio de cultura apropriado
com fonte de carbono e recuperando o ácido glicólico do meio de cultura. Atualmente
empregasse

microrganismos

geneticamente

modificados,

selecionado

Enterobacteriaceae, Cory acteriaceae ou levedura. O glicolato é isolado através de
um passo de polimerização para dímeros, oligómeros e / ou polímeros de glicolato, e
em seguida é recuperado por despolimerização de dímeros, oligómeros e / ou
polímeros de glicolato. (DISCHERT, COLOMB e SOUCAILLE, 2010).
KOIVISTOINEN et al., 2013 empregaram uma levedura geneticamente
modificada para desenvolver um método baseado em fermentação para a produção
de ácido glicólico. Nesse trabalho demonstra-se que o ácido glicólico pode ser
produzido a partir do ciclo do glioxilato por meio da redução do glioxilato a ácido
glicólico usando uma enzima glioxilato redutase. A Sacahromyces cerevisiae tem um
gene que codifica para uma glioxilato redutase específica de NADPH, GOR, que não
é expressa em condições normais de crescimento e tem baixa afinidade para
glioxilato. Na figura 2.6 são apresentadas as modificações genéticas feitas nesse
trabalho, indicadas por setas em negrito e tracejado. A produção e o consumo de cofatores redox nas etapas do açúcar ao piruvato dependem do substrato usado como
matéria-prima.

Outras melhorias no nível de enzimas, cepas e engenharia de bioprocessos
são esperadas para aumentar o rendimento, tornando a produção microbiana de
ácido glicólico acessível para um processo industrial de baixo custo
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Figura 2.6 – Engenharia do ciclo do glioxilato para produção de ácido glicólico com
Saccharomyces cerevisiae.
Fonte: Adaptado de KOIVISTOINEN et al., 2013

Por outro lado, com a demanda crescente por moléculas terapêuticas
derivadas de plantas obtidas de forma sustentável e ecologicamente correta favorece
a produção biotecnológica e o desenvolvimento de técnicas de extração inovadoras
para a obtenção de fitoconstituintes, componentes bioativos, corantes entre outros
compostos. Além disso, o aprimoramento e a otimização de técnicas alternativas para
o isolamento de compostos naturais de alto valor são questões de importância social
e econômica.

A seguir são discutidos os aspectos relativos ao processamento downstream
verde, levando à produção e extração de níveis superiores de produtos químicos finos
obtidos de células vegetais ou materiais vegetais e os subprodutos restantes.
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2.5 Extração sólido-líquido
A extração com solvente da casca de banana seca é uma das rotas da
biorrefinaria para a obtenção de compostos que apresentam atividade antioxidante,
como os compostos fenólicos. Essa rota pode ser observada na figura 2.4.

Extração consiste em um líquido para separar um componente de um sólido
ou de uma solução. A extração é muito comum a nível industrial (GEANKOPLIS,
1998). A partir da matéria a qual se deseja extrair um composto, se faz a distinção
entre a extração sólido-líquido e a extração líquido-líquido.O solvente deve ter mais
afinidade com o soluto e pouca afinidade com a fase líquida que contém o soluto.
Para extração sólido-líquida, se pretende eliminar um composto não desejado de um
sólido denomina-se lavagem, se o composto extraído é valioso o processo é chamado
de lixiviação.

A escolha da metodologia de extração é vital para as aplicações potenciais do
extrato resultante e o sucesso de todo o processo. A técnica de extração adequada e
mais eficiente é a que maximiza a extração e evita degradações (como degradações
térmicas e leves dos compostos alvo e minimiza a co-extração de compostos
indesejáveis que possam interferir negativamente com sua atividade. Também
minimiza a presença de solventes tóxicos, é economicamente viável com duração não
muito alta.

Além da técnica clássica de extração, outras técnicas de extração encontramse disponíveis: (ROSA, PRAJÓ, et al., 2009):

1.

Extrações de solventes de baixa pressão que são as extrações
convencionais, assistida por micro-ondas e extraídas por ultra-som.

2.

Extrações de solventes de alta pressão, que são as extrações
supercríticas de fluido e pressurização.
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3.

Destilação a vapor, que são extrações pelo processo de destilação

modificada, que são utilizadas para a recuperação de compostos voláteis com alto
ponto de ebulição a partir de uma matriz inerte, utilizando vapor como agente de
separação e energia.
A extração sólido-líquido é um processo de separação que envolve a
transferência de solutos de uma matriz sólida para um solvente. Do ponto de vista da
engenharia, é uma operação de transferência de massa de múltiplos estados,
multifásico e instável. Durante a extração, ocorrem uma série de etapas paralelas e
consecutivas entre a partícula contendo soluto e o solvente, incluindo a entrada de
solvente na matriz sólida, a solubilização de compostos, o transporte do soluto para
a superfície externa da matriz sólida (a difusão é o mecanismo de transporte mais
importante), a migração dos compostos extraídos da superfície sólida externa para a
solução, e a separação do extrato e solvente. (AGUILERA, 2003).

Na extração de compostos naturais de plantas, as espécies químicas que
estão sendo recuperadas estão mal definidas e o soluto é geralmente conhecido
como extrato.

Diferentes espécies químicas migram através da matriz da planta com
diferentes taxas de transporte Em sistemas multicomponentes, e uma vez que estas
etapas ocorrem à sua velocidade e, em alguns casos sequencialmente, a taxa global
do processo de extração é determinada pela etapa de controle de velocidade que é
etapa com a taxa mais lenta do processo.

A seleção de solventes e as características estruturais do tecido vegetal a
serem extraídos são de grande importância. De acordo com a solubilidade dos
compostos no solvente selecionado, nas interações compostos-matriz, na porosidade
da matriz e na localização dos compostos dentro da matriz é definida capacidade de
remover compostos alvo de uma matriz de planta vegetal.

A seleção de solventes numa extração sólido-líquido é baseada em vários
aspectos, entre os quais os mais relevantes são conhecimento da solubilidade do
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composto específico (ou mistura de compostos) no solvente, facilidade de instalação
da remoção do solvente nas etapas de preparação pós-extração, baixa tensão
interfacial onde o solvente seja capaz de molhar a matriz solida e viscosidade
suficientemente baixa para que o escoamento seja melhor (AGUILERA, 2003).

Idealmente, o solvente deve ser não tóxico, estável, não reativo, não
inflamável, inofensivo para o meio ambiente e economicamente acessível.

As interações entre o soluto e o solvente interferem no rendimento da extração,
neste caso, é importante avaliar a polaridade, onde componentes polares apresentam
maior afinidade com solventes polares e componentes apolares com solventes
apolares.

2.6 Indústria de Cosméticos
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos, em 2019 o Brasil se consolidou como o 4º Maior Mercado
consumidor da área de cosméticos do mundo, 3º colocado em Lançamento de
Produtos nessa área no Mercado Global. E nas exportações, o Brasil distribui seus
cosméticos para 174 países.

A indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos impacta na saúde
das pessoas, na sociedade e no meio ambiente. Os produtos dessa área são
utilizados para higiene das mãos, higiene oral, proteção solar, higiene íntima,
repelente de insetos, higiene e etiqueta respiratória e tratamento de pele, cabelos e
unhas. Além disso, ainda cuida da sociedade com ações que estimulam o
empodeiramento feminino, aumento da auto-estima, bem estar e qualidade de vida e
embregabilidade. Para o meio ambiente, essa área da indústria apresenta pioneirismo
na

logística

reversa,

responsabilidade

sócioambiental,

desenvolvimento

de

embalagens ecoeficientes, utilização sustentável de ativos da biodiversidade,
fornecimento por comunidades locais e mobilização da cadeia de suprimentos.
(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DA

INDÚSTRIA

DE

HIGIENE

PESSOAL,

PERFUMARIA E COSMÉTICOS., 2020)
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Diante da preocupação com o meio ambiente desenvolvida pela indústria de
cosméticos, utilizar a casca da banana para produção de compostos antioxidantes e
ácido

glicólico

apresenta-se

como

uma

alternativa

bastante

interessante,

principalmente pela sustentabilidade envolvida neste processo.

2.7 Prospecção Tecnológica
A prospecção tecnológica tem como objetivo geral identificar de forma
estratégica as áreas de pesquisa e as tecnologias genéricas emergentes que podem
gerar melhores resultados econômicos e sociais

Como

objetivos

específicos

podemos

citar:

Identificar

ameaças

e

oportunidades segundo as forças que orientam o futuro; construir futuros, antecipando
e entendendo o percurso da mudança; auxiliar e orientar o processo de tomada de
decisões em ciência, tecnologia e inovação; Identificar oportunidades e necessidades
mais relevantes para a pesquisa futura, estabelecendo prioridades e avaliando
impactos possíveis; promover a circulação de informação e conhecimento estratégico
para inovação; prospectar os impactos das pesquisas atuais e da política tecnológica;
Descobrir novas demandas sociais, novas possibilidades e novas ideias; e monitorar
seletivamente as áreas econômica, tecnológica, social e ambiental. (TEIXEIRA, 2013)

Existem três abordagem para prospectar o futuro, no plano lógico (CARUSO e
TIGRE, 2004):
I – Interferência: O futuro tende a reproduzir, em alguma medida, os
fenômenos já ocorridos. Não leva em conta rupturas ou descontinuidades nas
trajetórias evolutivas do que está se analisando;
II – Geração sistemática de trajetórias alternativas: Futuro projetado através
de cenários em um processo de contraposição de variáveis;

27

III – Construção do futuro por consenso: Baseada em intuição, futuro
construído com base em visões subjetivas de especialistas. (CARUSO e TIGRE,
2004)

As metodologias de prospecção tecnológica podem ser classificadas em 3
grupos principais (CARUSO e TIGRE, 2004):
I – Monitoramento (Assessment):acompanhamento da evolução dos fatos e
identificação dos fatores portadores de mudança, de forma sistemática e contínua.
II – Métodos de Previsão (Forecasting): elaboração de projeções baseadas
em informações históricas e análises de tendências. O futuro é visto como uma
extrapolação do passado.
III – Métodos de Visão (Foresight): método qualitativo que consiste na
antecipação de possibilidades futuras com base na percepção de especialistas,
apoiados exclusivamente em seus conhecimentos e subjetividades. O futuro
apresenta possiblidades alternativas de evolução, a partir da junção de forças do
presente e do passado, onde está incluído os métodos disruptivos.
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Capítulo 3 METODOLOGIA
Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada no presente
trabalho, cujo objetivo principal é a uma análise de conteúdo e de dados de publicação
de artigos e patentes do ácido glicólico utilizado como bloco de construção da
indústria química.

3.1 Metodologia desenvolvida
A metodologia foi realizada em três fases: (i) revisão inicial da literatura de
patentes e artigos nas base de dados Scopus, especificamente da ScienceDirect e
da SciELO para artigos e EspaceNet para patentes, no período compreendido entre
1990-2020; (ii) análise e discussão para encontrar eixos ou agrupamentos; e (iii)
construção de uma nova árvore temática e tecnológica.

Fase I: Esta fase consistiu numa revisão inicial da literatura através de arquivos
de texto, obtidos no próprios sites que permite a importação dos dados das pesquisas
de artigos publicados em jornais segundo as bases de dados da ScienceDirect, Scielo
e patentes depositadas no EspaceNet no período de 1990-2020; usando as cinco
palavras-chaves. As palavras chaves selecionadas foram baseadas no produto de
interesse desta pesquisa a ser obtido que é o ácido glicólico (Glicolic acid), pela sua
atividade antioxidante (Antioxidant activity), o substrato a ser utilizado que é a casca
de banana (Banana peel) e a rota de extração (Extraction),ou pela via bioquímica de
fermentação (Fermentation). A estratégia de busca sobre ácido glicólico está
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apresentada na Tabela 3.1 e foi montada com base em combinações destas palavraschave e seus sinônimos utilizando os operadores básicos AND e OR. O operador OR
retorna registros que contém ou uma palavra ou outra da linha. O Operador AND
retorna registros que contém uma palavra e a outra.

Os arquivos de texto foram importados e transformados em tabelas do Excel
(Vide Anexo I). Como resultado desse processo, foram encontrados os trabalhos
indicados na última coluna dessa tabela. A revisão dos artigos foi focada em uma
classificação como esta: Autores, número DOI, ano de publicação e abstract.

A tabela 3.1, mostra as oitos pesquisas com a combinação de cinco palavraschave.

Tabela 3.1– Palavras-chave utilizadas para a pesquisa e exportação de dados.
Palavras-Chave
Combinações de
Palavras-chave

No.

Banana
peel
A
x

1

A

2

A&B

X

3

A&C

x

4

A&D

x

5

A&E

x

6

A&B&C

x

7

A&D&E

x

8

A&B&C&D&E

x

Extraction
B

Antioxidant
activity
C

Fermentation
D

Glycolic
Acid
E

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

Fonte: Próprio autor, 2020

Fase II: Após a leitura dos artigos, foi realizada uma análise e discussão a fim
de encontrar os eixos ou agrupamentos nos quais se encontrassem as maiores
contribuições dos artigos publicados em periódicos e revistas, sobre a casca da
banana e os compostos presentes em sua composição ou que podem ser sintetizados
a partir de outros presentes nela. Sendo o foco compostos antioxidantes e ácido
glicólico.
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Unificando-se todos os arquivos obtidos com palavras-chave e excluindo-se
resultados repetidos, chega-se a tabelas o número total de artigos e de patentes
relacionado ao conteúdo que desejamos.

Com as tabelas desenvolvidas podemos analisar:

a. Quantidade de dados obtida com cada uma das palavras-chave,
entendendo o interesse mais específico ao tema desta dissertação.

b. Séries temporais: variação do número de dados através do tempo,
verificando se há um crescimento de interesse sobre o tema
especificado nessa dissertação

c. Quantidade de dados produzidos por cada país, verificando quais
apresentam maior interesse com o tema.

A análise de dados para Fases I e II consistiu na sequência dos seguintes passos:

Para a plataforma de base de dado de dados da biblioteca eletrônica científica
online (do inglês: Scientific Electronic Library Online – SciELO) com endereço
eletrônico http://www.scielo.org, a qual é uma biblioteca digital de livre acesso e
modelo cooperativo de publicação digital de periódicos científicos brasileiros, latinoamericanos e da Espanha, o procedimento realizado consistiu em:

a. Exportação de dados de bibliografia através da opção exportação de
dados em arquivo de texto, disponível em seu próprio site.

b. Repetição da pesquisa e exportação para cada uma das palavraschave presentes na tabela 3.1.
c. Criar, com os arquivos de texto obtidos, tabelas no MS Excel a fim de
realizar a análise dos dados obtidos. Unificar os arquivos encontrados
em todas as palavras-chave.
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d. Através do comando "Remover Duplicatas", usando os números de
publicação (doi), que são únicos para artigo, selecionar e excluir os
itens repetidos na planilha.

e. Através de tabelas dinâmicas encontrar resultados sobre a quantidade
de artigos produzidos entre os anos de 1990 e 2020.

A plataforma de base de dados da ScienceDirect integra artigos completo
confiáveis nos setores de ciência, engenharia e saúde com funções inteligentes e
intuitivas, reunidos dentro de mais de 3800 revistas. O procedimento consistiu em:

a. Exportação de dados de bibliografia através da opção exportação de
dados em arquivo “.ris”. No ScienceDirect permite exportar dados de
cem em cem. Repetir o processo página a página até obter todos os
resultados.

b. Repetição da pesquisa e exportação para cada uma das palavraschave presentes na tabela 3.1 para cada base de dado

c. Utilizando o programa Mendeley Deskop, reunir os resultados obtidos,
unificando-os e exportar em .xml. Gerar planilha no MS Excel com
dados de .xml.

d. Através do comando "Remover Duplicatas", usando os números de
publicação (doi), que são únicos para cada artigo, selecionar e excluir
os itens repetidos na planilha.

e. Através de tabelas dinâmicas encontrar resultados sobre a quantidade
de artigos produzidos entre os anos de 1990 e 2020.

A EspaceNet (https://worldwide.espacenet.com/) é um serviço online gratuito para
pesquisa de patentes e pedidos de patentes e acesso ao banco de dados mundial do
EPO, a maioria em inglês. Sendo o procedimento de busca realizado como:
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a. Exportação de dados de bibliografia através da opção download de
dados em planilhas do Excel. No EspaceNet só é permitido exportar
dados de quinhentos em quinhentos. Repetir o processo página a
página até obter todos os resultados.

b. Repetição da pesquisa e exportação para cada uma das palavraschave presentes na tabela 3.1.

c. Unificar os arquivos encontrados em todas as palavras chave.

d. Através do comando "Remover Duplicatas", usando os números de
publicação, que são únicos para cada patente, selecionar e excluir os
itens repetidos na planilha.

e. Através de tabelas dinâmicas encontrar resultados sobre a quantidade
de artigos produzidos entre os anos de 1990 e 2020 e quais países
que mais produzem patentes relacionadas a este tema.

Fase III: Com os novos temas e tecnologias encontrados na revisão das
publicações, foi realizada uma nova árvore temática e tecnológica que, além de conter
os índices indicativos da importância de mercado da utilização da casca da banana
como matéria prima e de cada um desses compostos pesquisados e as análise
estatística sobre a viabilidade técnica e econômica de cada um dos processos.
Análise estimativa do desenvolvimento esperado para os próximos anos na produção
da banana e na valorização dos compostos que podem ser obtidos através da sua
casca.

A Figura 3.1 resume as fases da metodologia utilizada:
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Figura 3.1 – Fases da metodologia realizada
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos de acordo a metodologia
proposta, analisando os dados obtidos em mineração de artigos e patentes para a
geração de resultado em análise de gráficos, juntamente com resultados de revisão
da literatura para verificar se o tema da nossa análise apresenta crescente interesse
de pesquisa e industrial para a possiblidade de ações futuras sobre o uso da casca
da banana em processos extrativos para produção de compostos antioxidantes e
fermentativos para produção de ácido glicólico.

4.1 Resultados obtidos através mineração de dados com as
pesquisas de palavras-chave

Na análise de dados obtidos da plataforma da SciELO, as pesquisas sobre
somente com a palavra-chave de “Casca de Banana” apresentou um número
moderado de arquivos (100 registros na busca #1), conforme apresentado na tabela
4.1 mas quanto mais se especificou o tema de pesquisa poucos resultados surgiram
(2 registros para a busca #2, 4 registros para a busca #3) e para ácido glicólico não
há sequer artigos relacionados. Para nossa pesquisa o SciELO, o tema da casca da
banana apresenta-se interesse, porém em aplicações diferentes da obtenção do
ácido glicólico e dos compostos antioxidantes.
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Tabela 4.1– Números de artigos obtidos para cada uma das palavras-chave na
pesquisa e exportação de dados da SciELO.
Nº

Combinações de Palavras-chave

Nº de artigos

1

A

2

A&B

2

3

A&C

4

4

A&D

3

5

A&E

0

6

A&B&C

0

7

A&D&E

0

8

A&B&C&D&E

0

100

Fonte: Próprio autor, 2020
.
Os resultados obtidos com a plataforma da ScienceDirect durante as pesquisas
com as palavras-chave observaram-se uma tendência esperada que é de diminuição
do número de artigos quanto mais palavras-chave utiliza-se, pois isso leva a uma
especificação cada vez maior ao tema. Interessante notar que há resultados
expressivos para todas as pesquisas realizadas na ScienceDirect. Demostrando
bastante interesse em todos os assuntos escolhidos para serem analisados neste
trabalho. Conforme apresentado na tabela 4.2, verificou-se que existe um número
significativo de registros (3799 registros da busca #2). Estes foram refinados dentro
das áreas de pesquisas pertinentes ao foco deste estudo resultando em 1376
registros na busca #6 que combina a casca de banana, extração e antioxidante. Uma
análise preliminar de alguns artigos dentro deste universo não revelou significância
quanto ao tema de interesse, e de acordo a busca #7, o uso do cascas de banana
como substrato para processos fermentativos decai em 46 registros o que revela seu
interesse de pesquisas nesses temas.

.
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Tabela 4.2 – Números de artigos obtidos da base de dados da ScienceDirect para
cada uma das palavras-chave na pesquisa e exportação de dados.
Nº

Combinações de Palavras-chave

Nº de artigos

1

A

8.953

2

A&B

3.799

3

A&C

2.268

4

A&D

1.898

5

A&E

99

6

A&B&C

1376

7

A&D&E

46

8

A&B&C&D&E

24

Fonte: Próprio autor, 2020

A tabela 4.3 resume a pesquisa realizada com a EspaceNet e se observa
resultados muito interessantes no âmbito industrial. Todas as pesquisas realizadas
apresentaram resultados expressivos o que determina que as técnicas estudadas
nesta análise apresentam possíveis, estudadas e interessantes para produção de
patentes.

Tabela 4.3 – Números de patentes obtidos na EspaceNet para cada uma das
palavras-chave na pesquisa e exportação de dados
Nº

Combinações de Palavras-chave

Nº de patentes

1

A

10.622

2

A&B

3.559

3

A&C

1.325

4

A&D

3.209

5

A&E

677

6

A&B&C

849

7

A&D&E

464

8

A&B&C&D&E

320

Fonte: Próprio autor, 2020
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4.2 Gráficos obtidos através da análise de dados.
No gráfico em barras dado abaixo (Figura 4.1), podemos verificar um leve
crescimento no número de artigos presentes na plataforma SciELO e uma maior
quantidade na última década, com as palavras-chave empregadas. Isso demostra que
de certa forma há maior interesse no assunto. A queda acentuada em 2019 pode ser
devido a um atraso na atualização da plataforma.

12

No. de artigos

10

SciELO

8
6
4
2
0

Ano

Figura 4.1 – Evolução da quantidade de artigos por ano na plataforma Scielo com as
palavra-chave utilizadas em nossa pesquisa entre os anos de 1990 e 2020
Fonte: Próprio autor, 2020.

Para a ScienceDirect, observa-se com o gráfico em barra da figura 4.2 que o
interesse pelos temas relacionados as palavras-chave pesquisadas cresce de forma
substancial com um crescimento de mais de 627% com passar dos anos. Também
mostra uma grande evolução em número de registros de trabalhos em relação ao ano
de publicação em que há um crescimento mais significativo na última década.
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Figura 4.2 – Evolução da quantidade de artigos por ano na plataforma
ScienceDirect com as palavra-chave utilizadas em nossa pesquisa entre os anos de
1990 e 2020.
Fonte: Próprio autor, 2020.

A Figura 4.3 apresenta a distribuição dos registros em função da área de
pesquisa, de acordo com a área de atuação das publicações com maiores
quantidades de artigos publicados. Observando que os registros que apresentaram
maiores áreas de pesquisa foram agrupados nas áreas de biorecursos tecnológicos;
em aspectos tecnológicos polímeros de carboidratos; área da química dos alimentos,
assim como na área de ciência, tecnologia e engenharia dos alimentos e nutrição; na
área de aspectos químicos e biológicos das macromoléculas naturais; na área de
pesquisa e prática de produção mais limpa; na área de meio ambiente e
sustentabilidade; na área de estudos da interface entre alimentos e engenharia,
particularmente as que são relevantes a indústria; na área de pesquisa biológica e
tecnológica de pós-colheita, e finalmente em aspectos tecnológicos da horticultura
(engenharia), colheita, armazenagem e transporte.
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Figura 4.3 – Área de pesquisa relacionado ao número de registros entre as bases
de dados pesquisadas com maiores quantidades de publicações de artigos.
Fonte: Próprio autor, 2020.

De acordo com as características dos artigos publicados em cada uma das
áreas acima citadas, verifica-se que existe um número significativo de pesquisas nas
áreas de Engenharia, Ciência e Tecnologia de alimentos, Nutrição, Aspectos
biotecnológicos, biorecursos e sustentabilidade tratando do uso de casca de banana,
produção de ácido glicólico, extração de compostos antioxidantes e processos
fermentativos.

Ao verificar os resultados obtidos com os dados da plataforma EspaceNet, tal
como se observa na Figura 4.4 há também uma tendência com alto número de
patentes, tendo um crescimento de 657%, o que permite confirmar que há aumento
de interesse geral nesses assuntos, principalmente a partir dos anos de 2014, que
observa-se uma tendência do aumento na quantidade de patentes de forma bastante
expressiva. Entende-se que a demora do processamento de dados de patentes pela
plataforma causou a queda nos valores nos anos de 2019 e 2020.
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Figura 4.4 – Evolução da quantidade de patentes por ano na plataforma EspaceNet
com as palavra-chave utilizadas em nossa pesquisa entre os anos de 1990 e 2020.
Fonte: Próprio autor, 2020.

A figura 4.5 apresenta uma análise de interesse verificando a quantidade de
patentes por países.
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Figura 4.5 – Países com as maiores quantidades de patentes na plataforma
EspaceNet com os palavra-chave utilizadas em nossa pesquisa.
Legenda: AU (Austrália), BR (Brasil), CA (Canadá), CN (China), EP (Organização
Europeia de Patentes), ES (Espanha), GB (Reino Unido), JP (Japão), KR (República
da Coréia), RU (Federação Russa), TW (Taiwan), US (Estados Unidos da América),
WO (Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO).
Fonte: Próprio autor, 2020.

Nesta análise observa-se números significativos ao tema em países, a China,
um dos países mais produtores de banana, lidera com mais de 6000 registros, Japão
(1800 registros), Coréia (692 registros). E em países não produtores de bananas
como na Rússia (355 registros), e Estados Unidos (1374 registros). No Brasil,
observa-se um número de patentes relacionadas a esse tema, relativamente baixo
(76 registros).

Dos 9.053 artigos sobre casca de banana (9053) pode-se concluir que 42%
(7.801) dos artigos são relacionados a extração e 25% (2.272) dos artigos referentes
a compostos antioxidantes. Para a extração para a obtenção de compostos
antioxidantes a porcentagem de artigos é de 15% (1.900). Quanto as 10.622
patentes, 33,5% (1.325) são relacionadas a extração, 12,5% (1.325) são referentes a
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atividade antioxidante e 8% (849) para a obtenção de compostos antioxidantes a partir
da extração. Com isso verificamos que grande parte da utilização da casca da banana
é em processos extrativos e 15% dos artigos e 8% das patentes totais são
especificamente para a obtenção de compostos antioxidantes através da extração.

Por outro lado, observou-se, que 21% (1.901) dos artigos e 30,2% (3.209) das
patentes são relacionadas a fermentação. Para ácido glicólico são 1% (99) dos artigos
e 6,4% (677) das patentes. Juntando fermentação para síntese de ácido glicólico a
partir da casca da banana os valores são de 0,5% (46) artigos e 4,4% (464).
Interessante perceber que mais da metade dos artigos e patentes com a relação de
casca de banana e ácido glicólico estão também pertencem ao tema de fermentação
da casca de banana e produção de ácido glicólico.

Figura 4.6 – Porcentagem de artigos e patentes encontrados nas minerações de
dados relacionando casca da banana as outras palavras-chave utilizadas na
pesquisa.
Fonte: Proprio Autor, 2020.
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Capítulo 5 CONCLUSÕES
Na análise de artigos produzidos entre os anos de 1990 e 2020, pode-se
concluir que o aumento do número de artigos durante os anos significa um
crescimento no interesse pelos assuntos relacionados a casca da banana, a extração
de compostos e sua fermentação, a obtenção de compostos antioxidantes e a síntese
do ácido glicólico a partir dessa fonte renovável e naturalmente subutilizada pela
indústria.
Com a análise das áreas onde se encontra a maior parte dos artigos sendo
relacionadas a biorecursos tecnológicos pode-se concluir que há bastante interesse
de pesquisa com intuito de valorizar a da casca da banana, dando a ela outros
destinos de biorrefinaria além do descarte, como encontrar técnicas cada vez mais
eficazes para a obtenção de ácido glicólico e compostos antioxidantes através de
processos fermentativos e extração.
Na análise do número de patentes encontradas ao longo dos anos de 1990 e
2020, pode-se concluir que o interesse industrial da casca da banana se mostra cada
vez maior ao longo dos anos. Há um crescimento exponencial do número de patentes
pedidas que demostra que a biorrefinaria e é um alternativa viável e necessária para
a indústria química de compostos não-renováveis.
A área de extração de compostos antioxidantes da casca da banana é uma
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área que apresenta maior interesse de pesquisa e produção entre as pesquisadas e,
portanto, pode ser considerada a mais promissora entre elas.
Verifica-se por essa relação de proporções entre as palavras-chave ácido
glicólico e fermentação que a fermentação para síntese do ácido glicólico aponta ser
uma rota industrial interessante a partir da casca da banana como matéria prima.

5.1 Sugestões de trabalhos futuros
I – Analisar fontes de patentes e artigos, realizando a mineração de dados
através de API Keys disponibilizadas por alguns sites de artigos e patentes para
mineração automatizada através de programação Phyton.
II – Utilização de Inteligência Artificial para a produção de resultados para a
prospecção tecnológica. Como exemplo, utilizar as redes neurais e algoritmo de
Kohonen para estudos de futuros possíveis.
III – Analisar outras utilizações da casca da banana na indústria, outros
compostos que podem ser sintetizados ou obtidos que apresentem interesse de
mercado e sejam obtidos por técnicas de baixo custo de produção.
IV – Acompanhar e atualizar os dados obtidos neste presente trabalho, por se
tratar de análise de conteúdo e dados de artigos e patentes, o mercado estar ser
bastante dinâmico, e novas tecnologias surgirem a cada dia, espera-se evolução de
tecnologia e produção de compostos.
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Anexo I

Figura I.6.1 - Exemplificação da tabela do MS Excel obtida da mineração de dados de artigos do site Scielo
Fonte: Próprio autor, 2020.
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Figura I.6.2 – Exemplificação da tabela do MS Excel obtida da mineração de dados de artigos do site ScienceDirect.
Fonte: Próprio autor, 2020.
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Figura I.6.3 – Exemplificação da tabela do MS Excel obtida da mineração de dados de patentes do site EspaceNet
Fonte: Próprio autor, 2020
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