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“... substituir combustíveis fósseis e derivados do petróleo, ... por produtos 
equivalentes obtidos a partir de biomassa é uma ideia aliciante, contribuindo 
para uma visão  de um futuro mundo em desenvolvimento mais equilibrado 

ainda que ... vá sendo sucessivamente adiada.”
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A possibilidade de substituir combustíveis fósseis e 
derivados do petróleo, como plásticos e solventes, 
por produtos equivalentes obtidos a partir de bio-
massa é uma ideia aliciante, contribuindo para uma 
visão  de um futuro mundo em desenvolvimento 
mais equilibrado com  a natureza e sem a ameaça da 
dependência de fontes finitas de energia, ainda que 
esta finitude vá sendo sucessivamente adiada.

O conceito de biorrefinaria, na sua aceção mais ra-
dical, propõe uma visão estrutural semelhante à  da 
refinação do petróleo e indústria petroquímica as-
sociada, partindo de uma matéria-prima (biomassa) 
para a produção integrada de combustíveis, quími-
cos intermédios e especialidades químicas.

Face, por um lado, ao relevo que este tema assumido 
nos últimos anos em toda a comunidade científica 
mundial e, por outro, aos escassos progressos que se 
têm verificado no desenvolvimento industrial corres-
pondente, pode pôr-se a questão de estarmos sim-
plesmente perante um produto da ciência de ficção, 
em que uma inovação tecnológica visionária nunca 
chega a concretizar-se.

Um olhar sobre processo de desenvolvimento da 
indústria petroquímica talvez ajude a identificar 
alguns dos principais constrangimentos que estão 
presentes.

A moderna indústria da refinação do petróleo nas-
ceu nos meados do século XIX, então liderada pela 
simples produção de querosene para iluminação. A 
partir da invenção do  motor de combustão interna, 
no final do século, e à sua rápida difusão no início 
do século seguinte, os combustíveis líquidos vão ter 
uma procura crescente e suportam o grande desen-
volvimento que a indústria do petróleo então viveu.

Só mais tarde, no final dos anos 40 do século vinte, 
após um período longo de rentabilidade na produção 
de combustíveis, a indústria de petróleo diversificou, 
passando a ser o grande fornecedora da indústria 
química.

A ideia de que a bio refinaria tem de arrancar com a 
produção de uma gama alargada de produtos pare-
ce assim, em comparação, um erro. O caminho será 
mais evolucionário do que revolucionário.

A produção de energia e de combustíveis deverá 
ser o motor, com a dificuldade acrescida de ter de 
competir com uma indústria instalada, mas podendo 
beneficiar da vontade política na redução das emis-
sões de dióxido de carbono fóssil e da dependência 
energética, mais ou menos assumida em diferentes 
países.

A indústria de pasta para papel tem um posiciona-
mento priveligiado neste caminho a percorrer de for-
ma evolucionária no desenvolvimento da biorrefina-
ria com base na biomassa florestal. Domina   a cadeia 
florestal e pode explorar algumas oportunidades de 
acrescentar valor à produção de pasta papeleira.

O trabalho desenvolvido pela comunidade científica 
internacional permitiu já identificar algumas dessas 
oportunidades. A nível nacional, a atividade científi-
ca neste domínio tem sido muito dinâmica, apresen-
tado-se alguns exemplos nesta revista.

Contudo, a possibilidade de concretização mais alar-
gada do conceito terá necessariamente de passar por 
uma conjugação mais eficaz, a nível nacional, mas so-
bretudo europeu, entre políticas públicas, investiga-
ção e desenvolvimento e indústria, que permita criar 
as imprescindíveis condições para o investimento. 

Editorial

A Biorrefinaria

JOSÉ LUÍS AMARAL
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EVENTOS TECNICELPA

Seminário Andritz “Improvement Potential in Existing Digester Systems, it’s Surroundings 
and in Screening”
26 Junho 2014 – Hotel dos Templários, Tomar

Visita lúdica “Plantações e Castelo de Óbidos”
Setembro 2014

Seminário “Emissões industriais e relatório BREF”
Setembro 2014

Curso “Processo de produção de pasta”
Outubro 2014 – UBI, Covilhã

Curso “Processo de produção de papel”
Outubro 2014 – UBI, Covilhã

Curso Universidade Católica “Gestão de projetos e análise de decisões”
Novembro 2014 – UCP, Lisboa

OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS

PulpPaper 2014
3-5 Jun. – Helsinki, Finland

ZELLCHEMING – Expo and conference 2014.  
24-26 Jun. – Frankfurt, Germany

DITP 41st International Symposium
19-20 Nov. – Bled, Slovenia
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO
TECNICELPA

Novos Sócios Individuais Admitidos: 

Novos Sócios Coletivos Admitidos: 

- Vitor Reinaldo Santos Lucas – CELBI (grupo ALTRI);
- Telmo Navarro Cunha Campos Matos – PRADO KARTON;
- Fernando Jorge Gaspar Pereira – SOPORCEL (grupo Portucel Soporcel);
- Luis Miguel Ferreira Sardo – ANDRITZ;
- Ana Mafalda Nunes Teixeira – AMBIECO;
- Francisco Goes – CELPA; 
- Célia Marisa M. F. Do Espirito Santo – CELTEJO (grupo ALTRI).

- ANDRITZ INGENIERIA S.A.

Sócios excluídos Novos Sócios admitidos
Individuais: 7
Coletivos: 2

Individuais: 8
Coletivos: 1

Universo Atual de Sócios
INDIVIDUAIS: 351
COLETIVOS: 77
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Realizou-se mais um seminário Tecnicelpa, desta 
vez patrocinado pela Pöyry Management Consul-
ting, sob o tema das previsões de evolução para a 
indústria de base florestal.

Mesa da sessão da manhã. Seminário moderado por Gabriel Sousa.

Estiveram presentes vários consultores internacio-
nais da Pöyry, com diversas especialidades, desde 
a pasta, ao papel, passando pela madeira e seus 
derivados, que apresentaram diferentes cenários 
e perspetivas do que se espera que possa aconte-
cer nos próximos anos, em especial na Europa, mas 
também noutras partes do mundo.

Seminário Pöyry

27 de março de 2014
Hotel dos Templários, Tomar

Future opportunities for the 
forest industry in Iberia
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A afluência foi bastante elevada, com destacados re-
presentantes das indústrias produtoras de pasta e 
papel nacionais, empresas da área da madeira, insti-

tuições financeiras, fornecedores da indústria pape-
leira, universidades e institutos de investigação, as-
sociações nacionais do setor e industria estrangeira.

Gabriel SousaAntónio Prates

Tomi Hartikainen 

Coffee break Almoço

Hannes Lechner Marek Guizot

Petri JokinenCormac O’Carroll

Riku Kallio

Durante a manhã decorreram as palestras de acordo com o programa.

A tarde foi ocupada com contactos personalizados 
da Pöyry, nos espaços do hotel.

Mais uma vez o ambiente simpático e acolhedor de 
Tomar, carateriza os eventos Tecnicelpa, como um

ponto de referência de informação e conhecimento 
do setor, não descorando nunca as relações interpes-
soais e institucionais, que tanto valorizam a nossa 
Associação.
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No final de mais uma atividade de cariz técnico: o 
seminário da Pöyry “Future opportunities for the fo-
rest industry in Ibéria” e, respeitando os tempos pre-
vistos nas convocatórias, realizou-se a Assembleia 
Geral Ordinária, da Tecnicelpa; desta vez em ano de 
eleições e com alteração dos corpos sociais. 

Foram resumidamente apresentados, pelo presiden-
te cessante António Prates, os dados estatísticos re-
ferentes às atividades decorridas em 2013, com re-
levo para o Encontro realizado em outubro passado. 
Referidos os resultados financeiros e técnicos, acima 
das previsões, recordando apenas a fraca participa-
ção dos técnicos das empresas, em detrimento da 
crescente participação académica. Foi ainda referida 
a reativação do projeto Marcas d’Água.

Novo Conselho Diretivo, presidido por Pedro Matos Silva do grupo Portucel Soporcel. 

27 de março de 2014
Hotel dos Templários, Tomar

Assembleia Geral 2014
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O Conselho Diretivo, que passa a ser presidido por 
Pedro Matos Silva do grupo Portucel Soporcel. O 
Conselho Fiscal mantem o seu elenco, sendo o presi-
dente Manuel Patrício, da Prado Karton.

PEDRO MATOS SILVA
Presidente do Conselho Diretivo

Após as votações terem decorrido com a usual normalidade, foram eleitos os novos corpos sociais, tendo 
havido alterações na Mesa da Assembleia Geral, que passa a ser presidida por Carlos Santos da Renova.

Foi ainda aprovado um voto de louvor ao Conselho 
Diretivo cessante, pelo empenho, competência e de-
dicação com que dirigiu a vida da Associação.

Um grande bem-haja para todos os que mantendo-se 
fiéis aos princípios e deveres dos associados, estive-
ram presentes nesta Assembleia Geral da Tecnicelpa.

Mesa da Assembleia Geral - O tradicional ato da sucessão.

Sendo os sócios considerados o mais 
valioso património da Tecnicelpa, a 
actualidade dos seus dados e contactos 
é fundamental para o bom 
desempenho da Associação. 
Actualize os seus dados de registo no 
site da Tecnicelpa. OBRIGADO A TODOS!

www.tecnicelpa.com/login.php
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A Tecnicelpa levou a efeito um seminário sobre o tema “Procurement de Produtos Químicos, Energia e 
Serviços: desafios e modelos no contexto globalizado”. O evento inseriu-se no objetivo de abrir as ações da 
Tecnicelpa a novos temas, mais abrangentes no contexto do setor e que possibilitem atrair colegas de áreas 
transversais aos vários negócios do mesmo. 

28 de maio de 2014
Hotel dos Templários, Tomar

Procurement de Produtos 
Químicos, Energia e Serviços: 
Desafios e modelos no contexto globalizado

Pedro Matos Silva - Presidente da Tecnicelpa

Sessão da manhã moderada por Nogueira dos Santos

Seminário:
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pela dos serviços de consultadoria, de alguns dos 
mais importantes fornecedores e de um caso prático 
do setor, foi possível ao longo do seminário transmi-
tir a uma audiência muito interessada, os principais 
desafios e inovações na forma de pensar estrategi-
camente a função Procurement. As sessões decorre-
ram com elevado nível e qualidade, tendo ainda sido 
abordado o tema da compra de energia no mercado 
liberalizado e as oportunidades na contratação de 
serviços de manutenção de longo prazo. 

Este leque bem diverso e alargado de abordagens 
ao tema, bem com a elevada participação de todos 
os presentes, permitiu valorizar significativamente a 
ação, tendo sido grande o interesse pelos trabalhos 
apresentados a avaliar pelas perguntas e respostas 
que se seguiram a todas as intervenções.

Apraz-nos registar o empenho de sócios e não-sócios 
para com as atividades formativas da Tecnicelpa, 
continuando a trilhar o percurso da formação e do 
enriquecimento cultural no setor da pasta e do papel.

Luis Ferreira

Antti Matula

Helder Mendonça Costa Quintas Luis Sampaio França Ferreira

Jorge Ribeiro Javier Satiyan

A. Barbeta P. Galhardas Ruben Ramalho

O almoço.

Oradores

Mesas redondas

A função Procurement, pela sua crescente importan-
cia e atualidade, foi desde logo uma das áreas suge-
ridas por alguns dos sócios como mais interessante e 
prioritária. Procurando responder a esta necessida-
de, a associação  dinamizou contactos com as equi-
pas de compras da Altri e do gPS que de imediato se 
prontificaram a colaborar na elaboração de um pro-
grama de reconhecido interesse, com intervenções 
de especialistas ligados a organizações/empresas 
que representam bem os vários intervenientes deste 
processo. Desde a visão mais académica, passando
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Em anos recentes tem ocorrido uma espécie de tsuna-
mi nas áreas de pesquisas tecnológicas sobre biorre-
finarias associadas ao setor de celulose e papel. Com 
a resolução de muitos problemas técnicos nas áreas 
ambientais e de polpação, branqueamento e recupera-
ção de licor, os pesquisadores passaram a colocar foco 
e atenção para o desenvolvimento de tecnologias para 
as sonhadas biorrefinarias integradas a esse setor. Essa 
biomania tem disponibilizado de forma repetitiva, e 
até mesmo desorganizada, uma enormidade de infor-
mações sobre rotas de extração ou de produção de 
biomateriais e biocombustíveis. Essa onda gigantesca 
de pesquisas tem ocorrido em universidades, empre-
sas do setor de celulose e papel, institutos de pesquisas 
privados e em fornecedores de equipamentos e de tec-
nologias. Curiosamente, a maioria busca estudar quase 
sempre os mesmos processos e produtos, o que leva a 
inúmeras informações repetidas que são apresentadas 
em revistas e eventos do setor. Praticamente, as pes-
quisas são elaboradas por técnicos que colocam forte 
crença de que as tecnologias dedicadas à elaboração de 
produtos a partir da biomassa florestal se converterão 
em sucesso de aplicação e de utilizações em futuro não 
muito distante.  A ênfase está quase sempre no desen-
volvimento de processos de extração ou fabricação e de 
utilizações para novos produtos obtidos de forma inte-
grada pelas fábricas de celulose e papel, existindo uma 
dedicação mais forte em produtos tais como: lignina, 
gás de biomassa, bioóleo, biodiesel, dimetil éter, etanol

lignocelulósico e outros álcoois, xilose, derivados de he-
miceluloses, biogás, nanocelulose, eletricidade e vapor, 
etc. Em praticamente todos os países e em quase todas 
as unidades de pesquisa setorial há esforços e recursos 
alocados para essa biomania charmosa do momento. 
Em muitos casos, com apoio de fundos públicos gover-
namentais para incremento da competitividade setorial 
e da oferta de produtos renováveis a partir da biomassa 
florestal.

Por outro lado, a história nos conta, com inúmeros 
exemplos, que não adiante se deter uma tecnologia para 
a produção de algo novo, que isso não se converterá em 
sucesso comercial se não houver mercado comprador 
para esse produto. Começa exatamente ai a grande ca-
rência em nossos milhares de estudos globais sobre as 
biorrefinarias: onde estão os estudos de mercado para 
os produtos que estamos pensando em desenvolver? 
Por estudos de mercado, deveríamos no mínimo exe-
cutar avaliações das cinco forças competitivas de Mi-
chael Porter, para avaliar se nossos novos produtos 
terão alguma chance de sucesso e onde estarão suas 
fraquezas e suas fortalezas. Não podemos nos esquecer 
de que todos os produtos que vierem a ser produzidos 
pelas biorrefinarias do setor de celulose e papel estarão 
sendo classificados na posição de “novos entrantes” nos 
mercados e que não serão de forma alguma recebidos 
com aplausos pelos que já estão produzindo e comer-
cializando os mesmos nos mercados atuais. Em alguns 

As biorrefinarias 
dependem de mercados 
para serem vitoriosas

OPINIÃO
CELSO FOELKEL
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casos, as disputas poderão até ser duras e sangrentas e 
não haverá piedade por parte dos competidores. 

As cinco forças de Porter exigem estudos criteriosos 
e cautelosos sobre: níveis de competição nos merca-
dos, poder de compra dos clientes, poder de venda dos 
fornecedores, novos entrantes e produtos alternativos.  
Quase nada tenho encontrado sobre esses tipos de es-
tudos. Entretanto, estudos sobre novas rotas tecnológi-
cas são abundantes e na maioria das vezes, inconclusi-
vos, repetitivos e até mesmo tímidos.

Outra coisa que o setor não costuma ser muito prati-
cante é o de criar parcerias tecnológicas e comerciais 
com setores de fora de suas áreas de atuação. Porém, 
essas novas rotas exigem rupturas e uma das formas 
de se ter sucesso com as biorrefinarias é exatamente a 
de se parceirizar com potenciais clientes para os novos 
produtos em desenvolvimento associados à produção 
de celulose e papel. Temos acompanhado com muito 
interesse que diversas empresas líderes do setor estão 
começando a praticar esse modelo de parcerias. Outras 
empresas, sabiamente, estão iniciando seus sonhos em 
biorrefinarias pela produção de alguns produtos para 
uso interno no próprio processo de produção de celulo-
se e papel, nesse caso, com ênfase em biocombustíveis. 
Finalmente, algumas de nossas empresas têm colocado 
sua meta na mais íntima associação de alguma tecnolo-
gia de biorrefinarias como forma de remover gargalos

e restrições tecnológicas das suas fábricas existentes, 
como é o caso de extração de lignina para aliviar a car-
ga de sólidos secos para a caldeira de recuperação kraft.

Enfim amigos, ter clientes e se deter algum mercado 
são vitais para que as biorrefinarias deixem de ser con-
sideradas apenas como sonhos e se convertam em rea-
lidades. Uma aproximação inicial é de que os mercados 
podem ser criados a nível interno (uso pelas próprias 
empresas produtoras) ou com parcerias verticais com 
potenciais consumidores. Esses modelos oferecerão 
tempo de aprendizado para que essas tecnologias se 
consolidem e sejam ajustadas em termos de produtivi-
dade, especificações de qualidade e custos operacionais 
e de investimentos. Exemplos já estão surgindo nes-
ses tipos de aproximações: diversas empresas líderes 
do setor já estão mergulhando nesses modelos.  Bom 
saber que as coisas podem andar em paralelo seja no 
desenvolvimento de novas tecnologias como de novos 
mercados. Entretanto, continuo a sentir a ausência de 
estudos de avaliações mercadológicas para os produ-
tos das biorrefinarias na literatura global. Será que eles 
existem?  Ou estariam confinados a acessos de alguns 
poucos poderosos? Difícil entender o porquê dos aca-
dêmicos não se preocuparem com essa vertente impor-
tante e vital de qualquer novo negócio. Será que faltam 
elementos disponíveis para esses estudos ou faltaria 
qualificação ou visão mercadológica para a grande par-
te das instituições de pesquisas do setor?



1. Definição de Biorrefinarias

FRANCISCO GÍRIO1

Investigador Principal do LNEG – Laboratório Nacional 
de Energia e Geologia e Presidente da SIADEB – Sociedade 
Iberoamericana para o Desenvolvimento das Biorrefinarias

1 Coautores: Luís C. Duarte, Florbela Carvalheiro, Alberto Reis, Teresa Lopes da Silva, Susana Marques & César Fonseca

Uma biorrefinaria é uma instalação industrial que procura a utilização integral da biomassa, de forma susten-
tável, para a produção concomitante de biocombustíveis, energia, materiais, e produtos químicos, com valor 
acrescentado (Fig. 1). Talvez o mais importante na definição das modernas biorrefinarias, comparativamente 
com as tradicionais indústrias de biomassa, também chamadas protobiorrefinarias, e de que são exemplos 
as unidades de produção de etanol de cana de açúcar ou de cereais ou ainda as fábricas de pasta e papel 
ou ainda as extratoras de óleos a partir de sementes de oleaginosas, é o nível de integração e otimização de 
tecnologias diversas dentro da mesma instalação ou cluster industrial. 

Fig. 1 - Instalação industrial que procura a utilização integral da biomassa, de forma sustentável, para a produção simultâ-
nea de combustíveis/energia, materiais e produtos químicos, preferencialmente de valor acrescentado (SIADEB, 2010)

Biorrefinarias de Biomassa
Um conceito industrial que requer um esforço 
conjunto entre a indústria e as instituições de I&D
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A Fig. 2 exemplifica a panóplia de tecnologias disponíveis para conversões termoquímicas e/ou bioquímicas 
para diferentes tipos de biomassa em produtos energéticos e não-bioenergéticos.

Um possível exemplo de biorrefinarias serão as futuras unidades de produção de biocombustíveis pós-2020 
que utilizarão em exclusivo matérias-primas que não competirão com os alimentos. Estas unidades industriais 
serão bastante mais complexas que as atuais e baseadas em multiprodutos que incluirão a produção integra-
da de coprodutos de alto valor acrescentado, tais como (bio)químicos e biomateriais com aplicações finais ou 
como intermediários nas indústrias químicas, farmacêuticas ou alimentares.

Fig. 2 – Visão global das plataformas, produtos, matérias-primas e processos de conversão utilizados nas biorrefinarias 
(Fonte: IEA Bioenergy, Task 42 - Biorefinery)
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2. O desenvolvimento do conceito
O conceito de biorrefinaria não é completamente novo, tendo aparecido no início deste século. Mais recen-
temente, com o reconhecimento do potencial da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável associado 
ao crescimento económico, as biorrefinarias adquiriram uma importância crescente em termos mundiais 
através do reconhecimento das inúmeras vantagens económicas, ambientais e sociais que as mesmas podem 
proporcionar às Sociedades.
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O foco do investimento tem sido colocado no desenvolvimento de tecnologias físicas, químicas e biológicas 
que permitam fazer despertar o enorme potencial químico e energético, em particular, existente na biomassa 
lenhocelulósica, bem como no desenvolvimento da engenharia e da logística associada, por forma a converter 
o conhecimento técnico-científico em inovação, como já vem acontecendo em diversos países europeus, nos 
E.U.A, Canadá e Brasil, entre outros. 

O LNEG, em parceria com várias empresas e parceiros académicos nacionais e internacionais também tem 
contribuído para esse esforço de I&D aplicada, rumo à inovação dos quais se apresentam alguns exemplos de 
projetos, naturalmente em diferentes patamares de evolução na cadeia de valor da inovação. 

3. Projetos na área das biorrefinarias de biomassa 
desenvolvidos ou em desenvolvimento no LNEG

3.1 – Desenvolvimento de tecnologias de pré-tratamento de biomassa de baixo custo 
          e ambientalmente sustentáveis

A implementação comercial da plataforma bioquímica no âmbito do conceito de biorrefinaria está em grande me-
dida dependente da obtenção de tecnologias de pré-tratamento que otimizem os processos de fracionamento e de 
recuperação seletiva das diferentes frações da biomassa vegetal (hemicelulose, celulose e lenhina). 

Neste tópico, o LNEG tem estudado em detalhe os processos de fracionamento para a remoção seletiva da hemi-
celulose. Este processo é usualmente levado a cabo por processos suaves utilizando água ou ácidos (ex. sulfúrico 
ou fosfórico) preferencialmente diluídos. Estas tecnologias apresentam vantagens significativas, o que justifica a 
sua utilização na maioria das biorrefinarias que se encontram em fase de demonstração. No entanto, no caso dos 
pré-tratamentos com ácidos, existem também desvantagens significativas, associadas a aspetos de corrosão dos 
equipamentos e/ou elevados custos de operação. Um dos tópicos em estudo consiste na melhoria tecnológica 
através da utilização de (super)-ácidos sólidos, que acrescentam às vantagens conhecidas da utilização de ácidos 
uma maior seletividade para a hidrólise das ligações glicosídicas, em detrimento da indesejável degradação dos 
monossacáridos. Estes novos catalisadores terão certamente um papel de relevo nas futuras biorrefinarias.

3.2 – Conceção de produtos de base biológica como percursores para a bioindústria de síntese 
          química e de biomateriais

Portugal é um dos principais produtores europeus de pasta (e papel), sendo este um setor de importância estra-
tégica para a economia nacional. Esta indústria é responsável pelo processamento de elevadas quantidades de 
madeira de forma relativamente sustentável mas mesmo assim, ainda gera uma série de subprodutos e resíduos 
de natureza lenhocelulósica, incluindo: resíduos de madeira (incluindo casca e folhas), licor do cozimento (con-
tendo maioritariamente a lenhina removida da madeira, e algumas hemiceluloses), para além de lamas primárias 
e secundárias. No futuro, espera-se que estas indústrias se transformem em biorrefinarias mais complexas com 
resíduos zero, visando a extensão da aplicação do conceito de biorrefinaria, na obtenção de novos produtos de 
valor acrescentado a partir dos resíduos da indústria agro-florestal.

Neste tema, o LNEG procura contribuir, em parceria com as empresas do setor e Universidades, desenvolvendo 
tecnologia para a valorização integrada de resíduos/subprodutos do processo de produção de pasta e papel, tendo 
como objetivo reforçar a competitividade desta fileira florestal, através do desenvolvimento de novos produtos/
mercados na área da bioeconomia, nomeadamente, biocombustíveis de segunda geração, (bio)químicos e biopo-
límeros.

3.3 – Biorrefinarias a partir de resíduos de matos e terrenos incultos

A região Centro de Portugal é uma região de elevadas densidades florestais e predomínio de matos que represen-
tam 61% do território nacional não concorrendo com o setor alimentar nem com a indústria da transformação da



madeira (pasta ou mobiliário). O LNEG é parceiro preferencial de uma rede de empresas e instituições que 
procuram promover o desenvolvimento de um conceito de biorrefinaria que promova o desenvolvimento 
sustentável de quatro concelhos da Beira Interior (Oliveira do Hospital, Arganil, Tábua e Góis). Este projeto 
tem por objetivo substituir, na região citada, cerca de 30% das importações de energias fósseis com base na 
substituição por recursos naturais endógenos, aumentar em cerca de 80% a eficiência energética líquida em 
termos de análise de ciclo de vida completo, evitando assim a emissão entre 150 a 180 gCO2eq/MJ biocom-
bustível. Para se atingir estes objetivos, pretende-se instalar na região uma unidade de demonstração de uma 
biorrefinaria descentralizada de microescala utilizando tecnologias exclusivamente avançadas (de segunda e 
terceira geração) que utilizará 180.000 toneladas de biomassa baseada em matos e terrenos incultos. Estima-
-se, que no futuro, seja possível obter cerca de 30 Milhões de litros de biocombustíveis por ano que, conside-
rando a sua utilização teórica apenas na região, mudaria consideravelmente a matriz energética desta Região 
do uso de energias fóssil para renováveis em 100% do seu sistema de transportes.

3.4 – Biorrefinarias a partir de resíduos agrícolas e agroindustriais

Os resíduos agrícolas e agroindustriais são usualmente considerados matérias-primas preferenciais para as bior-
refinarias, não só pelo seu baixo custo, mas também por razões tecnológicas (apresentam, na maior parte dos 
casos, melhores rendimentos de fracionamento), logísticas (se disponíveis de forma concentrada), entre outras. 

No entanto, nem tudo isto é diretamente aplicável aos países do sul da Europa, em particular para a região 
da Península Ibérica, onde, nomeadamente, o défice em palhas de cereais para alimentação animal coloca 
problemas de sustentabilidade, se estas matérias residuais forem desviadas para bioenergia.

Num inquérito nacional, realizado em 2005 pelo LNEG, a mais de 1380 empresas agroalimentares, quantifi-
caram-se os materiais com maior potencialidade em função da sua abundância, em termos mássicos. Numa 
listagem dos 10+, o bagaço de azeitona extratado, ou seja, o material lenhocelulósico que se obtém após a 
extração do óleo é um dos que consta dessa lista nacional. Foi precisamente com esta matéria-prima residual 
que o LNEG recebeu em 2013 o 1º Prémio Green Projects Awards, devido ao seu trabalho na demonstração 
da viabilidade tecnológica de uma biorrefinaria a partir do bagaço de azeitona extratado centrado na produ-
ção de um biocombustível substituto da gasolina e associado à obtenção de outros coprodutos, nomeadamen-
te, gás de síntese, para síntese química ou utilização energética, oligossacáridos com aplicações na indústria 
químico-alimentar e xilitol, um edulcorante alternativo e composto intermediário para a indústria química. 
Esta biorrefinaria é passível ainda de gerar créditos através da energia excedentária às necessidades de pro-
cesso e foi concebida para ter resíduos zero.

3.5 – Integração da biologia e da engenharia numa biorrefinaria de biocombustíveis avançados 
         de forma económica e energeticamente eficiente

O LNEG coordena atualmente um consórcio europeu que por sua vez possui como parceiro um consórcio 
geminado no Brasil para remover os últimos obstáculos tecnológicos que impedem a comercialização da 
tecnologia do bioetanol de segunda geração a partir de resíduos (palhas de cereais e bagaço/palhas de cana 
de açúcar). 

A tecnologia encontra-se em fase de Demonstração, encontrando-se o LNEG em particular envolvido no de-
senvolvimento tecnológico da intensificação do processo biológico, nomeadamente através da otimização da 
hidrólise enzimática em condições de elevada concentração de sólidos e na fermentação eficiente de pentoses 
em ambiente industrial. Outro importante tópico de I&D em curso consiste na gaseificação das lenhinas resi-
duais obtidas no processo para fins energéticos ou não-energéticos.

3.6 – Uma abordagem simbiótica para a produção integrada e verdadeiramente sustentável 
         de microalgas dirigida para uma plataforma de biorrefinaria

Através da aplicação de um outro conceito inovador de biorrefinaria, as microalgas são investigadas no LNEG 
para a sua total conversão e produção combinada de biocombustíveis (biodiesel e biogás), corantes (luteína) 
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Fig 3 - Conceito do projeto FCT SIMBIOALGA - Nova abordagem simbiótica para a produção integrada e verdadei-
ramente sustentável de microalgas dirigida para uma plataforma de biorefinaria (FCOMP-01-0124-FEDER-013935) 

http://www.lneg.pt/iedt/projectos/393/

dirigidos aos mercados da cosmética e farmacêutica, juntamente com outros produtos de elevado valor acres-
centado, sendo a restante biomassa residual valorizada sob a forma de fertilizantes agrícolas. 

O carácter inovador do projeto reside no crescimento das microalgas de forma simbiótica através da troca 
de gases entre dois reatores diferentes (fotobiorreactor e fermentador), correspondendo a dois modos nu-
tricionais complementares (autotrofia/heterotrofia) que originam uma produtividade superior de biomassa 
em comparação com a soma das produtividades dos sistemas em separado. A adoção no projeto do conceito 
multiproduto característico das biorrefinarias: biocombustíveis, produtos de elevado valor acrescentado e fer-
tilizantes agrícolas, visa assegurar o uso eficiente dos fluxos materiais e a ausência de produção de resíduos 
em todo o processo.

3.7 – Desenvolvimento de uma biorrefinaria baseada na levedura Rhodotorula glutinis como 
          fonte de biodiesel, biogás e carotenoides

O processo convencional de produção de biodiesel consiste na transesterificação de óleos e gorduras, resul-
tando ésteres metílicos de ácidos gordos e glicerol, sendo que este último contém metanol, pelo que a sua 
remoção encarece o processo e limita as utilizações do glicerol bruto devido à toxicidade do metanol. Acresce 
que este processo não permite a obtenção de produtos lipídicos de alto valor acrescentado.



4. O Papel da SIADEB

5. Conclusão

Agradecimentos
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A SIADEB-Sociedade Ibero-americana para o Desenvolvimento das Biorrefinarias, é uma sociedade científica 
de direito privado sem fins lucrativos criada em 2010, com sede em Lisboa no LNEG na Estrada do Paço do 
Lumiar e têm por objetivos, i) promover o desenvolvimento das biorrefinarias nos países ibero-americanos, 
organizando, patrocinando ou apoiando a realização de congressos, seminários, colóquios, conferências, jor-
nadas ou outras reuniões, de âmbito internacional, nacional, regional ou local, de cursos de pós-graduação, 
de cursos intensivos ou de quaisquer outras manifestações de carácter científico ou profissional, ii) estimular 
e apoiar a investigação sobre as biorrefinarias, assim como a sua divulgação pelos meios julgados adequados, 
por exemplo, promovendo, elaborando ou editando estudos e publicações específicas e/ou periódicas sobre 
temas de interesse para as biorrefinarias e áreas técnico-científicas conexas e, iii) promover a discussão sobre 
biorrefinarias entre a academia e as empresas, através da participação ativas destas últimas como associados 
da SIADEB. Possui atualmente mais de 200 sócios (academia e empresas) de 13 países ibero-americanos. Pos-
sui uma página de internet (www.siadeb.org) para divulgação das suas atividades e de eventos relacionados 
com a temática.

O projeto em desenvolvimento no LNEG utiliza uma nova tecnologia biológica, distinta da comercial, para a 
produção de biodiesel através da utilização da levedura Rhodotorula glutinis. A tecnologia envolvida apro-
veita com vantagens a composição química da levedura para implementar uma verdadeira biorrefinaria que 
produz óleos para biodiesel, carotenoides, biogás e ainda outros subprodutos. O impacto ambiental obtido 
é mínimo. O desafio atual é tornar esta biorrefinaria de biodiesel economicamente viável, o que se espera 
conseguir através de uma otimização processual dos coprodutos de alto valor acrescentado, que no método 
de transesterificação convencional para produção de biodiesel não é possível obter.

Como se pode observar o conceito de biorrefinaria é aplicável a um conjunto alargado de fileiras industriais, e 
constitui a sequência lógica das atividades de melhoria contínua desde sempre levadas a cabo, pela indústria 
que utiliza biomassa como a sua matéria-prima principal. A importância crescente, quer ao nível das políticas 
públicas quer ao nível das empresas e dos cidadãos, da associação benéfica entre crescimento económico e a 
aposta na bioeconomia baseadas no conhecimento, constitui a melhor garantia do papel cada vez mais central 
do conceito de biorrefinaria moderna. No entanto, a introdução deste conceito é algo disruptivo, oferecendo 
por isso o acesso a um conjunto de mais-valias de maior ou menor impacto na sustentabilidade económica e 
ambiental das indústrias, pelo que é necessário um esforço conjunto bem como um diálogo permanente entre 
a indústria e as instituições de I&D.

Os vários exemplos de projetos de I&D, aqui descritos, desenvolvidos ou em curso na Unidade de Bioenergia 
do LNEG, são possíveis porque existem entidades financiadoras envolvidas, nomeadamente Públicas (União 
Europeia, FCT e QREN) e Privadas (Soporcel, UCASUL) às quais se agradece o apoio financeiro concedido. Sen-
do as atividades de I&D melhor desenvolvidas em redes de conhecimento, os autores expressam igualmente 
o seu agradecimento aos nossos parceiros nacionais e internacionais envolvidos nos tópicos acima descritos, 
nomeadamente, a Universidade da Madeira, RAIZ-Instituto de Investigação da Floresta e Papel, Associação 
BLC3, CICECO da Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Bragança, LSRE da Faculdade de Engenha-
ria da Universidade do Porto, Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Baixo Alentejo e Litoral 
(CEBAL), bem como empresas dinamarquesas (Inbicon e Holm), suíças (Green Value) e parceiros académicos 
de Espanha (CIEMAT), Suécia (Universidade de Lund), Dinamarca (DTU), Alemanha (Fraunhofer), Bélgica 
(Universidade de Gent) e Suíça (Escola Politécnica de Lausane).
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A palavra biorrefinaria é a ponta de um icebergue (a capa) de um vasto conjunto de processos, ideias, concei-
tos e estudos realizados em universidades, institutos privados e empresas. Muitas dessas ideias são recentes 
mas outras têm vindo a ser amadurecidas ao longo de décadas. A natureza das ideias / conceitos da biorrefi-
naria têm sido defendidos como estratégicos para a independência de países / regiões deficitários em produ-
tos energéticos ou matérias-primas petrolíferas, mas dotados de recursos agrícolas e florestais. As ideias de 
sustentabilidade dos seus processos têm alimentado os ideais de que a Humanidade tem de encontrar formas 
de se autossustentar recorrendo a recursos renováveis. 

O Homem vive atualmente um breve período da sua história, na qual depende dos recursos fósseis como 
base estrutural para o fornecimento primário de energia e produção de produtos. Estes recursos permitiram 
o relevante salto tecnológico que as nossas sociedades assistiram no espaço de um século, no entanto, por 
mais otimistas que sejam os estudos, todos são unânimes em concluir que este breve período da história 
da Humanidade (recurso massivo a combustíveis fósseis, sobretudo para a mobilidade) ficará condicionado 
nas próximas décadas, sendo necessário encontrar alternativas. O petróleo não irá acabar daqui a 20, 30 
ou mesmo 100 anos, mas a viabilidade da sua exploração tenderá a diminuir à medida que a acessibilidade 
a este recurso venha a ser mais difícil. Veja-se o exemplo do pré-sal brasileiro, com expetativas de reservas 
abundantes, mas a 4 - 6 km de profundidade, em alto mar, condições que tanto têm dificultado a sua explo-
ração (quer a nível tecnológico quer no recurso a financiamento). Nas próximas décadas o uso de petróleo 
para mobilidade tenderá a entrar em declínio mais rapidamente do que o uso de gás natural e carvão para a 
produção de energia elétrica / térmica. O petróleo e o gás natural poderão ainda ser usados para produção 
de químicos e plásticos durante décadas, mas o aumento dos seus custos, com reflexo nos produtos que con-
sumimos e a exigência / necessidade de maior sustentabilidade, por parte de uma sociedade cada vez mais 
exigente, informada e em explosão demográfica, permitirá o reinado dos produtos petrolíferos na produção 
de químicos e plástico?

Tal como mencionado, a Humanidade que durante séculos viveu dos elementos e do que colhia da terra, vive 
um breve período da sua existência de dependência de produtos petrolíferos que poderá evoluir para um 
regresso ao que a terra lhe proporciona, mas com explorações tecnologicamente mais avançadas e rentáveis. 
A biorrefinaria tem-se imposto como um tema “apaixonante” de discussão em vários fóruns realizados por 
todo o mundo e se numa fase inicial havia uma presença preponderante de investigadores / académicos, cada 
vez mais empresas se juntam a esta discussão, não só para troca de ideias mas sobretudo para avaliar opor-
tunidades de negócio. É comum ver representantes de grandes empresas químicas, como a BASF, a avaliar

Este artigo pretende ser uma reflexão sobre o tema / conceitos de biorrefinaria, pretende abordar 
desenvolvimentos recentes e explorar possíveis oportunidades para o país e empresas portuguesas.

Biorrefinaria - Uma oportunidade 
para a indústria / economia portuguesa?

ALEXANDRE GASPAR 

RAIZ, Instituto de Investigação da Floresta e Papel 



trabalhos apresentados, a contactar ativamente com grupos de investigadores ou outras empresas. A União 
Europeia e os Estados Unidos têm catalisado esta discussão com a injeção de milhões de € / $ em programas 
de I&DT e apoio a start ups. Há outros blocos económicos que foram até mais visionários, tal como o Brasil 
na década de 70-80, ao apostar nos biocombustíveis obtidos da cana do açúcar, impondo-se hoje como uma 
referência mundial na produção e consumo de bioetanol, tendo inclusive apostado no desenvolvimento de 
veículos que consomem exclusivamente este biocombustível. A disponibilidade deste mesmo bioetanol tem 
potenciado a instalação de outras unidades fabris que o usam para produzir outros químicos, como polímeros 
para bioplásticos.

Muitos dos processos mais recentes da biorrefinaria não são só uma ideia conceptual / distante, em várias 
das suas vertentes ultrapassaram já a bancada de laboratório, os hangares de scale-up para se afirmarem 
como realidades económicas que alimenta um novo termo, a “bioeconomia”. Trata-se já de um negócio, uma 
oportunidade de diferenciação pelo produto, novas oportunidades de mercado, uma aposta no marketing 
para alavancar marcas, ganhar notoriedade, uma possibilidade de criar valor para as empresas.
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Se olharmos para a definição abrangente do conceito de biorrefinaria “produção de bioprodutos com re-
curso a biomassa (florestal / agrícola / aquática) e processos sustentáveis”, pode-se afirmar que existiram e 
existem várias biorrefinarias em Portugal, muitas com projeção internacional. São disso exemplo empresas 
estabelecidas à décadas, como a indústria de pasta e papel, a indústria de recolha e processamento de resi-
nas para produção de químicos / colas ou as empresas que extraem químicos de plantas para fornecimento 
das nutracêuticas, cosméticas e farmacêuticas. Nos últimos anos têm também surgido novas empresas que 
se podem enquadrar no conceito de biorrefinaria. São disso exemplo a extração de químicos de algas (Nec-
ton) ou a empresa AlgaFuel, que em parceria com a Secil na zona de Leiria tem instalados dezenas de m2 de 
biorreatores que captam CO2 produzido pela cimenteira para a produção de microalgas, de onde são extraí-
dos produtos para aplicações cosméticas, nutrição de aquaculturas / aquários. Outro exemplo é a produção 
de biocarvão, recorrendo ao processo termoquímico designado por torrefação. A empresa luso – brasileira 
YGE – Yser Green Energy iniciou recentemente atividade nesta área em Oliveira de Azeméis e encontra-se 
em construção uma 2ª unidade pertencente ao grupo norte-americano AFS – Advanced Fuel Solutions. O 
biocarvão além de poder ser usado na produção de energia, destina-se igualmente a aplicações de maior 
valor, como o uso na produção de ligas de aço (com processo de produção controlado apresenta menos impu-
rezas face ao carvão mineral), produção de carvão ativado, produção de eletrodos para processos industriais 
e fertilização de solos. 

A produção de biocombustíveis líquidos em Portugal (biodiesel) também já tem uma expressão de relevo, 
com incorporações no gasóleo a rondar os 7%, cerca de 390.000 ton / ano e uma capacidade de produção 
instalada a rondar as 690.000 ton / ano. Com exceção das empresas que usam óleos alimentares usados ou 
gorduras animais, a maioria do biodiesel por cá produzido recorre a espécies agrícolas importadas (colza, 
soja, óleo de palma), que terão rondado os 350 M€ em 2012. Apesar de a União Europeia ter apontado para 
metas de 10% de incorporação de biocombustíveis, sem condicionamentos na sua origem, começam a surgir 
algumas questões sobre a sustentabilidade dos combustíveis de 1ª geração (obtidos com culturas agrícolas), 
surgindo intenções de limitar a incorporação de biocombustíveis de 1ª geração. Na base desta ideia está o 
conflito entre o uso de terras para alimentação humana ou produção de biocombustíveis e o real impacto 
destes biocombustíveis na efetiva redução das emissões de CO2, uma vez que a sua produção, transporte e 
processamento consome igualmente bastante energia primária fóssil. Em Setembro de 2013 o Parlamento 
Europeu defendeu que a quota de energia proveniente de biocombustíveis “clássicos” ou de 1ª geração, 
produzidos a partir de cereais e outras culturas ricas em amido, culturas açucareiras, oleaginosas e outras 
culturas energéticas cultivadas em terra, não deve ser superior a 6% do consumo final de energia nos trans-
portes em 2020. Por seu lado, a quota de energia dos biocombustíveis “avançados” ou de 2ª geração, como 
os produzidos a partir de algas, resíduos ou materiais celulósicos, deve representar, pelo menos, 2,5% do 
consumo final de energia no setor dos transportes em 2020.

A Biorrefinaria em Portugal
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Os biocombustíveis de 1ª geração (biodiesel e bioetanol) recorrem sobretudo a culturas agrícolas. A FAO, 
OCDE e UE têm mostrado alguma preocupação pelo uso das terras para produção de combustíveis em detri-
mento de alimentos. A título de exemplo veja-se o cabeçalho de uma notícia publicada no website económico 
- Bloomberg “Corn Prices Rise Worldwide Due to U.S. Ethanol Policy, FAO Says”. Este aumento de preço tem 
repercussões nos preços da cadeia alimentar. Embora o aumento de preços seja facilmente suportado pelas 
sociedades ocidentais, que podem importar cereais de outras latitudes para compensar a escassez nos merca-
dos internos, em países subdesenvolvidos, bastante mais dependentes dos cereais como base de alimentação, 
este efeito faz-se sentir de forma mais dramática, com uma redução das disponibilidades. 

Portugal não tem produção de etanol de 1ª geração e tal como atrás mencionado importa grande parte da 
matéria-prima que usa para produção de biodiesel. É verdade que existem milhares de ha incultos / matos, 
mas o seu uso deve ser ponderado. A independência energética do país é importante, assim como será im-
portante a redução da dependência estrangeira de cereais para a alimentação nacional. Os mesmos incultos 
também podem ser usados para produção florestal sustentável, com valor acrescentado nacional, quer pela 
via do mobiliário, cortiça ou setor da pasta e papel.  

Segundo os dados da Pordata - 2011, em Portugal foram consumidas cerca de 1.250.000 ton de gasolina. Uma 
incorporação de 2,5% em teor energético de bioetanol neste combustível representaria uma necessidade a ron-
dar os 65 milhões de L / ano. Este não se trata de um mercado futurista, está ao virar da esquina uma vez que 
a partir de 2015 teremos de incorporar biocombustíveis na gasolina. A principal petrolífera nacional já produz 
gasolina que pode comportar incorporações de 10 % de etanol (exportação para EUA) e tem assinalado em fó-
runs públicos o interesse pelo bioetanol bem como procura de soluções para o seu fornecimento.

Portugal neste momento já não possui uma produção assinalável de beterraba, produto que permitiria a produ-
ção de bioetanol de 1ª geração, mas tem na sua floresta e nos resíduos celulósicos (industriais ou agrícolas) uma 
fonte interessante de açúcares para a produção deste biocombustível. A madeira nobre, rolaria para produção 
de pasta de papel ou mobiliário, poderá ser demasiado dispendiosa para uma produção viável de bioetanol, mas 
a biomassa florestal residual / sobrantes de corte e limpeza da floresta poderão ser equacionados para este fim. 
Na edição XXII da Tecnicelpa foram apresentados trabalhos que mencionavam a possibilidade de produção de 
bioetanol com recurso a lamas das empresas de celulose, alguns já em fase de scale-up e com recurso a licores 
do processo ao sulfito. Outro processo que tem vindo a ser estudado em Portugal, com acompanhamento por 
parte da indústria de refinação petroquímica nacional, é a produção de bioetanol a partir de resíduos de polpa 
de alfarroba, provenientes da indústria de transformação da região do Algarve, matéria-prima rica em açúcares.

As questões preponderantes nesta oportunidade de negócio são a disponibilidade, os custos de aquisição de 
matéria-prima e o seu processamento. Relativamente ao custo, caso se trate de um resíduo industrial, este não 
apresentará custos, o seu uso como matéria-prima para produção de bioetanol até poderá ser uma benesse para 
a empresa que estará a comportar custos com a sua deposição em aterros, aplicação florestal ou eventual perda 
de rendimento de caldeiras na eventualidade de serem queimados. Quanto à aquisição de biomassa residual

Em Portugal, embora já incorporemos biodiesel no gasóleo, na gasolina não há qualquer incorporação de 
biocombustíveis e a transposição da diretiva Europeia para o direito português, Decreto-Lei n.º 117/2010, 
específica essa obrigatoriedade. O mais consensualmente aceite é o bioetanol, pois já é usado em vários paí-
ses e existe uma grande capacidade de produção, sobretudo de 1ª geração (usando cana do açúcar e cereais). 
No entanto, o bioetanol celulósico (2ª geração), defendido pela UE, começa a surgir a uma escala industrial, 
com a inauguração em 2013 da 1ª grande instalação na Europa, em Crescentino-Itália, para produção de 75 
milhões L / ano. 

Produção de biocombustíveis avançados em Portugal?  

Bioetanol de 2ª geração:



florestal / agrícola, uma recolha mecanizada e otimizada poderá manter o seu custo em valores comportáveis 
para a viabilização económica dos processos. Outra questão importante é o processo de desagregação da bio-
massa, para obter os açúcares simples da celulose e hemicelulose (glucose e xilose). No setor de P&P conhe-
cemos bem os processos Kraft e Sulfito, mas também os processos mecânicos ou químico termo mecânicos. 
Têm no entanto surgido alusões a vários processos, como a processo Hidrotérmico (tratamento da madeira 
com água a temperaturas a rondar os 200 – 230 ºC), o Organosolv (tratamento da biomassa com misturas 
de água e etanol), destruturação da biomassa com vapor (steam explosion) ou amónia (processo AFEX), uso 
de ácidos concentrados (hidrólises ácidas) e mesmo os deep eutectic solvents, abordagem que recentemente 
suscitou interesse / discussão sobre possível uso na indústria de pasta. É importante ponderar qual o proces-
so a usar. Esta é uma área na qual a indústria de pasta possui conhecimento, podendo orientar esforços para 
a produção da matéria-prima da bioindústria (soluções de açúcares e lenhina) em parceria com empresas de 
biocombustíveis, bioquímicos e bioplásticos. 

Outra questão a avaliar nestes processos é a conversão dos açúcares (celulose e hemicelulose) em açúcares 
simples, sem que ocorra a sua degradação. Este passo, designado por hidrólise, que inicialmente recorria 
sobretudo a soluções ácidas, tem conhecido desenvolvimentos nos últimos anos, sobretudo devido ao uso 
de enzimas capazes de desagregar a celulose e hemicelulose às moléculas de glucose e xilose, reduzindo a 
degradação dos açúcares comparativamente aos processos com recurso a ácidos. A indústria de biotecnolo-
gia Europeia tem neste domínio tomado a dianteira e hoje 64% das empresas que produzem / comercializam 
enzimas localizam-se na UE.

Outro aspeto importante deste processo é a fermentação dos açúcares a etanol, mas com esta questão já o 
Homem lida há séculos (eg. produção de vinho e cervejas) e ultimamente tem-se apostado na produção de 
leveduras mais eficazes.

O mercado para o bioetanol emergirá dentro de pouco tempo em Portugal, as companhias petrolíferas procu-
ram-no, torna-se então necessário dinamizar a sua produção em Portugal, acelerar alguns estudos de scale-up 
e viabilidade económica e trabalhar em parceria com as companhias petrolíferas. Esta será uma oportunidade 
para efetivamente reduzir a nossa dependência energética externa no setor da mobilidade. A legislação prevê 
igualmente incentivos (ao nível da taxa de incorporação) caso o bioetanol seja produzido no país com recurso 
a resíduos ou material celulósico.

A título de curiosidade, a nível mundial existem já cerca de 39 milhões de veículos com motor flex-fuel po-
dendo usar como combustível somente etanol, gasolina ou uma mistura dos dois em qualquer proporção.

Num livro publicado recentemente, “Integrated Biorefineries – Design, analysis and optimization - 2013” é 
dedicado um capítulo á reconversão de fábricas de pasta Kraft que encerraram, ou com baixa rentabilidade, 
nos EUA, em fábricas de bioetanol celulósico.
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Bio crude / bio óleo:
Quando a biomassa é aquecida acima de 500°C ocorre a pirólise, as cadeias de celulose, hemicelulose e lenhi-
na são quebradas em segundos dando origem a um óleo “bio crude”, (que resulta da condensação de gases), a 
carvão e a gás de síntese (fração de gás que não condensa). O carvão terá menor valor comercial, o gás pode 
ser queimado para produção de energia e o bio óleo tem potencial de refinação em químicos e hidrocarbone-
tos, tais como gasóleo e gasolina.

Para estes processos de pirolise poderá ser usada biomassa residual de plantações florestais, da atividade 
industrial, biomassa de matos e culturas energéticas de rápido crescimento. 

O bio crude pode ser usado diretamente no mercado da produção de energia térmica (produção de calor em 
unidades industriais, aquecimento ambiente / águas), ou pode ser transportado para refinarias petroquímicas 
e misturado com crude mineral. Já existem empresas, caso da Ensyn no Canadá, a explorar este produto,
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vendendo-o para queima (combustível), ou para produção de resinas, adesivos, químicos para aditivos alimen-
tares, olefinas, aromáticos ou borrachas. Claro que há grandes desafios nesta área, por exemplo a empresa 
norte americana Kior investiu 250 milhões $ na construção de uma unidade de produção de bio crude na 
Virgínia e tem tido algumas dificuldades para operacionalizar o processo, sofrendo pressão crescente para 
obter resultados por parte de edge funds, capitais de risco e públicos que investiram no projeto. 

Também recentemente se têm feito desenvolvimentos na produção de bio óleos de pirólise em Portugal. A 
plataforma BLC3 possui um projeto a decorrer - BioREFINA-TER, orientado para a conversão de resíduos de 
exploração florestal, agrícola e matos, em biocombustíveis de 2ª geração, substitutos do gasóleo e da gaso-
lina. Após o sucesso obtido na conversão de giesta florestal em bio óleo, num piloto laboratorial, pretendem 
avançar com a construção de uma unidade pré-comercial e posteriormente uma unidade com capacidade 
para produzir 25 milhões de litros por ano de biocombustíveis de 2ª geração. Foi já considerado pelo Estado 
Português como um projeto de interesse nacional e despertou o interesse da UE e do Banco de Investimento.

Fig. 1 - Cadeia de valorização de bio óleo – 1st Forebiom workshop, Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering

Biogás:

A produção de biogás pode ser dividida em duas vertentes distintas, considerando a tecnologia e sua matu-
ridade. A produção em digestores / reatores anaeróbios, essencialmente biometano, a partir de águas resi-
duais, efluentes ou em aterros, está bastante disseminada por todo o mundo. Em 2012, segundo a European 
Biogas Association, na UE foram produzidos 10,1 Mtep de biogás, 35,9 TWh de energia elétrica com recurso 
a biogás (dos quais 45 ktep e 160 GWh em Portugal). Como medida de comparação em Portugal foram con-
sumidos 49 TWh de energia elétrica em 2013.    

Em Portugal também há exemplos de instalações deste género, inclusive em fábricas de pasta. Por toda o 
mundo há várias referências a instalações em unidades do setor de P&P. 

Já existem veículos movidos a gás natural que também podem usar biogás, e por uma questão de curiosidade, 
um Volkswagem Scirocco produzido na Auto Europa (Palmela) e alimentado a biogás, participou em corridas 
na Escandinávia atingindo velocidades de 240 km / h. 



A gasificação de biomassa (residual ou lenhosa) e licor negro (biomassa subproduto) são outra possibilidade 
em desenvolvimento. A ideia não é propriamente nova, durante a 2ª guerra mundial milhares de veículos 
moviam-se queimando biomassa em caldeiras na retaguarda dos veículos (gasogénios), alimentando o gás da 
combustão incompleta ao motor. Hoje em dia procura-se aperfeiçoar esse conceito para produção do gás de 
síntese, uma mistura de CO2, CO e H2, resultantes da decomposição da biomassa quando exposta a tempera-
turas superiores a 800 °C. Este gás pode ser usado para substituição de combustíveis fosseis, através da sua 
alimentação a centrais de gás natural, centrais a carvão ou mesmo fornos da cal (indústria de pasta e papel).

A gasificação de biomassa / licor negro tem também tido alguns contratempos, não só por razões tecnológicas 
mas em alguns casos pela dependência da subsidiação. No final de 2012, foi inaugurada uma instalação de 
gasificação de biomassa com 140 MW na Finlândia – Vaasa, com tecnologia da Metso (40 M€ investimento), 
onde o gás de síntese é injetado numa caldeira que opera com carvão. Um retrocesso do governo na subsi-
diação da energia tem trazido algum risco sobre a viabilidade do investimento. Da mesma forma, a recusa do 
governo Sueco em subsidiar aos níveis pretendidos combustíveis rodoviários provenientes de gás de síntese 
de licor negro (DME – dimetil éter), colocaram em risco a viabilidade económica do processo da Chemrec, 
projeto este tecnicamente viável, tendo inclusive uma instalação pré-comercial em operação para produção 
de gás de síntese desde 2005 (produção de DME desde 2011), numa fábrica de pasta da SmurfitKappa. Este 
projeto teve inclusive o envolvimento da Volvo no desenvolvimento de injetores para este tipo de combustível, 
tendo circulado vários camiões com este combustível na Suécia. Embora a produção de combustíveis rodo-
viários possa não ser economicamente viável, a gasificação de licor negro de uma caldeira de recuperação 
estrangulada permitirá um aumento de produção da fábrica, que conjuntamente com a substituição de gás 
natural e redução das taxas com CO2, podem viabilizar o processo.

Em outro conceito em teste na Escandinávia-Gotemburgo, a biomassa é convertida em gás de síntese sendo 
este posteriormente convertido em biometano, para introdução na rede nacional de distribuição de gás natu-
ral. Esta unidade (GoBiGas), com capacidade para 20 MW, usa tecnologia da Metso e encontra-se em operação 
desde finais de 2013 (25 M€ de investimento).

Fig. 2 - Esquema simplificado do processo de gasificação e produção de biometano (fonte: GoBiGas e Metso)
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Também a Andritz tem vindo a apresentar soluções comerciais para gasificação de biomassa, incluindo op-
ções para a indústria de P&P (com recurso a casca, resíduos florestais, serrim, aparas). O biogás pode ser 
alimentado diretamente ao forno da cal, substituindo combustíveis fósseis, ou pode ser usado para a produ-
ção de combustíveis líquidos. A instalação mais recente foi realizada na fábrica da Metsa-Botnia-Joutseno-
-Finlândia, em 2012. A própria Andritz no seu portfólio menciona uma unidade instalada / testada em 1986 
em Rodão-Celtejo. 

A ideia de misturar bio óleo de pirólise com licor negro e posterior gasificação da mistura é igualmente uma 
ideia em maturação. Foram conduzidos alguns ensaios na Suécia que demonstraram um aumento de 80% na 
eficiência da gasificação (maior produção de gás) com a adição de 25 % de óleo de pirólise ao licor negro. 

Em Portugal existem pilotos para estudos de gasificação, provavelmente o de maior dimensão encontra-se 
instalado no Instituto Politécnico de Portalegre.  

A possibilidade de gasificação de biomassa ou LN em Portugal pode ser ponderada, substituindo a importa-
ção de combustíveis fósseis. Grupos do setor de P&P poderão estar numa posição privilegiada pois têm aces-
so a biomassa e eventual excesso de LN nas suas instalações e possuem locais para consumo imediato desse 
gás, beneficiando com a redução de aquisição de combustíveis fósseis, taxas de emissão de CO2 e em alguns 
casos, aumento de produção de pasta nas unidades.  

A UE indica que 10% dos químicos produzidos na Europa têm origem na biomassa e estima que em 2030 
se possa chegar aos 30%. Empresas de consultoria como a Pöyry, indicam que este mercado valerá 40 mil 
milhões € em 2020.

Fig. 3 - Imagem do piloto de gasificação em Portalegre 
(fonte: C3i, Instituto Politécnico de Portalegre - 1ª Conferência 

de Energia e Ambiente, Vendas Novas)

Novas oportunidades para produção de bioquímicos 
e biopolímero em Portugal? 
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Na base de processos de biotecnologia que se têm vindo a desenvolver, e na instalação de unidades in-
dustriais, estão as soluções de açúcares. Empresas como a Dow e a Brazchem apostam na produção de 
milhares de ton de bio PE (polietileno) e bio PET (polietileno tereftalato) a partir de açúcares da cana 
(200.000 ton/ano Brazkem; 350.000 ton/ano Dow). A Coca Cola associou-se à produção e distribuição 
de garrafas produzidas com estes materiais, (já com a sua marca registada – “plant bottle” – 15 biliões 
de garrafas já distribuídas), e pretende que até 2020 todas as suas garrafas usem bio PET. A Coca Cola, 
a Ford Motor, Heinz e a Procter & Gamble anunciaram uma parceria em meados de 2012 para acelerar o 
processo de produção de PET proveniente de plantas. Companhias como a Gevo e a Virent responderam 
ao desafio e já estão a fornecer este grupo de empresas. A Virent anuncia no seu website que o produto 
que produz pode usar como matéria-prima açúcares da cana, milho ou da biomassa florestal. 

Com a iniciativa da Coca Cola a “guerra” das cocas estendeu-se a mais um nível, ao que já apelidam em 
alguns fóruns de “Battle of the green bottles”. A Pepsi desenvolveu a “green bottle”, também bio PET, e 
esgrimem-se argumentos sobre qual delas tem maior incorporação deste bioplástico e é mais sustentável. 

Outra marca também na corrida pelas garrafas verdes é a Danone, que se uniu à empresa Avantium 
(Holanda) que afirma produzir um bioplástico com recurso aos açúcares presentes em material lenho 
celulósico, correntes residuais, resíduos agrícolas e até mesmo papel reciclado.

Seguramente que os polímeros que usam devem ser competitivos quando comparados com os de origem 
petroquímica, mas o que se começa impor é o marketing e a imagem de sustentabilidade da marca, com 
garrafas associadas a plantas, justificando este seguidismo de estratégias. É seguramente uma ajuda 
importante para a bioeconomia, para as empresas de biotecnologia e para produtores de soluções de 
açúcares.

Outro exemplo de um bioquímico cuja produção tem proliferado é o ácido sucínico, usado na produção 
de polímeros, solventes, revestimentos, plastificantes e pigmentos. A principal matéria-prima para a 
produção deste químico ainda é o petróleo, mas as reduções significativas de emissões proporcionada 
pela via bioquímica (recurso a biomassa), e um custo que não difere do de origem petroquímica, têm 
levado os consumidores a adotarem o ácido bio sucínico e o seu mercado tem crescido cerca de 46% / 
/ ano. Segundo um estudo de Fevereiro de 2014, da PR Newswire, as vendas da vertente bio deste quí-
mico alcançaram em 2013 os 115 milhões $ e com o ritmo de crescimento verificado perspetiva-se que 
alcancem os 1100 milhões $ em 2020 (710.000 ton/ ano). Já existem várias empresas como a BioAmber 
em França, Myriant nos EUA, a DSM (Holanda), BASF (Alemanha e Espanha), Mitsui & Co, Mitsubishi, 
Roquette Freres S.A., Purac e Reverdia com unidades de produção. A Myriant inaugurou uma unidade 
com capacidade para 13.000 ton/ano em 2013 e dada a procura do mercado já iniciou expansão para 
65.000 ton/ano. A título de curiosidade, o ácido bio sucínico poderá ser usado na produção de ASA 
(agente de colagem usado no papel). A possibilidade de obter uma produção independente / local de ASA 
com base num bioproduto de açúcares fermentáveis é uma possibilidade avançada por alguns grupos 
de trabalho. 

A análise aqui realizada pode ser estendida a vários bioquímicos e bioplásticos já com um mercado emer-
gente ou com elevado potencial de desenvolvimento, como o ácido láctico, percursor do bioplástico PLA, 
ácido adípico, ácido acético, isobutanol, paraxileno, ácido levulínico, furfural, hidroximetilfurfural, ....

Se o setor florestal português conseguir produzir soluções de açúcares a preços competitivos, segu-
ramente que empresas como as atrás mencionadas terão interesse em se fixar próximo das fontes de 
matéria-prima, tal como o têm feito em outros pontos do mundo. Uma vez que todo este mercado está 
em crescimento acelerado, numa perspetiva simplista de análise de modelos económicos, prevê-se que 
possibilite boas oportunidades de crescimento e negócios.      
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Alguma escassez de algodão e a competição de uso da terra para culturas alimentares vs culturas não ali-
mentares, potenciaram o desenvolvimento da pasta solúvel, tendo-se vindo a assistir à reconversão de várias 
unidades industriais de pasta, embora tenha ocorrido alguma redução do preço em função do aumento de 
oferta. Umas das vantagens desta pasta face ao algodão, para os consumidores, reside nas garantias de dispo-
nibilidade, não está tão dependente de variações meteorológicas que afetem a produção de algodão.  

O acetato de celulose, por exemplo, pode ser obtidos de pastas com elevado teor de celulose, além de poder 
ser usado na produção de fibras têxteis, pode ser igualmente aplicado em adesivos, filmes para proteção de 
alimentos e filtros.

A mistura de pasta celulósica com polímeros é também uma realidade, existindo já alguns produtos comer-
ciais como o “ForMI”, da UPM (mistura de polipropileno com uma incorporação máxima de 40% de fibras de 
celulose) e o “Fibromer” da Mondi (com uma incorporação máxima 30% fibras de celulose).

As nano / micro celuloses são também um tema de interesse, podem ser produzidas a partir de diferentes 
materiais (inclusive pasta kraft), após aplicação de pré-tratamentos. Quando incorporadas em papel podem 
potenciar o aumento da resistência, podem ser usadas como aditivos em compósitos, emulsões, melhorar as 
propriedades isolantes (ao O2 ou antimicrobiana) nos filmes usados na indústria de embalagem de alimentos / 
/ bebidas. Outras aplicações com potencial são o uso na engenharia de tecidos (biomédica), pele, cartilagens 
artificiais, cicatrização de feridas, reforço de polímeros. A FP Innovation indica que o mercado das nano 
celuloses possa valer 250 M$ nos EUA, em 2020. Vários grupos empresariais estão ativamente envolvidos 
no desenvolvimento e no fornecimento deste material, incluindo grupos de P&P como a UPM, a Domtar e a 
Borregarard, com dezenas de pessoas envolvidas nestes trabalhos.

O uso de extratos de plantas tem acompanhado a Humanidade ao longo de séculos. Estes compostos têm valor 
reconhecido pela indústria farmacêutica, cosméticos e nutricional / suplementos alimentares.  A procura por 
este tipo de produtos tem vindo a crescer nos últimos anos e a floresta portuguesa possui alguns produtos 
de interesse. A extração e purificação de produtos orgânicos de elevado valor acrescentado da casca / folhas 
de eucalipto, nomeadamente compostos terpénicos e fenólicos, é uma vertente interessante. Em função do 
mercado-alvo, estes produtos requerem maior ou menor nível de purificação. Os lotes mais puros exigem 
equipamentos e técnicas mais especializadas e portanto mais caras, no entanto o valor de marcado também 
sobe, descendo os volumes totais transacionados. 

Os compostos fenólicos apresentam múltiplas atividades tais como propriedades antitumorais, antimutagéni-
cas, anti-inflamatórias, antibacterianas e antioxidantes. Segundo a empresa Danisco Dupont (área nutracêu-
tica e suplementos alimentares) o mercado dos compostos fenólicos vale cerca de 100 M€ / ano. Dados do 
Comtrade e Eurostat mostram que a EU importou 30.000 ton e exportou 7.000 ton de taninos (pertencentes 
à categoria dos fenólicos).

Os compostos triterpénicos têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias sendo igualmente transa-
cionados a uma escala global. Em 2012 a UE exportou 80 M$ e importou cerca de 50 M$ de compostos da 
categoria de ácidos terpénicos, onde se podem enquadrar os triterpénicos do eucalipto.

Outros produtos da extração, os óleos de eucalipto (óleos essenciais), são ricos em monoterpenos e são tam-
bém um produto com interesse económico, embora o seu valor acrescentado não seja tão elevado e exista 

Novos materiais celulósicos, oportunidade para pasta?

Extratos de plantas – recuperar mercado perdido?



muita competição com pressão em preços baixos. Estes produtos vêm a ser utilizados com uma frequência 
crescente numa variedade de produtos da indústria de cosmética, farmacêutica e alimentar. Segundo os dados
do Eurostat e Comtrade, em 2012 a UE exportou cerca de 450 M$ de óleos essenciais e importou 900 M$. 
Portugal já foi um importante player na extração de óleos essenciais de eucalipto, até às décadas de 80 – início 
de 90, exportando dezenas de toneladas destes óleos. Com o aumento do custo da mão-de-obra e competição 
com economias emergentes (China / India), esta atividade reduziu-se consideravelmente. A mecanização da 
recolha de biomassa para a produção de energia e a disponibilidade de utilidades nas fábricas de pasta a cus-
tos mais reduzidos, poderia relançar esta atividade. Estes produtos representam uma pequena fração mássica 
da biomassa, não invalidando o seu uso para valorização energética.
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Em Março de 2014 o instituto Suéco - Innventia, publicou um estudo “Papermaking Towards the Future”, 
no qual indica que alguma contenção na procura de papel conjugada com a procura por produtos ambien-
talmente mais amigos, serão a força motriz para alguma reestruturação na indústria de P&P. 

Segundo o Innventia “In 2030, modern bio-refineries will have become highly profitable and constitute the 
core of many company clusters. A well organised business structure has developed over time where com-
panies selling bio-based energy, materials, chemicals, and consumer products, work together to drive bio-
-business. The ‘bio-based economy’ is finally a reality. These days, bio-based plastics, chemicals and textiles 
accounted for almost 50% of their respective market shares, and fibre-based materials are used for a wide 
range of applications. In addition, with the depletion of oil reserves, traditional suppliers of oil-based plas-
tics, chemicals and energy are now turning to the forest for raw materials, and this has made competition 
for forests more intense than ever. … According to the survey, the industry is well positioned for a recons-
truction into bio-refinering which could produce a wide range of products for the bio-based economy. …The 
reconstruction will bring totally new constellations, business models and market segments”

Alguns grupos de pasta já se assumem como produtores de bioprodutos, afastando-se da denominação de 
produtores de pasta e papel. Um desses exemplos é a UPM que procurando uma nova orientação e posicio-
namento no mercado adotou o nome “UPM - The Biofore Company”. Além de pasta, papel e cartão têm vindo 
a apostar nos novos materiais celulósicos, na comercialização de compósitos com fibras de celulose e papel 
reciclado e estão a construir fábricas de produção de biodiesel celulósico – BioVerno.

Recentemente, no fórum “World Bio Markets 2014” (abril de 2014) o CEO da Stora Enso, anunciou que a 
empresa que dirige é centenária na produção de papel, cartão e embalagens mas se encontra num processo 
de conversão para uma empresa de materiais renováveis, fazendo alusão ao potencial dos químicos, com-
bustíveis e novos materiais que se podem produzir com base na madeira.

Outro exemplo interessante é o da Borregarard (Noruega), começou por ser uma companhia de pasta e 
papel e com base neste negócio, que ainda mantém, aproveitando as sinergias das suas fábricas de pasta, 
transformou-se num grupo que hoje produz derivados de celulose e lenhina e produtos químicos obtidos a 
partir destes. Produz etanol celulósico para combustíveis, cosméticos, detergentes e aplicações farmacêuti-
cas. Produz químicos para indústria farmacêutica e alimentar (como a vanilina – aroma a baunilha, – 1500 
ton/ano, subproduto da fábrica de pasta). Também disponibiliza produtos de lenhina para agentes disper-
santes, corantes para têxteis, baterias e aplicações na nutrição animal. 

Recentemente foi lançada uma parceria entre empresas e a UE – “Bio-based Industries Consortium” para 
promover projetos e investimentos na área da biorrefinaria, com um orçamento de 3,8 mil milhões de € (mil 
milhões da EU e 2,8 mil milhões por parte da indústria). Neste consórcio estão presentes várias empresas 
químicas (eg. Repsol, Abengoa, Kemira, Unilever, Roquette, DSM, Cepsa), empresas aquícolas, universidades, 
institutos (eg. VTT, Innventia, Fraunhofer) e várias empresas de P&P (StoraEnso, UPM, Sappi, Mondi, Smur-
fitKappa, Ence, SCA, Metsä, Södra, Holmen, Billerud e Norske Skog).

Tendências para a indústria de P&P
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Em todos os casos citados ao longo deste texto, a aposta nas novas oportunidades da biorrefinaria é uma 
decisão estratégica, envolvendo alocação de recursos humanos e financeiros. Algumas das empresas citadas 
possuem dezenas de pessoas alocadas ao desenvolvimento destas novas oportunidades. Várias empresas 
químicas procuram ativamente parceiros que lhes possam fornecer matérias-primas, como xaropes de açú-
cares, com disponibilidade para discutir investimentos junto das empresas os forneçam. Um exemplo é a 
biorrefinaria de Bazancourt-Pomacle – em Reims, França, idealizada por uma associação de agricultores, 
começou com uma unidade de produção de açúcares (com recurso a produtos agrícolas) e atualmente tor-
nou-se num cluster de empresas onde se produzem biocombustíveis e bioquímicos, recorrendo a biomassas 
agrícolas e celulósicas e empregando cerca de 1800 pessoas.

A biorrefinaria é uma área de investigação com relevo a nível mundial, mas é já também uma oportunidade 
de negócio, capitalizada em alguns investimentos realizados ou em curso. É igualmente uma área estratégi-
ca para o grupo PortucelSoporcel que com o Instituto RAIZ tem neste momento alguns programas a decor-
rer, como o projeto BioBlocks – conversão de biomassa florestal em soluções de açúcares e lenhina (matéria 
prima para a bioindústria), como o projeto NMC, produção de micro / nanoceluloses e xilanas. Decorrem 
paralelamente trabalhos para valorização de resultados obtidos em outros programas, como a produção de 
biocombustíveis e extratos de eucalipto. 

Tal como se viu na edição XXII da Tecnicelpa, outros grupos nacionais também prosseguem com trabalhos 
e desenvolvimento de novas oportunidades no domínio da biorrefinaria. 

Neste novo conceito de bioeconomia, a vantagem estará do lado de países que tenham capacidade florestal. 
Na Europa, apesar da extensão territorial portuguesa ser inferior à de muitos países, a densidade florestal 
tem relevo, face a países onde a densidade populacional não deixa grande margem para produção florestal. 
Esta é uma vantagem que hoje em dia o país já capitaliza, no entanto mais valor poderá ser criado apro-
veitando os desenvolvimentos da nova bioindústria. As regiões com grandes manchas florestais poderão 
capitalizar com este modelo económico, com a criação de empresas e emprego.   

Existe risco técnico associado à exploração de biorrefinaria pois alguma tecnologia não está completa-
mente desenvolvida, há incerteza na determinação do potencial de mercado, do grau de substituição dos 
produtos com origem petroquímica pelos novos bioprodutos e dúvidas quanto à disponibilidade e evolu-
ção do preço da matéria-prima (biomassa). Necessidades de investimento em áreas pioneiras são igual-
mente um risco e portanto um elemento de ponderação. A incerteza de evolução dos preços do petróleo, 
gás natural (seja convencional ou gás de xisto –“shale gas”)  são também fatores tidos em consideração, 
pois se preços altos impulsionam os negócios bio, um decréscimo destes poderá por em causa a renta-
bilidade de investimentos em biorrefinarias, no entanto começa a ser consensual que a era de petróleo 
barato terá acabado, até porque muitos dos projeto petrolíferos em desenvolvimento só serão viáveis com 
o preço do barril acima dos 100$.  

Terá de ser ponderado o binómio risco vs oportunidade e as empresas devem decidir como se pretendem 
posicionar.

Usando as ideias / negócios subjacentes à biorrefinaria os grupos florestais poderão diversificar o seu 
portfólio de produtos, entrar / fornecer novos mercados (combustíveis, químicos, plásticos) e liderar as 
oportunidades de biorrefinaria que possam surgir, ganhando escala e criando valor para shareholders e 
stakeholders.
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A casca de diferentes espécies de Eucalyptus, um dos principais subprodutos da indústria de pasta de papel, 
é particularmente rica em ácidos triterpénicos (ATTs), reconhecidos pelas suas propriedades biológicas e con-
sequente elevado valor comercial. Neste artigo apresenta-se o trabalho desenvolvido no sentido de explorar 
a casca de algumas das espécies de Eucalyptus mais usadas na produção de pasta de papel, como fonte de 
ATTs, contribuindo para a valorização deste subproduto de baixo valor na perspetiva da biorrefinaria inte- 
grada numa indústria de pasta de papel. A utilização de um processo ambientalmente benigno, nomeadamen-
te a extração com CO2 supercrítico (SC-CO2), foi estudada em detalhe de forma a otimizar o efeito de variáveis 
de operação, como a temperatura, a pressão e a percentagem de cossolvente (etanol), sobre a recuperação 
dos ATTs e a sua concentração nos extratos obtidos. As curvas cumulativas de extração da casca de E. glo-
bulus foram medidas e modeladas para estudar a cinética do processo de extração. Utilizaram-se os modelos 
Logístico, de Desorção, de Placa Plana Simples e de Difusão, tendo os melhores resultados sido obtidos pelos 
dois últimos, o que evidencia que as limitações difusionais intraparticulares são determinantes no processo. 
Estes resultados permitiram estabelecer com sucesso o critério de scale-up do processo.
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A indústria de pasta de papel, nomeadamente quando baseada na utilização de madeira de eucalipto, é um 
setor de elevada importância na economia mundial. Estas indústrias produzem quantidades substanciais de 
subprodutos, nomeadamente biomassa, que podem ser aproveitados e valorizados em aplicações de elevado 
valor acrescentado, em vez de serem simplesmente queimados para a produção de energia. Atendendo a 
que a casca é um dos principais subprodutos da indústria de pasta de papel, nos últimos anos temos vindo a 
avaliar a possibilidade de explorar a casca de diferentes espécies de Eucalyptus como fonte de compostos de 
elevado valor comercial (de Melo et al., 2012; Domingues et al., 2013; Domingues et al., 2012a; Domingues 
et al., 2012b; Domingues et al., 2011a; Domingues et al., 2011b; Domingues et al., 2010; Freire et al., 2002; 
Patinha et al., 2013).

Uma das aplicações com maior potencial para exploração da casca externa de eucalipto é a produção de áci-
dos triterpénicos (ATTs) do tipo lupano, oleanano e ursano, nomeadamente, os ácidos betulínico, betulónico, 
oleanólico, ursólico, 3-acetiloleanólico e 3-acetilursólico (Fig. 1), devido à sua elevada abundância neste re-
síduo, mas também pelo facto de serem reconhecidos pelas suas propriedades biológicas que lhes conferem 
elevado valor comercial em aplicações cosméticas, nutracêuticas e farmacológicas (Domingues et al., 2014). 
Assim, a sua extração, integrada nas operações existentes na indústria de pasta de papel, (nomeadamente 
sem impedir a subsequente valorização energética da casca), pode contribuir para gerar um novo produto de 
baixo volume mas de elevado valor comercial numa biorrefinaria integrada.

Por outro lado, é vital para as biorrefinarias do futuro que os processos utilizados sejam baseados em tecno-
logias “verdes”, onde a utilização de solventes benignos como o dióxido de carbono supercrítico (SC-CO2) é 
considerada fundamental (CEPI, 2014; de Melo et al., 2014a; Eckert et al., 2007). Vários resíduos industriais 
de natureza vegetal têm sido alvo de investigação com vista à sua valorização usando SC-CO2 (Barbosa et al., 
2014; de Melo et al., 2014a; de Melo et al., 2014b; de Melo et al., 2014c, Passos et al., 2009; Passos, et al., 
2010) Assim, os objetivos principais deste trabalho incluem: i) a avaliação do potencial da casca de diferentes 
espécies de Eucalyptus exploradas industrialmente na produção de pasta de papel, como fonte de ATTs; ii) o 
estudo experimental, teórico e de scale-up da extração e purificação destes compostos com SCCO2 com vista 
à futura instalação de uma biorrefinaria integrada em indústrias de pasta de papel, seguindo a abordagem 
esquematizada na Fig. 2.

1. Introdução

Figura 1. Principais ácidos triterpénicos identificados na casca de diferentes espécies de Eucalyptus.
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Figura 2. Esquema Ilustrativo de uma unidade de extração e purificação de ATTs integrada numa
fábrica de produção de pasta de papel, segundo o conceito de biorrefinaria integrada.

Figura 3. Abundância dos principais ATTs nas espécies de Eucalyptus estudadas (Domingues et al., 2011). 
(*incluindo o derivado 3-acetilado)

A análise da composição da casca externa de diferentes espécies de Eucalyptus (E. globulus, E. grandis, E. 
urograndis, E. maidenii e E. nitens) oriundas de Portugal e do Brasil (Domingues et al., 2011a; Domingues et 
al., 2011b) revelou que o teor dos principais ATTs identificados varia entre 4.5 g/kg no E. urograndis e 21.6 
g/kg no E. nitens (Fig. 3).

2. A casca de diferentes espécies de Eucalyptus como 
fonte de ácidos triterpénicos
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Figura 4. Superfícies de resposta a 40ºC demonstrando o efeito da pressão (P) e percentagem de etanol 
(EtOH) sobre rendimento de extração em: (a) ATTs totais, (b) ATTs acetilados, e (c) ATTs livres. Os pontos 

são resultados experimentais (Domingues et al., 2013).

A extração supercrítica da casca externa de E. globulus foi realizada com CO2 puro ou modificado etanol (de 
Melo et al., 2012; Domingues et al., 2012b; Domingues et al., 2013), de forma a recuperar a fração de ATTs. 
A otimização das condições de extração foi efetuada recorrendo a um desenho fatorial de exp riências e à me-
todologia das superfícies de resposta, onde se avaliou a influência da temperatura (40-60 ºC), pressão (100-
200 bar) e teor de etanol (0.0-5.0%, m/m) sobre a recuperação dos ATTs e a sua concentração nos extratos 
obtidos (Domingues et al., 2013).

Observou-se (Fig. 3) que a casca externa de espécies de Eucalyptus de zonas temperadas e Mediterrânicas, 
nomeadamente o E. nitens e o E. globulus, são mais ricas em ATTs do que as espécies de zonas subtropicais 
e tropicais. Finalmente, a casca externa de E. globulus é claramente a mais rica em ácidos do tipo ursano 
enquanto a espécie E. nitens é a mais rica em ácidos do tipo lupano.

3. Extração supercrítica da casca de E. globulus. 
Otimização do processo

Nos intervalos estudados verificou-se que as melhores condições experimentais são 200 bar, 40ºC e 5% 
(m/m) de etanol, para as quais os modelos de regressão validados estatisticamente preveem um rendimento 
de extração de 1.2% e uma concentração de ATTs nos extratos de 50% (m/m), o que corresponde a um ren-
dimento de ATTs de 5.1 g/kg de casca (Fig. 4.a) e uma recuperação de 79.2% dos ATTs obtidos por extração 
com Soxhlet. O comportamento da extração dos ATTs livres e acetilados é completamente distinto devido à 
diferença de polaridades e cons quente diferença de afinidades para o SC-CO2: a recuperação dos derivados 
acetilados atinge um patamar próximo de 200 bar e 5% de etanol (Fig. 4.b), enquanto para os ATTs livres a 
extração aumenta sempre na gama de condições estudadas (Fig. 4.c).
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As curvas cumulativas de extração supercrítica da casca externa de E. globulus foram medidas e modeladas 
de forma a avaliar o comportamento cinético do processo. Estudaram-se curvas de rendimento total e de 
rendimento em ATTs totais, livres e acetilados, tendo sido também analisada a concentração de ATTs nos 
extratos (Domingues et al., 2012a). Os dados experimentais foram correlacionados com as modelos Logísti-
co, de Desorção, de Placa Plana Si ples e de Difusão (Fig. 5) (de Melo et al., 2014a; Domingues et al., 2012a), 
tendo os melhores resultados sido fornecidos pelos dois últimos, o que revela a importância das limitações 
difusionais internas no processo de separação.

A extração supercrítica de ATTs da casca externa de E. globulus foi conduzida a diferentes escalas, nomea- 
damente a 0.5, 5.0 e 80 L, utilizando as condições otimizadas anteriormente. Os resultados obtidos são 
essencialmente concordantes entre si, quer em termos do rendimento global de extração quer em termos 
da concentração de ATTs nos extratos (Fig. 6). Desta forma comprova-se a validade do critério de scale-up 
definido a partir dos ensaios laboratoriais (0.5 L) e respetiva modelação, o que permite antever com maior 
certeza o comportamento do sistema à escala industrial.

Globalmente os resultados confirmaram que a pressão e o conteúdo de etanol são os fatores com maior im-
pacto nas curvas de extração, rendimento final e concentração dos extratos. Uma vez mais se observou que 
os ATTs livres e acetilados evidenciam comportamentos de extração diferentes. Por outro lado, a modelação 
confirmou o papel determinante da difusão intraparticular no processo de extração.

Finalmente, com base nos resultados obtidos foi possível estabelecer o critério de scaleup representativo do 
processo: a razão entre o caudal mássico de CO2 e a quantidade de biomassa deve ser mantida constante (de 
Melo et al., 2014a; Perrut, 2000); no caso em estudo, fixou-se em 10 kgCO2 kg-1 biomass h-1.                      

4. Medição e modelação das curvas de extração supercrítica

5. Scale-up do processo de extração supercrítica de ATTs 
da casca externa de E. globulus

Figura 5. Modelação das curvas cumulativas de extração do rendimento de ATTS a partir da casca externa 
de E. globulus. Run 1: 120 bar, 40 ᵒC, 0% EtOH, 6 g/min; Run 5: 200 bar, 40 ᵒC, 5% EtOH, 6 g/min; Run 6: 

200 bar, 40 ᵒC, 5% EtOH, 12 g/min (Domingues, et al., 2012a).
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Figura 6. Extração supercrítica de ATTs da casca de E. globulus a três escalas diferentes (0.5, 5.0 e 80 L): 
(a) rendimento global de extração e (b) concentração de ATTs nos extratos. Condições experimentais: 200 
bar, 40ºC, 2.5% (m/m) de etanol, QCO2 Wb -1= 10 kg-1 CO2 kg-1 biomass h-1. Adaptado de (de Melo et al., 2014d).

O trabalho de investigação descrito representa uma contribuição importante para a valorização de uma fra-
ção de biomassa de baixo valor da indústria de pasta de papel. O conhecimento desenvolvido permitiu, por 
um lado, identificar a casca externa de diferentes espécies de Eucalyptus como fonte de ácidos triterpénicos 
de elevado valor comercial, por outro, estudar a viabilidade científica e técnica da sua extração com CO2 su-
percrítico, tendo-se estabelecido as condições ótimas de operação e o critério de scaleup apropriado.

Finalmente importa referir que o aproveitamento desta fração da casca de eucalipto pode ser facilmente in-
tegrado com as operações de uma indústria de pasta de papel. 

Atendendo a que se extrai apenas cerca de 1% da massa total da casca, o processo em estudo não afeta a sua 
utilização subsequente para produção energia.

Ao 7º Programa Quadro FP7/2007-2013 pelo financiamento do projecto AFORE: Forest Biorefineries: Added-
-value from chemicals and polymers by new integrated separation, fractionation and upgrading technologies 
(CP-IP 228589-2). Ao projeto BIIPP (QREN 11551) pela bolsa concedida a R.M.A.D. Á FCT pelo financiamento 
ao CICECO (Pest- C/CTM LA0011/2013, FCOMP-01-0124-FEDER-037271).
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O conceito de biorrefinaria está associado ao aproveitamento integral da biomassa na coprodução de com-
bustíveis, energia e produtos químicos. A biorrefinaria dos produtos da floresta tem tido como paradigma 
as fábricas de pasta para papel que utilizam matéria-prima renovável não só para a produção de pasta 
celulósica, mas também de energia e, em alguns casos, outros produtos secundários, através de diferentes 
tecnologias e equipamentos. Esta integração energética é, aliás, essencial para a rentabilidade e a redução 
do impacto ambiental desta indústria. Outros processos podem ser adicionalmente integrados numa fábrica 
de pasta e papel para otimizar/valorizar a conversão da biomassa lenhocelulósica disponível em produtos de 
maior valor acrescentado, como bioprodutos ou biocombustíveis [1-6]. É assim possível aumentar o portfólio 
de produtos, com vantagens competitivas, e reduzir os impactos ambientais.

Neste contexto, em 2006 iniciou-se no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, 
com o apoio do Instituto RAIZ, um programa de investigação com o objetivo de avaliar a possibilidade da 
utilização de correntes processuais e/ou residuais da indústria de pasta e papel para a produção de açú-
cares simples, diretamente fermentáveis. Consoante o microrganismo usado nos processos fermentativos 
subsequentes, esta nova matéria-prima poderia ser convertida em diversos bioprodutos/biocombustíveis. Em 
virtude do conhecimento anteriormente adquirido no grupo de investigação [7], foi selecionado o bioetanol 
como caso de estudo, para avaliar a viabilidade fermentativa dos açúcares simples produzidos e otimizar o 
seu processo de transformação. 

Este programa de investigação teve duas vertentes tal como esquematizado na Figura 1: avaliar a viabilida-
de da produção de bioetanol para a (1) Valorização das hemiceluloses da madeira de Eucalyptus globulus 
extraídas antes do cozimento kraft e a (2) Valorização das lamas primárias.

Conversão bioquímica de correntes secundárias 
da indústria de pasta e papel para valorização 

da biomassa lenhocelulósica – parte I
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Fig. 1 – Vias para estender o conceito de biorrefinaria numa fábrica de pasta e papel (a tracejado).

Em qualquer das vertentes, uma das etapas fundamentais é a identificação de potenciais inibidores dos 
processos biológicos envolvidos e a seleção da forma de tratamento mais adequado. É também importante 
otimizar as condições processuais de hidrólise dos polissacarídeos (sacarificação) que maximizem a produ-
ção de açúcares simples, minimizando em simultâneo a sua ulterior degradação em compostos químicos 
que se afiguram como potenciais inibidores da etapa de fermentação. Tendo em conta os gastos energé-
ticos elevados associados à destilação do etanol [8], é necessário maximizar a sua concentração durante 
o processo de fermentação (40 a 60 g/L) a qual é promovida por uma concentração elevada de açúcares 
simples (substrato) e por rendimentos de conversão elevados, próximos do valor teórico.

As reações bioquímicas globais que traduzem a conversão de hexoses (como a glucose) e pentoses (como 
a xilose) a etanol são, respectivamente:

  C6H12O6→2C2H5OH + 2CO2 rendimento teórico: 0,51 gbioetanol gglucose
-1

                        3C5H10O5→5C2H5OH + 5CO2       rendimento teórico: 0,52 gbioetanol gxilose
-1

São conhecidas estirpes microbianas que permitem uma elevada taxa de conversão de açúcares simples em 
etanol, mas são seletivas relativamente ao substrato utilizado, apresentando um decréscimo de produtivi-
dade quando na presença de compostos inibidores, incluindo o próprio substrato e o produto. A produti-
vidade em etanol também é regida por variáveis processuais que têm de ser otimizadas, entre elas o pH, a 
temperatura, o grau de agitação e oxigenação, a concentração máxima de açúcares e de etanol permitidas 
(eventual inibição pelo substrato e pelo produto) e o estado do inóculo.

A Saccharomyces cerevisiae é a levedura que apresenta uma maior eficiência na produção de etanol a par-
tir da glucose (~92% do rendimento teórico) [9-10]. Como desvantagem, uma pequena fração da glucose 
pode ser convertida noutros compostos químicos, tais como ácido acético, ácido succínico, glicerol e ácido 
láctico [9]. Ao contrário da glucose, a fermentação da xilose em etanol pelos microrganismos não é fácil, 
o que se reflete em baixos rendimentos. De entre as leveduras apontadas como as mais eficientes está a 
Pichia stipitis.

A conversão biológica dos polissacarídeos e oligossacarídeos a etanol não é direta e tem de ser levada a 
cabo pela associação e integração das etapas de hidrólise enzimática e fermentação das soluções de açúcares
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Fig. 2 – Esquema de um processo SHF (Hidrólise e Fermentação em Separado)
e SSF (Sacarificação e Fermentação em Simultâneo).

simples obtidos. Quando realizadas em conjunto, designa-se este processo por Sacarificação e Fermenta-
ção em Simultâneo (SSF), por oposição ao processo convencional de Hidrólise e Fermentação em Separado 
(SHF) – Figura 2. No processo SSF, a hidrólise enzimática e a fermentação dos açúcares ocorre em sintonia 
no mesmo reator, tendo como vantagem minimizar a inibição da fermentação pelo substrato, uma vez que 
os açúcares, à medida que se vão formando, são imediatamente consumidos, permitindo aumentar o rendi-
mento em etanol. Contudo, uma das desvantagens é a conciliação das temperaturas ótimas para a hidrólise 
enzimática (45-50ºC) e para a fermentação (25-37ºC) [11-13]. Os microrganismos mais referidos para a 
fermentação etanólica são a Saccharomyces cerevisiae e a Zymomonas mobilis [13].

A madeira de Eucalyptus globulus contém 45 a 55% de celulose, 23 a 29% de hemiceluloses (maioritariamen-
te xilanas), 20 a 28% de lenhina e ~3% de outros compostos (orgânicos e inorgânicos). A indústria nacional de 
pasta e papel recorre maioritariamente ao processo de cozimento kraft para transformar esta madeira em pas-
ta para papel de elevada qualidade, reconhecida internacionalmente. Neste processo alcalino, cerca de 50 % 
das hemiceluloses existentes na madeira são inevitavelmente dissolvidas no licor de cozimento e posterior-
mente queimadas na caldeira de recuperação. É conhecido que o conteúdo calorífico das hemiceluloses é 
cerca de metade do valor correspondente à lenhina (13,6 MJ/kg vs 27 MJ/kg [2,5, 14-15]. Além disso, é 
difícil a desejável separação e purificação da mistura complexa de açúcares degradados e dissolvidos no licor 
negro para a produção de produtos de valor acrescentado [1,5]. Assim, uma forma de eventual valorização 
das hemiceluloses é introduzir um pré-tratamento da madeira, antes da etapa de cozimento kraft, para extrair 
sensivelmente a mesma quantidade que seria potencialmente dissolvida no licor. A madeira tratada é depois 
convertida em pasta, cuja qualidade se pretende preservar. As hemiceluloses nos extractos primários podem 
ser usadas directamente na forma polimérica (biopolímeros, hidrogéis) ou, poderão ainda, se necessário, ser 
hidrolisadas (sacarificação) para gerar açúcares simples os quais podem ser utilizados como fonte de carbo-
no e energia num processo fermentativo [5]. Este pré-tratamento pode ainda ter a vantagem de reduzir os 
elementos não processuais (NPE), os extrativos ou o teor de alguns compostos que afetam o desenvolvimento 
de brancura. Isto pode conduzir a uma redução na quantidade de reagentes usados, quer no cozimento, quer 
no branqueamento, em conjunto com melhores propriedades óticas da pasta.

Existem vários tipos de pré-tratamentos para extrair da madeira, total ou parcialmente, hidratos de carbono 
potencialmente fermentáveis. A agressividade destes métodos depende dos objetivos, podendo dividir-se em 
três grupos: a) os que visam a conversão total dos polissacarídeos da madeira a açúcares simples; b) os que 
visam a extração seletiva das hemiceluloses da madeira; c) os que pretendem extrair seletivamente apenas 
uma parte das hemiceluloses de forma a aproveitar a madeira tratada para a produção de pasta com qualida-
de papeleira. Este último é o método que se enquadra neste trabalho. Os procedimentos mais comuns para 
esta extração seletiva de uma parte das hemiceluloses são: i) o aquecimento com água ou vapor (designado 
extração com água quente, auto-hidrólise ou tratamento hidrotérmico), o qual liberta ácidos orgânicos da 
madeira, como o ácido acético, que reduzem o pH para valores de 3-4 ocorrendo então a hidrólise ácida das

1. Valorização das hemiceluloses de E. globulus extraídas 
antes do cozimento kraft 
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hemiceluloses; ii) a utilização de um ácido mineral (sulfúrico p.e.) que catalisa a hidrólise das hemiceluloses 
(processo designado por hidrólise ácida); iii) a utilização de licor branco, licor verde ou de soluções modera-
damente alcalinas a baixas temperaturas (designado extração alcalina) [2,5-6,16-17].

A seleção da metodologia mais adequada deve ter em conta vários fatores, como a qualidade da pasta produ-
zida com a madeira pré-tratada (potencial papeleiro), a quantidade de madeira solubilizada (rendimento de 
extração), a maximização da concentração de açúcares (monómeros e oligómeros) no hidrolisado e o seu grau 
de polimerização e a minimização da concentração de potenciais inibidores (compostos fenólicos associados 
à degradação da lenhina, furfural e hidroximetilfurfural provenientes da degradação dos açúcares, ácido acé-
tico, metais). Os processos subsequentes de sacarificação e destoxificação visam, por um lado, a conversão 
máxima dos oligossacarídeos em açúcares simples, e, por outro lado, a diminuição dos compostos inibidores 
formados que diminuiriam o rendimento e a produtividade em etanol [18-19]. A figura 3 esquematiza a me-
todologia usada neste trabalho para avaliar a viabilidade das soluções de açúcares simples provenientes dos 
hidrolisados de E. globulus para a fermentação etanólica, usando a levedura P. stipitis.

A fim de aumentar progressivamente a tolerância da estirpe microbiana aos hidrolisados, a usar como única 
fonte de carbono e energia, a levedura P. stipitis foi inoculada em diferentes placas de agar contendo meios 
de cultura sólidos com percentagens crescentes de hidrolisados destoxificados e diluídos em água (15, 30, 
50, 75 e 100% v/v) – Figura 4 [20]. Após este processo de adaptação, esta estirpe multiplicou-se com sucesso 
em meio constituído apenas por hidrolisados da madeira de E. globulus, como se verá mais adiante. Esta me-
todologia melhorou o desempenho da levedura, com resultados semelhantes aos obtidos num meio sintético 
com uma concentração equivalente de xilose. Doravante será apelidada “Pichia stipitis adaptada”.

Fig. 3 – Valorização das hemiceluloses de Eucalyptus globulus extraídas antes do cozimento kraft
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No nosso estudo foram usados extratos de madeira de Eucalyptus globulus, fornecidos pelo RAIZ. Estes extra-
tos resultaram de uma auto-hidrólise (AutH) a 150ºC, 180 min, e de uma hidrólise ácida com 0,4% H2SO4, a 
140ºC, durante 120 (HA120) e 180 min (HA180) [21-22], com o intuito de remover ~50% das hemiceluloses 
(i.e. ~13% da madeira original).

Os rendimentos de extração no pré-tratamento da madeira foram de 13 e 16 %, respetivamente com as con-
dições de hidrólise ácida HA120 e HA180, enquanto nas condições da auto-hidrólise (AutH) se extraiu 12,5% 
da madeira original, com base nos sólidos dissolvidos. Os extratos AutH e HA, apresentavam concentrações 
de xilose de 6 a 40 g L-1, respetivamente, contendo ainda compostos potencialmente inibidores como ácido 
acético (3 a 9 g L-1), lenhina (3 a 7 g L-1) e furfural (0,3 a 0,8 g L-1). Foi ainda observado que os açúcares 
dissolvidos se encontravam maioritariamente na sua forma monomérica nos extratos da hidrólise ácida, já 
que o teor de açúcares simples (redutores) era semelhante ao teor de açúcares totais. Pelo contrário, a auto-
-hidrólise liberta principalmente oligossacarídeos e não é seletiva, produzindo um extrato com concentração 
muito baixa de açúcares simples. Apenas metade do material extraído eram hidratos de carbono e só 1/3 
eram açúcares simples, diretamente fermentáveis. Por isso, a aplicação de um processo de hidrólise secun-
dária, química ou enzimática, sobre os extratos provenientes da hidrólise ácida para a conversão total em 
açúcares simples revelou-se desnecessária, ao contrário do caso da auto-hidrólise. 

A hidrólise secundária dos oligómeros dissolvidos nos extratos obtidos por auto-hidrólise foi catalisada com 
ácido sulfúrico (a 4%), em condições de refluxo (100ºC), durante 3 h. Este processo (SAutH) permitiu duplicar 
a concentração de açúcares simples (6 para 12 g L-1), embora ainda insuficiente para obter concentrações 
em etanol rentáveis. Assim, revelou-se necessária a utilização de métodos para aumentar a concentração em 
açúcares como a evaporação de água por vácuo ou o uso de membranas. 

A hidrólise enzimática tem sido apontada como vantajosa em relação à hidrólise química, nomeadamente por 
diminuir a produção de inibidores. Este tipo de hidrólise foi também aplicado sobre extratos de auto-hidrólise, 
usando as seguintes sistemas enzimáticos [23]: xilanase da empresa Fungal Bioproducts (Spain), Texzyme–J 
(xilanase da Tex Biosciences Ltd, India), Accellerase®  XY, de uma estirpe Trichoderma reesei geneticamente 
modificada, Genencor, (USA) e xilanase 2XP Conc, da estirpe Trichoderma longibrachiatum, Dyadic® (USA). 
O melhor desempenho foi observado com esta última tendo-se obtido rendimentos de conversão em açúcares 
simples até 100% após 30 min, 55ºC, pH 4,8, com uma carga enzimática equivalente a 54 mg de proteína 
(como BSA) para c.a. 30 mg de hidratos de carbono.

Fig. 3 – Adaptação da P. stipitis usando percentagens volumétricas crescentes de hidrolisados ácidos.

1.1 Caracterização dos extratos e hidrólise secundária para 
conversão total em açúcares simples
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Dado que a xilose era o principal monossacarídeo presente nos extratos da madeira (com ou sem hidrólise secun-
dária), selecionou-se a levedura Pichia stipitis para estudar a viabilidade fermentativa desses extratos. O desem-
penho desta levedura foi avaliado, em primeiro lugar, recorrendo a meios sintéticos preparados com diferentes 
concentrações de glucose e/ou xilose e também na presença de potenciais inibidores nas quantidades mínima e 
máxima obtidas nos hidrolisados. A utilização de qualquer uma destas fontes de carbono (ou suas misturas) não 
afetou o crescimento da levedura e uma concentração inicial de xilose até 60 g L-1 não causou inibição pelo subs-
trato. Nas quantidades utilizadas (0,1 a 0,8 g L-1), o furfural não revelou qualquer inibição ao metabolismo celular. 
Pelo contrário, a lenhina, mesmo na menor concentração (1 g L-1), inibiu o consumo de xilose e o crescimento da 
levedura pelo que é imprescindível removê-la antes do processo fermentativo. A adição de ácido acético reduziu 
o valor de pH do meio a 4, criando condições desfavoráveis para o crescimento da levedura. No entanto, a adição 
de acetato de sódio (10 g L-1) não teve efeitos adversos significativos na viabilidade da levedura. Estes resultados 
mostram que o controlo do pH é muito importante no processo de fermentação, em particular no início desta.

Em conclusão, e uma vez que os hidrolisados iriam ser usados como meios de fermentação, foi imprescindível 
tratá-los previamente por um método adequado para eliminar principalmente lenhina, em conjunto com o ajuste 
do pH, antes da inoculação com a levedura.

Para diminuir a concentração dos potenciais inibidores da fermentação foram aplicados métodos de destoxifi-
cação em extratos da madeira obtidos a partir de uma hidrólise ácida, por estes possuírem maiores teores de 
compostos tóxicos dissolvidos [24]. Algumas das metodologias testadas, que incluíram a adsorção em carvão 
ativado, a utilização de membranas de ultra-filtração e o simples ajuste do pH para 5-6,5 com adição de NaOH 
ou Ca(OH)2, levaram à perda elevada de açúcares ou a uma diminuição pouco significativa de compostos 
tóxicos. Por outro lado, a aplicação de “overliming” com hidróxido de cálcio foi a metodologia mais eficaz na 
remoção de inibidores embora provoque uma perda de açúcares até 10% [20-21]. Esta técnica bietápica con-
siste na elevação do pH até 10 (neste caso com Ca(OH)2), o que origina a precipitação dos compostos tóxicos. 
Após a remoção dos precipitados através de centrifugação ou filtração, procede-se ao ajuste de pH para o 
valor adequado ao processo biológico subsequente (p.e. pH 5-6,5 por adição de ácido sulfúrico). 
Para avaliar a viabilidade fermentativa das soluções de açúcares, neste caso para a produção de etanol pela 
levedura Pichia stipitis, os hidrolisados primários e secundários foram usados como meio de fermentação 
após destoxificação por overliming – Tabela 2 e Figura 5. Dadas as baixas concentrações de açúcares nos 
extratos provenientes do processo de auto-hidrólise, mesmo após a aplicação de uma hidrólise secundária 
(SAutH), efetuou-se um processo de evaporação a vácuo (70 ºC, 200 mbar). Após um período cerca de 4h, a 
concentração de açúcares no hidrolisado triplicou (29 g/L). Um segundo fator de concentração foi testado 
(8 vezes) em que o teor de açúcares obtido foi de 61 g L-1.

1.2 Utilização de xilose em meio sintético e efeito de inibidores 

1.3 Destoxificação e concentração dos extratos/hidrolisados 

Tabela 2. Fermentação de hidrolisados de Eucalyptus globulus pela Pichia stipitis (adaptada)[20-21].

(a) – Concentração inicial de açúcares simples nos hidrolisados após destoxificação por overliming; (b) – produtividade=concentração máxima de etanol 
dividida pelo tempo de fermentação; (c) – rendimento em etanol baseado na quantidade de xilose consumida; (d) – hidrólise ácida com H2SO4 0,4% (w/w), 
140ºC, 180 min; (e) – hidrólise secundária (H2SO4 4% (w/w), 100ºC, 180 min) aplicada a um extrato proveniente de auto-hidrólise. 
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Como se pode ver pelos resultados apresentados na Tabela 2, a utilização de extratos provenientes de uma 
auto-hidrólise (SAutH) conduziu a valores mais baixos de concentração de etanol, de produtividade e de 
rendimento, em comparação com extratos provenientes da hidrólise ácida (HA180). Contudo, após evapora-
ção a vácuo, de forma a triplicar a concentração de açúcares, obtiveram-se valores semelhantes (~10 g/L de 
etanol). O aumento do fator de concentração para oito vezes, pelo contrário, piorou o desempenho, apesar 
da maior concentração em açúcares, muito provavelmente por ter também concentrado os inibidores ainda 
restantes. 

É de realçar o bom desempenho da fermentação etanólica da xilose pré-extraída da madeira, recorrendo-se à 
Pichia stipitis como microrganismo de referência. Além disso, verificou-se que os valores da produtividade e 
rendimento obtidos com os hidrolisados ácidos eram um pouco superiores aos encontrados na literatura [25], 
justificados pelo sucesso na adaptação da levedura aos hidrolisados, efetuada neste trabalho. O rendimento 
da conversão em etanol é mesmo muito próximo do valor máximo ou teórico (0,52 g g-1), o que mostra terem 
sido ultrapassados os constrangimentos biológicos. Contudo, a baixa concentração de etanol inviabiliza a 
rentabilidade do processo de separação por destilação.

No que respeita às repercussões destes pré-tratamentos no processo de produção de pasta, verificou-se que 
o rendimento em pasta e o potencial papeleiro desta diminuiu [22], à semelhança do observado em outros 
trabalhos [3,26]. Como resultados positivos, verificou-se que o consumo de ClO2 para atingir uma brancura 
ISO de 90%, bem como a reversão da brancura, diminuíram. Dos dois tratamentos, a auto-hidrólise revelou ter 
impactos menos negativos no potencial papeleiro mas, mesmo assim, a bioconversão das hemiceluloses extraí- 
das das aparas de madeira, neste caso para produzir etanol, não compensa a perda da qualidade da pasta final.   
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O desenvolvimento de processos integrados que valorizem toda a biomassa que suporta uma determinada 
fileira industrial, produzindo a mínima quantidade de resíduos, ou reutilizando resíduos para a produção 
de produtos de valor acrescentado, favorece a sustentabilidade da produção [1]. A indústria Portuguesa 
de pasta e papel produz cerca de 400 kt de lamas primárias por ano, que são aplicadas em compostagem, 
depositadas em aterros ou incineradas. As lamas primárias são constituídas maioritariamente por fibras 
celulósicas perdidas nos efluentes residuais gerados ao longo da linha de produção de pasta e papel. Por 
terem um conteúdo elevado em hidratos de carbono (celulose e hemicelulose) estes resíduos podem ser va-
lorizados através da sua bioconversão em produtos de maior valor, após serem submetidos a uma hidrólise 
química ou enzimática para a produção de açúcares fermentáveis (maioritariamente glucose e xilose). Foi 
este o objetivo deste trabalho, usando como caso de estudo a produção de bioetanol, ampliando o conceito 
de biorrefinaria associado à indústria de pasta e papel [2-4]. Deste modo, transforma-se um resíduo numa 
matéria-prima disponível, sem custos de aquisição e, simultaneamente, encontra-se uma solução alternati-
va e ambientalmente favorável de gestão de resíduos, diminuindo os impactos ambientais [2,4-8].  

A viabilidade biotecnológica da conversão dos polissacarídeos em açúcares simples fermentáveis é facili-
tada pelo baixo conteúdo de lenhina desta matriz residual que constitui as lamas primárias. No entanto, a 
caracterização físico-química de lamas provenientes de várias fábricas integradas e não-integradas, mos-
trou que contêm uma fração elevada de compostos inorgânicos (30 a 50%), proveniente tanto da área da 
recuperação como da produção de papel (virgem ou reciclado), principalmente carbonato de cálcio [4]. 
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da indústria de pasta e papel para valorização 
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Este composto tem efeitos negativos sobre o processo de hidrólise (química ou enzimática) para conver-
ter a fração celulósica em açúcares fermentáveis, para além de limitar a capacidade de carga sólida no 
biorreator [8-9].

Vários métodos têm sido propostos para hidrolisar a celulose e as hemiceluloses existentes na biomassa 
lenhocelulósica em açúcares fermentáveis. A hidrólise ácida (com ácido sulfúrico) e a hidrólise enzimá-
tica são as abordagens mais estudadas [5,10]. Na hidrólise ácida dos compostos celulósicos, a presença 
da fração inorgânica nas lamas provoca um maior consumo de ácido e leva à emissão de CO2, ambien-
talmente nefasto; além disso, é necessário remover o ácido residual e podem ser produzidos compostos 
tóxicos que inibem o processo seguinte de fermentação, sendo imprescindível uma operação de desto-
xificação.

A hidrólise enzimática com recurso a celulases representa uma melhoria importante na produção de açú-
cares fermentáveis a partir da biomassa lenhocelulósica, uma vez que não requer o uso de catalisadores 
ácidos nem produz compostos tóxicos [10]. No entanto, o desempenho das celulases, que atuam a um 
pH ótimo de 4,5-5,5, é inibido pelo elevado pH (>7) conferido pela presença de carbonato [11]. Assim, 
as lamas primárias devem ser previamente submetidas a um tratamento eficaz para reduzir ou eliminar 
a fração inorgânica, a fim de melhorar as fases de hidrólise e de fermentação [5,12]. 

A Figura 1 mostra a metodologia usada neste trabalho para a valorização das lamas primárias geradas 
na indústria de pasta e papel. Foram experimentados vários tratamentos alternativos como a adição de 
ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido acético, “spent ácido” fabril (corrente residual da in-
dústria de pasta e papel, constituída por H2SO4 e Na2SO4), EDTA, ciclos sucessivos de lavagem com água 
e borbulhamento com CO2. Na etapa de hidrólise dos hidratos de carbono presentes nas lamas foram 
usadas duas metodologias: hidrólise ácida (com ácido sulfúrico) e hidrólise enzimática (com celulases). 
Como as fibras provinham de madeira de eucalipto, a hidrólise dos hidratos de carbono presentes nas 
lamas geraram maioritariamente glucose (~80%) e xilose (~20%). O uso eficiente desta mistura de hexo-
ses e pentoses numa fermentação etanólica depende da seleção do microrganismo adequado. É ampla-
mente conhecido que a levedura Saccharomyces cerevisiae mostra elevado desempenho e eficiência na 
conversão da glucose em etanol. No entanto, este microrganismo não tem a capacidade de metabolizar a 
xilose o que poderia ser superado utilizando uma estirpe de Saccharomyces geneticamente modificada. 
No entanto, estas estirpes ainda não estão comercialmente disponíveis, para além de apresentarem pro-
blemas de estabilidade. Por outro lado, a levedura Pichia stipitis é um microrganismo natural capaz de 
cofermentar a xilose e a glucose e produz bioetanol com elevado desempenho [13-14].

Para otimizar as condições que maximizassem a produção de açúcares simples, sem o efeito da presença da 
fração inorgânica, usou-se como material de referência pasta kraft crua, proveniente da mesma fábrica de 
pasta que produziu as lamas primárias estudadas.



50 / BIO REFINARIA

Tabela  1 – Composição da pasta crua e das lamas primárias provenientes de duas fábricas. 

Utilizaram-se lamas primárias e pasta crua fornecidas pelo RAIZ, provenientes de empresas do grupo gPS 
que usa eucalipto como matéria-prima. Como mostra a Tabela 1, a pasta crua é constituída essencialmente 
por hidratos de carbono (celulose e hemiceluloses que são polissacarídeos) e uma fração inorgânica insigni-
ficante. Pelo contrário, as lamas primárias têm um teor elevado de cinzas, sendo na sua maioria carbonatos. 
A quantidade de lenhina total é semelhante nos dois materiais. Assim, a pasta crua pode ser utilizada como 
material de referência nos ensaios de hidrólise ácida e enzimática das lamas, uma vez que é praticamente 
isenta de compostos inorgânicos.

2.1 - Caracterização das lamas e da pasta kraft crua de eucalipto

Fig. 1 – Etapas da valorização de lamas primárias da indústria de pasta e papel, usadas neste trabalho.
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Fig. 2 – Desempenho de três celulases na conversão de hidratos de carbono em açúcares simples na hidróli-
se da pasta crua (material de referência) - suspensões com 25 g/L em hidratos de carbono. 

Pasta kraft crua de eucalipto, com cerca de 2% de lenhina e 1% de cinzas, foi usada como modelo para oti-
mizar as condições operatórias da hidrólise ácida: maximizar a produção de açúcares simples (glucose e 
xilose), minimizar a extração de lenhina e minimizar a formação de compostos resultantes da degradação 
dos açúcares e potenciais inibidores da fermentação como o furfural ou o hidroximetilfurfural. Os melhores 
resultados foram obtidos com uma hidrólise bietápica com ácido sulfúrico, usando uma concentração de 0,5 
M, a 120 ºC, durante 60 min, na 1ª etapa e 4 M, 120 ºC, 30 min, na 2ª etapa. Nestas condições obteve-se 
83% de açúcares simples relativamente ao conteúdo original da amostra de pasta. Condições mais drásticas 
das reações de hidrólise revelaram-se desfavoráveis pela formação de maiores quantidades de compostos ini-
bidores de fermentação. Este conhecimento revelou-se útil para a eventualidade de uma possível segregação 
das correntes residuais da fábrica, minimizando as desvantagens associadas à presença da fração inorgânica 
(nomeadamente o consumo excessivo de reagente e libertação de CO2).

A hidrólise enzimática dos resíduos celulósicos destas lamas (substrato) poderá vir a ser uma alternativa 
mais sustentável, com a vantagem adicional de não produzir compostos tóxicos, embora o custo das enzi-
mas seja elevado [8, 13-18]. A eficiência deste processo depende de vários factores como o tipo de material 
lenhocelulósico, o tipo de enzimas usado e as condições operatórias (temperatura, pH, dosagem enzimática, 
concentração inicial de substrato). Dado que as lamas primárias tinham uma grande quantidade de carbonato 
de cálcio (27 a 50%) que conferiam um valor elevado de pH (7-9), selecionou-se a pasta crua como material 
de referência para estudar o desempenho de diferentes complexos enzimáticos. Neste trabalho foram usados 
três enzimas celulolíticas comerciais, a 50 ºC, pH ~5,0 com cargas de enzima entre 35 a 140 FPU/ghidratos de 

carbono: Accellerase® 1500 (Genencor, USA), Cellulase CP Conc (Dyadic® USA) e Cellic® CTec2 (Novozymes, 
Dinamarca). FPU refere-se à atividade da enzima usando como substrato papel de filtro [19]. A mais eficaz, 
para as condições ensaiadas, revelou ser a Cellic® CTec2 - Figura 2. 

2.2 - Hidrólise ácida da pasta crua (referência)

2.3 - Hidrólise enzimática da pasta crua (referência) 
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A hidrólise enzimática da pasta crua possibilitou atingir rendimentos de conversão dos hidratos de carbono 
em açúcares simples ligeiramente superiores aos obtidos com a hidrólise ácida. Como era esperado, a taxa de 
conversão aumentou com a carga de enzima utilizada por unidade de massa de hidratos de carbono, sendo 
necessário menos tempo para obter conversões mais elevadas.

As enzimas selecionadas mostravam atividade ótima num intervalo de pH de 5,0-5,5, mais baixo do que o pH 
da suspensão das lamas primárias. Assim, revelou-se imprescindível o pré-tratamento das lamas para dimi-
nuir o valor de pH, através da remoção ou neutralização do carbonato de cálcio nelas existente. 

Vários métodos têm sido sugeridos para este fim. A seleção deverá recair num tratamento simples, que con-
suma o mínimo de compostos químicos e de energia. 

A Tabela 2 resume o tipo de tratamentos efetuados neste trabalho e mostra a composição das lamas primá-
rias antes e após o tratamento: fração orgânica (hidratos de carbono+lenhina) e fração inorgânica (cinzas 
totais) que inclui CaCO3. A utilização de compostos químicos diminuiu significativamente o teor de CaCO3 na 
lama primária tratada. Dos vários ácidos utilizados para neutralizar o CaCO3 na lama primária (H2SO4, HCl, 
HNO3, CH3COOH e spent ácido), o HCl foi o mais eficaz tendo-se obtido uma diminuição no teor de cinzas 
de 35 para 1,8%. Embora o ácido sulfúrico também tenha sido eficaz na remoção de CaCO3, a lama primária 
tratada ainda apresentava 11 % de cinzas. Esta fração inorgânica foi atribuída à baixa solubilidade dos sais de 
CaSO4 [20] que permaneceram na lama tratada e que não foram dissolvidos ou arrastados na lavagem com 
água. A utilização do “spent ácido”, com o qual se pretendeu estudar a valorização adicional de mais uma cor-
rente residual do processo de produção de pasta, diminuiu o teor de cinzas para 21,5% e de CaCO3 para 1,1%. 
A quantidade residual ainda elevada de cinzas foi associada à existência de sais de Na2SO4 no “spent ácido” e 
aos sais de CaSO4, tal como já referido, formados na reação do H2SO4 com o CaCO3.

2.4 - Pré-tratamentos das lamas primárias para redução 
         do teor em carbonatos

Tabela 2 – Pré-tratamento das lamas primárias com diferentes reagentes [21-22].

(1) – ácidos usados na quantidade estequiométrica para a reação com os carbonatos;
(2) – calculada pela subtração do teor de cinzas totais a 100%. 
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Apesar de eficazes, este tipo de tratamento com ácidos inorgânicos provoca a libertação de CO2 pelo que 
outras técnicas alternativas foram testadas. Por exemplo, o tratamento com o agente quelante EDTA (ácido 
etilenodiamino tetracético) ou a utilização de 6 ou mais ciclos de lavagem das lamas primárias com água 
destilada, seguida de filtração numa teia de malha metálica de 60 mesh, permitiu remover o carbonato 
eficientemente (Tabela 2). A eliminação de CaCO3 por dissolução em água é pouco provável, uma vez que a 
sua solubilidade é muito baixa [20]. Por isso, durante o processo de filtração da lama primária as partículas 
suspensas de CaCO3 foram arrastadas pela água e eliminadas através da teia usada, com malha adequada (tal 
não acontece quando se usa papel de filtro). No entanto, um elevado número de lavagens pode ser impraticá-
vel em escala industrial, para além de não ser uma metodologia ecologicamente sustentável. A mudança de 
água limpa para água recirculada pode ser uma alternativa viável pois foram observadas pequenas diferenças 
entre as duas metodologias. 

A adição de CO2 (para avaliar a possibilidade da utilização desta corrente residual gasosa) na formação de 
ácido carbónico e concomitante diminuição do pH da suspensão foi também testada. Neste caso, as lamas 
primárias foram suspensas em água, procedendo-se ao borbulhamento contínuo de CO2 (comercial, de garra-
fa). A Tabela 2 mostra que o conteúdo de cinzas diminui com o aumento do tempo de interacção com o CO2, 
embora a eficiência de eliminação do carbonato seja baixa. 

A hidrólise enzimática das lamas primárias só se revelou possível após um pré-tratamento para redução do 
teor em carbonato e/ou ajuste do pH, visto este ser >7 (superior ao valor ótimo da atividade enzimática, pH 
~5). A pasta crua, as lamas primárias não tratadas e as lamas tratadas com “spent ácido” ou ácido clorídrico 
foram submetidas a hidrólise enzimática com celulase Cellic® CTec2, por ter sido esta a enzima mais eficaz 
nos ensaios prévios com pasta crua apresentados na Figura 2 [21,23]. Embora nas primeiras 3 horas a velo-
cidade de hidrólise seja muito elevada e fique quase completa ao fim de 6 h, apresentam-se na Tabela 3 os 
rendimentos alcançados ao fim de um período mais longo. Usou-se uma concentração inicial de 25 e 50 g L-1 
de hidratos de carbono. 

Obteve-se um rendimento de conversão em açúcares simples superior a 88%, após 24 h de hidrólise quando 
se usou pasta crua (material de referência, isenta de CaCO3). Pelo contrário, e como era previsível, a hidrólise 
enzimática da lama primária não é eficaz sem pré-tratamento: obtiveram-se rendimentos de conversão baixos 

2.5 - Hidrólise enzimática das lamas primárias após tratamento 

Tabela 3 – enzimática de pasta crua e de lamas primárias (não tratadas e pré-tratadas) 
com Cellic® CTec2 (35 FPU, filter paper unit, por grama de hidrato de carbono, HC).

(1) - em equivalentes de monossacarídeos.
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(<25%) devido ao valor elevado do pH da suspensão (>7), o qual inibe a atuação das enzimas utilizadas. 
Contudo, o pré-tratamento das lamas com “spent ácido” ou ácido clorídrico favoreceu a cinética de hidrólise 
aumentando a eficácia de conversão dos hidratos de carbono em açúcares simples. O tratamento com HCl 
possibilitou uma hidrólise mais eficiente das lamas, embora inferior à da pasta crua, obtendo-se rendimentos 
~80% para um teor inicial de hidratos de carbono de 25 g L-1. A correspondente concentração de açúcares 
simples foi de 20,3 g L-1. Por outro lado, o borbulhamento contínuo de CO2 permitiu efetuar a hidrólise enzi-
mática em simultâneo, tendo esta sido praticamente completada em 8 h.

Por forma a aumentar a concentração de açúcares e consequentemente a concentração de etanol na etapa 
de fermentação, foi testado o aumento do teor inicial de hidratos de carbono para 50 g L-1. De facto, nestas 
condições, e usando lamas primárias pré-tratadas com HCl, obtiveram-se rendimentos de hidrólise de 88% 
e concentração de açúcares de 40,4 g L-1 (sendo 82% glucose e 18% xilose). No entanto, parte dos açúcares 
foram perdidos quando estes hidrolisados enzimáticos foram esterilizados antes da fermentação. Devido ao 
facto desta perda ser significativa a etapa de esterilização foi retirada nos estudos seguintes (processos SHF 
semidescontínuo e SSF).

Para a fermentação alcoólica usou-se a levedura Pichia stipitis ou a Saccharomyces cerevisiae (fermento de 
padeiro) a 30ºC e pH 5,0. A Tabela 4 apresenta os coeficientes de desempenho da fermentação dos hidrolisa-
dos quando se usou um teor de hidratos de carbono de 50 g L-1 na hidrólise enzimática da pasta crua, de lama 
tratada com HCl, “spent ácido” e CO2. O desempenho das duas estirpes de leveduras foi muito semelhante e o 
rendimento em etanol (tendo por base a concentração inicial de açúcares disponíveis) obtido na fermentação 
de hidrolisados de lamas pré-tratadas com ácido foi um pouco inferior ao valor obtido com a pasta crua mas a 
produtividade foi superior. Assim, a bioconversão de lamas primárias é viável, com rendimentos razoáveis de 
hidrólise e fermentação etanólica, necessitando de um pré-tratamento, que pode eventualmente ser efetua- 
do usando uma corrente já existente na fábrica. A outra via de integração de correntes fabris é o borbulha-
mento de CO2 nas lamas em simultâneo com a sua hidrólise enzimática, seguido de fermentação etanólica, 
diminuindo assim o tempo, o volume e os custos globais do processo. Apesar de ter sido usado CO2 puro e do 
rendimento de hidrólise ter sido elevado (Tabela 3), os coeficientes de desempenho apresentados na Tabela 
4 foram mais modestos que os obtidos com lamas pré-tratadas com HCl ou com “spent ácido”. 

2.6 - Fermentação etanólica dos açúcares obtidos das lamas primárias 
         e da pasta crua

Tabela 4 – Parâmetros de fermentação etanólica para pasta crua e lama primária tratada com HCl,
“spent ácido” e borbulhamento com CO2 ; HC = 50 g L-1 (Tabela 3) [22].

(1) – concentração após a esterilização dos hidrolisados. (2) –o rendimento teórico é 0,51 getanol/gaçúcar; (3) – Produtividade em etanol = [EtOH]/tempo. 
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Apesar do desempenho da fermentação ter sido favorável com as estratégias usadas (nomeadamente a con-
versão dos açúcares a etanol), a concentração inicial dos açúcares simples deve ser ainda maior a fim de 
promover a obtenção de concentrações mais elevadas de bioetanol. Nesse sentido, foi tentada a utilização de 
maiores teores de sólidos no processo de hidrólise enzimática. Contudo, as dificuldades de agitação e mistura, 
levam a estabelecer um valor limite praticável para a razão sólido-líquido (menor nas lamas do que no caso 
da pasta crua devido ao elevado teor de matéria inorgânica). Esse limite é ~6%. Com o mesmo objetivo, uma 
outra estratégia para superar esta limitação física foi utilizar uma operação semidescontínua (fedbatch), que 
consiste na adição periódica de material celulósico em tempos pré-estabelecidos (p.e. a cada 2 h), permitindo 
que a mistura se vá liquefazendo. Este modo de operação para maximização da produção de açúcares permite 
ainda rentabilizar o uso da enzima. O estudo da viabilidade deste procedimento iniciou-se com pasta crua 
com uma concentração inicial de 29 g/L em hidratos de carbono, tendo sido adicionada a mesma quantidade 
por mais 3 vezes, equivalente a 116 g/L, numa operação descontínua (Tabela 5). Apesar do objetivo principal 
ter sido alcançado (maior concentração de açúcares simples), o rendimento da hidrólise enzimática diminuiu 
em descontínuo, quando se aumenta a quantidade de sólidos. No entanto, na operação semidescontínua, a 
adição gradual de material celulósico (equivalente no total à carga máxima de sólidos em descontínuo) fa-
voreceu a produção de açúcares simples, no mesmo tempo, sem fornecimento adicional de enzima (isto é, 
usou-se a mesma quantidade de enzima para uma quantidade de hidratos de carbono quatro vezes maior).

Os hidrolisados obtidos com estes modos de operação foram usados como meio de fermentação sem este-
rilização prévia. No final não foi identificada qualquer contaminação, nem inibição pelo substrato, mesmo 
quando a concentração de açúcares ascendeu a ~90 g/L. A operação semidescontínua permitiu atingir uma 
concentração de etanol semelhante à operação descontínua, antevendo igual resultado no caso da utilização 
das lamas primárias.

Os passos reacionais até agora apresentados, a hidrólise enzimática dos hidratos de carbono (sacarificação) 
e a fermentação etanólica dos açúcares simples produzidos (incluindo ou não o pré-tratamento no caso das 
lamas), foram feitos em reatores separados (Processo SHF), permitindo que ambas as reações ocorram nas 
condições ótimas de desempenho do catalisador biológico. A hidrólise enzimática ocorre a um menor pH e 
a uma maior temperatura que a fermentação alcoólica (Figura 3). Mesmo assim, os tempos totais de reação 
obtidos são demasiado elevados, levando a produtividades globais baixas. O processo de sacarificação e fer-
mentação em simultâneo (Processo SSF) permite superar estas desvantagens e ao mesmo tempo reduzir os 
riscos de contaminação e a probabilidade de inibição da enzima pelo produto (açúcares simples) uma vez que 
este vai sendo consumido na fermentação. Contudo, é necessário um compromisso na seleção das condições 

2.7 - Operação Descontínua (batch) vs Semidescontínua (fed-batch) 
         e processo SHF vs SSF 

Tabela 5 – Tabela 5 – Operação descontínua e semidescontínua na hidrólise enzimática de pasta crua 
e correspondente fermentação etanólica (processo SHF) [24].

(1) - Cellic® CTec2, 35 FPU/g de hidratos de carbono (HC) inicial (t=0), sendo HC expresso em equivalentes de monossacarídeos; tempo 
de hidrólise: 24 h, 50ºC, pH 5.0; (2) – Saccharomyces cerevisiae, 30ºC, pH 5.0; o rendimento teórico em etanol é 0,51 getanol/gaçúcar. 
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operatórias. Por isso, no processo de fermentação foram testadas duas leveduras, a S. cerevisiae (comercial) tal 
como nos ensaios anteriores, e uma estirpe mais termotolerante, a Kluyveromyces marxianus NCYC 1426, a 
diferentes temperaturas, 38 e 42 °C. Ambas as leveduras foram adicionadas em fase exponencial de crescimen-
to a uma mistura reagente estabilizada termicamente. As reações ocorreram em incubadora orbital a 150 rpm. 
Para uma maior economia do processo, foi ainda testada a adição de lamas sem qualquer tratamento prévio. 

Como se pode observar dos resultados apresentados na Tabela 6, obtidos com a levedura S. cerevisiae (fer-
mento de padeiro), o processo integrado SSF permite não só a utilização de um único reator biológico mas 
também permite excluir o pré-tratamento das lamas primárias, eliminando a necessidade de uma unidade 
processual e os custos com reagentes. Além disso, a produtividade em etanol aumentou em comparação com 
os resultados obtidos no processo SHF da lama tratada. O processo SSF, no modo de operação semidescontí-
nuo, permitiu obter concentrações superiores em etanol: até 48 g/L com pasta crua e 42 g/L com lamas não 
tratadas – Tabela 6 e Figura 4. Deste processo integrado resulta um resíduo sólido (biomassa microbiana + 
cinzas) que pode ser usado para correção de solos agrícolas – Figura 5. 

Fig. 3 – Processo SHF (hidrólise e fermentação em separado) e SSF (sacarificação 
e fermentação em simultâneo)

Tabela 6 – Operação descontínua e semidescontínua no processo SSF de pasta crua e de lamas primárias 
não tratadas (Cellic® CTec2, 35 FPU/g hidratos de carbono (HC) inicial (t=0); S. cerevisiae, 38ºC) [24-25].

(1) – o rendimento de etanol em percentagem é baseado na fração de hidratos de carbono da biomassa adicionado no início do proces-
so SSF: YEtOH (%) = [EtOH]/(fx[Biomassa] x1,1x0,51) x100, onde f é a fração de hidratos de carbono na biomassa, 1,1 o fator mássico 
de conversão dos hidratos de carbono em açúcar simples e 0,51 é o fator mássico de conversão de açúcar simples em etanol. 
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Apesar de referida como termotolerante, o que favorecia a hidrólise enzimática, o uso da levedura K. mar-
xianus conduziu a resultados inferiores tanto a 38 quanto a 42ºC. Tendo em vista uma aplicação industrial, 
a levedura Saccharomyces cerevisiae comercialmente disponível, levedura de padeiro, na forma de levedura 
seca ativa, pode fornecer uma boa relação custo/desempenho.

O potencial de valorização das lamas primárias por via bioquímica, parece pois estar confirmado e em condi-
ções de passar para testes de maior escala.

Fig. 4 – Processo SSF de pasta crua (PC) e de lamas não tratadas (LP) em operação semidescontínua 
(adição de substrato a cada 24h): evolução das concentrações de a) açúcares simples, b) etanol [25].

Fig. 5 – Resultado visual do início (figura da esquerda) e fim (figura da direita) do processo SSF 
(descontínuo) aplicado a pasta crua e a lama primária não tratada: concentração inicial de hidratos de 

carbono= 50 g/L; Cellic® CTec2, 35 FPU/g hidratos de carbono (HC) inicial (t=0); S. cerevisiae; 24 h, 38ºC.
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grado, polifenóis, extração, fracionamento e atividade biológica

A sustentabilidade dos processos a integrar em biorefinarias de materiais lenhocelulósicos é um fator chave 
no sucesso da sua implementação em fábricas de pasta já existentes, ou como unidades independentes, mas 
subsidiárias, associadas a uma fonte disponível de matéria-prima. Neste âmbito, a produção e separação de 
compostos de elevado valor acrescentado reveste-se de grande importância originando produtos alternati-
vos com origem em fontes renováveis e/ou respondendo à necessidade de produtos inovadores para novos 
nichos de mercado. Este tópico tem sido alvo de numerosos estudos em cooperação entre a comunidade cien-
tífica e industrial. Desta cooperação surgiram resultados que contribuíram para o conhecimento científico, 
permitindo a identificação inequívoca de produtos e a pré-seleção de tecnologias e processos. Neste contexto, 
a lenhina pode ser considerada como uma matéria-prima de elevado potencial de conversão devido à sua 
química e propriedades. Uma das possíveis rotas de valorização da lenhina consiste na produção de aldeídos 
aromáticos e/ou outros monómeros afins, através de processos de reação e separação não-agressivos do 
ponto de vista ambiental. A produção de polímeros é também uma via de valorização que permite a obtenção 
de materiais com novas funcionalidades e que pode complementar a rota de produção de aromáticos simples. 
Neste contexto, é apresentado o conceito de processo integrado de valorização de lenhina criado pelo LSRE, 
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bem como os desenvolvimentos mais recentes e em curso. A casca de Eucalyptus globulus apresenta um ele-
vado potencial para obtenção de compostos de valor acrescentado, revelado por estudos desenvolvidos nos 
últimos 10 anos. Entre os compostos com potencial para exploração encontram-se os polifenóis. Assim, dado 
o seu interesse, neste trabalho será também apresentada a abordagem desenvolvida no LSRE que engloba 
a sequência de extração de compostos polares e fracionamento com vista ao enriquecimento do extrato em 
polifenóis. Os dois casos apresentados revelam conceitos e abordagens com provas concretas para o caso 
da lenhina e casca, que representam oportunidades para fortalecer a atividade de biorrefinarias associada à 
indústria de pasta e papel portuguesa.  

O cozimento kraft é o processo de produção de pasta dominante em Portugal e no mundo. A produção 
mundial de pasta branqueada de E. globulus atinge 30 milhões de toneladas anuais1. Uma fábrica com capa-
cidade para 500 mil toneladas de pasta kraft, processa cerca de 290 mil toneladas de licor negro, cujo teor 
em sólidos é cerca de 22%. Cerca de metade é lenhina [1]. O poder calorífico deste licor é cerca de 3 kJ/g. O 
licor negro é concentrado e em seguida sujeito a um tratamento térmico para diminuir a viscosidade sendo 
em seguida queimado na caldeira de recuperação. Uma das principais razões para desviar uma parte do licor 
negro é a capacidade limitada da caldeira de recuperação. O licor desviado pode então ser processado para 
isolamento da lenhina. Entre os processos de isolamento da lenhina a partir do licor kraft, destaca-se a tec-
nologia LignoBoost que permite obter lenhina com um reduzido nível de contaminantes. No entanto, na pers-
petiva apresentada neste trabalho, a lenhina do licor pode ser valorizada sem passar necessariamente pelo 
processo de isolamento. O desvio de apenas 10% do licor produzido em média por uma fábrica permitiria ren-
tabilizar cerca 3 mil ton/ano de lenhina. A lenhina fragmentada e dissolvida no licor apresenta características 
estruturais distintas da originalmente presente na madeira, sendo que a sua forma final está dependente do 
processo de deslenhificação e das condições utilizadas. No entanto, apesar das transformações decorrentes 
da deslenhificação, o seu carácter fenólico e alguns fragmentos das estruturas originais mantêm-se no licor 
negro, assim como as unidades básicas interligadas que os constituem: no caso de madeira de folhosas guaia-
cilo (ou tipo G) e seringilo (ou tipo S), mas com vestígios de p-hidroxifenilo (ou tipo H) e, no caso de madeira 
de resinosas, apenas tipo G. É este carácter fenólico, com substituições no anel aromático por determinados 
grupos funcionais, que torna a lenhina tão promissora para produção de moléculas mais simples que possam 
ser precursores de compostos químicos de elevado valor (muitos deles obtidos a partir de derivados do petró-
leo), como intermediários avançados de síntese para a indústria química ou como produtos finais de elevado 
valor comercial, como a vanilina. Nesta perspetiva a lenhina, que é um dos principais componentes do licor 
negro, é uma matéria-prima privilegiada e inigualável. O grande desafio reside na forma de despolimerizar 
a lenhina para obter estes compostos fenólicos monoméricos com o máximo de rendimento e sua posterior 
separação da lenhina que não reagiu, bem como dos produtos secundários formados. É nesta perspetiva que 
o trabalho do LSRE se tem focado ao longo dos últimos anos, na vertente da despolimerização oxidativa e se-
paração de produtos. Dado que, dependendo da espécie que dá origem à lenhina, assim como do processo de 
deslenhificação selecionado, se pode obter lenhina com diferentes características, cada caso deve ser objeto 
de otimização de condições e estudo de composição.

A Figura 1 ilustra as diferentes abordagens de valorização que têm como base a quebra da rede tridimen-
sional que constitui a lenhina para conversão a químicos simples, aromáticos e não aromáticos, e ainda a 
conversão exclusiva para efeitos energéticos. 

1. Licor negro e casca: dois subprodutos 
    ou duas matérias-primas?

1 Pöyry, dados de 2013.
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A casca de E. globulus, representando cerca de 650 mil toneladas por ano em Portugal, é também um 
subproduto industrial importante. Ou dever-se-á começar a considerar este material como matéria-prima? 
De facto, a casca de E. globulus apresenta uma composição química semelhante à da respetiva madeira, 
incluindo um elevado teor em celulose [7, 8]. Segundo um estudo recente desenvolvido no LSRE, a lenhina 
da casca possui uma estrutura semelhante à lenhina da madeira. No entanto, a casca apresenta elevado 
teor de extratáveis lipofílicos [9] e polifenóis [10, 11], família também designada como extratáveis pola-
res, na qual estão incluídos taninos e compostos fenólicos mais simples. Quando a casca é incorporada no 
material para cozimento, estes componentes não-estruturais levam a um elevado consumo de químicos de 
cozimento, sendo uma das causas (mas não a única [12]) do baixo rendimento e da baixa qualidade das 
pastas. Os polifenóis englobam uma extensa família de compostos que podem ser divididos em diferentes 
categorias. A esta família, ou a algumas das categorias que a compõem, têm sido atribuídas propriedades e 
atividades biológicas/funcionais com elevado interesse para incorporar como princípio ativo ou aditivo em 
nutricosméticos e cosméticos e alimentos fortificados ou funcionais [13, 14]. A atividade mais frequente-
mente referenciada é a atividade antioxidante mas alguns estudos apontam para uma importante atividade 
antiproliferativa de células cancerígenas [15].

Considerando que da casca se extraem 2-4% de polifenóis [10, 16], numa unidade industrial é possível ob-
ter 13-26 toneladas por ano destes compostos. No entanto, no extrato produzido, e dependendo das condi-
ções de processo e solvente utilizado (geralmente uma mistura água-álcool), são coextraídos compostos de 
outras famílias. Estes podem ser parcialmente removidos de forma a enriquecer o extrato nos compostos 
de interesse. O trabalho desenvolvido recentemente no LSRE objetivou a otimização da extração e o estudo 
de processos de fracionamento/enriquecimento em polifenóis da casca de E. globulus. Após esta extração, 
a convencional utilização final da casca (queima para produção de energia) pode manter-se, ou ambicionar 
para a casca uma valorização subsequente que explore todo o potencial dos polissacarídeos e da lenhina 
que a compõem.

Fig. 1 – Processos termoquímicos de conversão da lenhina, principais produtos e utilizações finais [2-6].
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Uma das aplicações mais conhecida para a lenhina é a produção de vanilina (Figura 2.A) que é um importante 
componente de produtos de elevado consumo na área alimentar, higiene, cosmética e farmacêutica. Cerca de 
80% da vanilina consumida no mundo provém de derivados do petróleo. Recentemente, a necessidade de no-
vos conceitos de produção de químicos trouxe um novo estímulo à produção de vanilina a partir de lenhina. 
O processo e cinética da oxidação da lenhina têm sido estudados no LSRE desde longa data, tanto em reator 
fechado como em reator contínuo de enchimento estruturado (8 L de capacidade). A oxidação processa-se 
utilizando O2 e N2 em proporções semelhantes às do ar e em meio alcalino [17-22]. Nos trabalhos em reator 
fechado determinou-se a influência de parâmetros operacionais tais como temperatura, concentração de 
lenhina, pressão parcial de O2 e concentração de NaOH no rendimento da oxidação de lenhina de resinosa. A 
Figura 3. A apresenta a evolução da concentração da vanilina ao longo do tempo para diferentes condições 
de operação. O estudo foi completado com a avaliação da degradação da vanilina no decorrer da reação, per-
mitindo inferir sobre a sua formação e desaparecimento [23]. 

2. Transformação da lenhina e separação de produtos: 
    processo integrado desenvolvido no LSRE

2.1 - Reação de despolimerização

Fig. 2 – A. Vanilina; B. Seringaldeído; C. Ácido vanílico; D. Ácido seríngico.

Fig. 3 – A. Perfil de concentração de vanilina durante a oxidação de lenhina kraft de resinosa com O2 em 
meio alcalino para diferentes pressões parciais de O2 [18]; B. Perfil de concentração de produtos durante a 
oxidação de lenhina kraft de E. globulus com O2 (pO2 3 bar) em meio alcalino. (condições: concentração de 

lenhina 60 g/L, Concentração de NaOH 80 g/L, Temperatura inicial 120 oC e Pt=9.2-9.8 bar) [1].

A B
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Após extenso trabalho em reator fechado, seguiu-se o estudo do processo contínuo perspetivando uma futura 
aplicação industrial. No processo contínuo foram estudados também os parâmetros de operação (caudal de 
alimentação, pressão parcial de oxigénio e caudal de gás). Na oxidação da lenhina no processo contínuo ob-
teve-se na corrente de saída do reator 0.89 g/L, o que representa 11.4% da oxidação completa de lenhina. No 
seguimento deste trabalho, efetuou-se também um estudo de simulação de forma a averiguar a possibilidade 
de melhorar o rendimento em produção de vanilina obtido no trabalho experimental. O melhor resultado 
destas simulações relativamente à concentração de vanilina na corrente de saída do reator foi de 1.8 g/L, o 
que representa 23% da oxidação completa da lenhina e 85% do máximo obtido para a mesma fonte de lenhina 
no reator fechado [21]. 

Para além da produção de vanilina a partir de fontes renováveis, tem surgido um interesse crescente na 
obtenção de compostos homólogos, tais como o seringaldeído (Figura 2.B) para precursores de químicos de 
segunda-geração. A vanilina e, em menor quantidade, o ácido vanílico (Figura 2.C) são produzidos a partir 
de lenhina de resinosa. Já o seringaldeído é produzido por despolimerização oxidativa, tal como a vanilina, 
mas a partir de lenhina de folhosa, como o eucalipto. Em particular, a espécie E. globulus, possui um teor 
excecionalmente elevado desta unidade constituinte, chegando a representar cerca de 84%, sendo que 14% 
das unidades são do tipo guaiacilo e as restantes p-hidroxifenilo [24]. O seringaldeído é um intermediário de 
síntese importante para a indústria farmacêutica (precursor de agentes antibacterianos) [25, 26] ou como in-
grediente ativo em formulações de cosméticos e aromas sendo citado no relatório Top Value-Added Chemi-
cals from Biomass [2]. Mais recentemente, este composto tem revelado propriedades importantes em novas 
aplicações [27]. Assim, a lenhina de folhosas é a matéria-prima de eleição quando se pretende obter ambos os 
compostos, vanilina e seringaldeído ou, predominantemente seringaldeído. Adicionalmente, o ácido seríngico 
(Figura 2.D) é um coproduto também detetado na mistura resultante da oxidação deste tipo de lenhina. 

No LSRE estudou-se a resposta à despolimerização oxidativa de diferentes tipos de lenhinas (de diferentes es-
pécies) e resultantes de diferentes processos de deslenhificação e isolamento, incluindo lenhina kraft isolada 
pelo processo LignoBoost [28]. Este estudo confirmou que a lenhina com predomínio de unidades S é mais 
reativa do que lenhinas que são constituídas apenas por unidades G; este facto determina que o máximo de 
concentração de seringaldeído ocorra para menores tempos de reação, comparativamente com a vanilina, 
sendo aquele também mais sujeito a degradação no meio de oxidação. Estes estudos foram realizados com 
lenhina isolada do licor preparando uma solução alcalina a partir desta para proceder à respetiva oxidação. 
A Figura 3.B apresenta o perfil típico dos produtos obtidos ao longo da reação.

No processo de isolamento, uma parte da lenhina é perdida bem como os químicos de cozimento e a alcalinida-
de, tendo esta que ser restabelecida para proceder à reação de oxidação. Assim, realizou-se recentemente um 
estudo que visou comparar o rendimento obtido em produtos após a oxidação direta no licor e a oxidação na 
respetiva lenhina isolada [1]. Em simultâneo, neste mesmo estudo, avaliou-se o impacto do processamento do 
licor na fábrica no rendimento da oxidação; para isso, utilizou-se o licor à saída do digestor, LK, (22% de sólidos 
não voláteis), o licor após concentração, LKE, (79% de sólidos não voláteis) e após tratamento térmico, LKET 
(84% sólidos não voláteis), e as respetivas lenhinas isoladas. A Tabela 1 resume os resultados obtidos para 
os dois produtos principais, vanilina e seringaldeído, calculados por tonelada de sólidos não voláteis no licor. 

Tabela 1 – Rendimento em seringaldeído e vanilina por tonelada de sólidos não voláteis [1].
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Este trabalho demonstrou que apenas para o caso do licor à saída do digestor há vantagem no isolamento pré-
vio da lenhina uma vez que se obtêm rendimentos superiores, tanto em vanilina como seringaldeído. Já nos 
licores processados, o baixo rendimento de isolamento da lenhina (24% e 16% para LKE e LKET, respetiva-
mente) levou a uma menor produtividade por tonelada de sólidos do licor pelo que, nestes casos, a oxidação 
direta será a melhor opção. Mesmo assim, para o LK dever-se-á ter em consideração o custo do isolamento da 
lenhina, perda de NaOH do licor e o valor extra obtido do incremento do rendimento em vanilina e seringaldeí- 
do resultante da oxidação. Nas condições utilizadas neste trabalho, a partir da lenhina isolada do LK é possível 
obter cerca de 10 kg de seringaldeído e 4 kg de vanilina por tonelada de sólidos não voláteis. São descritos 
outros detalhes relativos ao processo e produtos na publicação referida [1], nomeadamente a composição da 
mistura reacional em fenólicos monoméricos (Figura 2). Esta nova abordagem, que inclui seringaldeído além 
de vanilina, está de acordo com a disponibilidade recente de correntes de lenhina provenientes de atividades 
de biorefinarias, onde são processados materiais de espécies folhosas e também de plantas anuais; em ambos 
os casos, a lenhina resultante pode produzir ambos os compostos, embora em diferentes proporções.

A valorização da lenhina através da produção de materiais poliméricos, nomeadamente poliuretanos (elastó-
meros e espumas rígidas) tem sido também intensivamente estudada no LSRE (polo do Instituto Politécnico 
de Bragança) em cooperação com o Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers (Grenoble, França) [29-33]. 
A estratégia seguida compreendeu duas vias de síntese: (i) utilização direta e (ii) utilização após modificação 
química (oxipropilação), isto é, após produção de um poliol líquido intermédio. Em ambas as estratégias 
seguiu-se uma abordagem onde a lenhina original, ou a lenhina modificada quimicamente, foi combinada com 
um poliol de origem comercial. Os produtos obtidos estão representados na Figura 4.

Na abordagem de utilização direta foram produzidos elastómeros incorporando teores de lenhina compreen-
didos entre 10 e 25 % (m/m) [29, 31]. Foram testadas duas lenhinas (Alcell e Indulin AT) combinadas com um 
poliol de base policaprolactona (PCL) de massa molecular de 400, 750 e 1000 (PCL400, PCL750 e PCL1000) 
e um isocianato aromático (difenilmetano diisocianato, MDI).

2.2 Produção de polímeros a partir de lenhina

Fig. 4 – Elastómeros e espumas rígidas de poliuretano baseadas na lenhina e respetiva via de síntese.
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Os elastómeros de poliuretano produzidos apresentaram uma cor castanha e um comportamento que 
variou desde materiais muito flexíveis até muito rígidos, dependendo do teor de lenhina usado e da mas-
sa molecular da PCL. Os resultados obtidos permitiram concluir que a lenhina foi incorporada de forma 
efetiva, isto é por reação química, no poliuretano produzido. No caso da lenhina Indulin AT os resultados 
apontam que a utilização de um poliol de massa molecular baixa (PCL400) como comonómero favorece 
a incorporação de lenhina. No caso da utilização de um poliol de massa molecular elevada (PCL1000) a 
incorporação não foi tão efetiva, em parte devido a um efeito de diluição dos grupos hidroxilo com o au-
mento da massa molecular do poliol. Não obstante, para a lenhina Alcell observou-se que a utilização da 
PCL de massa molecular baixa dificultou a incorporação da lenhina. Comparativamente com a Indulin AT, 
a lenhina Alcell (lenhina organosolv) apresenta uma massa molecular e um teor de grupos hidroxilo infe-
riores [34]. Estes resultados apontam para o facto de que lenhinas de massa molecular baixa, tais como 
as potenciais lenhinas a obter como subproduto dos processos de produção de vanilina e seringaldeído, 
será necessário utilizar uma PCL de massa molecular elevada para produzir materiais com propriedades 
atrativas. Uma análise mais detalhada das propriedades mecânicas e térmicas obtidas por DMA e DSC per-
mitiu confirmar que os materiais com propriedades mais atrativas parecem ser os baseados na PCL750 e 
que a Alcell assume predominantemente um papel de extensor de cadeia enquanto a Indulin AT de agente 
de reticulação.

Na abordagem da utilização da lenhina após modificação química foram produzidos, numa primeira fase, 
poliois por oxipropilação [30]. Estes poliois, dado o seu teor elevado de grupos hidroxilo, foram posterior-
mente utilizados para produzir espumas rígidas de poliuretano [33]. As espumas foram preparadas usan-
do polióis de base lenhina obtidos pela oxipropilação de quatro lenhinas técnicas (Alcell, Indulin AT, Curan 
27-11P e Sarkanda). Foram escolhidas duas formulações (razão Lenhina/Óxido de propileno/Catalisador 
(L/PO/C) de 20/80/5 e 30/70/2), que foram utilizadas isoladamente ou misturadas (25, 50 e 75%, m/m) 
com um poliol comercial (Lupranol 3323). Adicionalmente foi produzida uma espuma baseada apenas 
no poliol comercial que serviu de referência para aferição das propriedades (densidade, condutividade 
térmica, módulo de compressão e tamanho médio de célula).

De entre as várias amostras produzidas verificou-se que as espumas que utilizaram polióis baseados na 
Alcell e Indulin AT (formulação 30/70/2) exibiram propriedades semelhantes às da espuma referência 
e propriedades superiores às das suas homólogas produzidas com os polióis da formulação 20/80/5. 
Esse comportamento foi em parte associado à presença de um teor superior de lenhina. De realçar tam-
bém que, comparativamente ao material de referência, as espumas de poliuretano baseadas em lenhina 
apresentaram uma maior suscetibilidade à biodegradação, particularmente no caso em que são utilizadas 
misturas do poliol comercial com o poliol de base lenhina [32, 33].

Em síntese, foi estudada uma gama alargada de produtos cujas propriedades demonstraram ser depen-
dentes do tipo de lenhina utilizada e do teor incorporado. Em muitos casos esses materiais exibiram pro-
priedades comparáveis às dos materiais derivados de matérias-primas convencionais fornecendo uma via 
viável para a valorização deste subproduto industrial e proveniente de fontes renováveis.

A mistura resultante da oxidação contém os produtos-alvo (compostos fenólicos monoméricos, entre os 
quais vanilina e seringaldeído), cuja concentração está compreendida entre 0.5 e 4 g/L, mas também uma 
grande diversidade de coprodutos tais como fragmentos de lenhina original. Assim, a etapa de separa-
ção subsequente reveste-se de grande importância para a recuperação e isolamento destes compostos de 
elevado valor acrescentado. Os processos de separação por membranas são elementos-chave a integrar 
em biorefinarias devido à sua capacidade em processar grandes volumes de correntes líquidas contendo 
baixa concentração de compostos-alvo, excelente capacidade de fracionamento, baixo ou nulo consumo 
de químicos, e reduzido consumo energético [35]. Este foi um dos processos estudados no LSRE para esta 
aplicação [36].

2.3 Separação de produtos da oxidação da lenhina



66 / BIO REFINARIA

O objetivo do processo de ultrafiltração é obter uma corrente de permeado contendo os produtos mono-
méricos e reter os fragmentos não despolimerizados. No LSRE foi estudada a influência da lenhina, concen-
tração de vanilina e pH da mistura no desempenho de diversas membranas cerâmicas tubulares [36]. Foi 
desenvolvido um modelo matemático que considera os dois fenómenos típicos em processos de separação 
por membranas, polarização e formação da camada de gel, para prever o declínio do fluxo do permeado 
durante o processo de ultrafiltração. Entre as membranas estudadas, a melhor separação foi conseguida 
com uma membrana de cut-off 1 kDa (rejeição aparente 0.97); contudo esta membrana registou também o 
maior decréscimo de fluxo. Uma vez que as membranas com maior cut-off combinam fluxos de permeado 
mais elevados com valores de rejeição aceitáveis, foi proposto um processo envolvendo uma sequência de 
estágios com membranas de diferentes cut-off terminando com a membrana de 1 kDa [37]. 

Os compostos fenólicos monoméricos presentes no permeado encontram-se na forma ionizada (resultante 
do elevado pH necessário para a reação de oxidação da lenhina) sendo a vanilina e o seringaldeído obtidos 
a partir dos fenolatos respetivos mediante um processo de permuta iónica que surge como uma etapa 
subsequente à etapa de separação por membranas. A ultrafiltração e a permuta iónica constituem uma 
alternativa à acidificação direta da corrente com recurso a ácidos minerais e à extração com solventes or-
gânicos. Na abordagem realizada no LSRE [38], a corrente de permeado contendo vanilato de sódio passa 
numa coluna de leito fixo contendo uma resina catiónica. Neste processo, o Na+ é retido na resina, sendo 
libertado H+ que neutraliza os fenolatos, obtendo-se vanilina na corrente de saída. Foi desenvolvido um 
modelo matemático que considera a difusão intraparticular como a etapa determinante da permuta iónica 
para o sistema vanilina/hidróxido de sódio, permitindo prever o perfil de concentração de vanilina, vanilato 
de sódio e variação do pH com o tempo.

O conceito de processo integrado para produção de vanilina (que pode ser estendido a seringaldeído) 
contempla etapas de separação da mistura resultante da oxidação utilizando ultrafiltração em membranas 
cerâmicas e permuta iónica [36-38] já estudados no LSRE, conforme descrito na seção anterior. Os pro-
cessos de separação propostos são compatíveis com a reação de oxidação no reator contínuo, oferecendo 
a possibilidade de integração de todas as etapas desde a corrente inicial de lenhina até à corrente final 
contendo vanilina. 

O conceito de processo integrado desenvolvido no LSRE [37] contempla não só esta sequência de processos, 
mas também a utilização da fração de maior massa molecular que compõe o retentato obtido na primeira 
etapa de separação – ultrafiltração. Este material poderia ser considerado um subproduto do processo de pro-
dução de vanilina e seringaldeído. No entanto, nesta abordagem, é proposto que este material seja utilizado 
na síntese de poliuretanos (espumas rígidas, elastómeros) como complemento à utilização da lenhina inicial 
como macromonómero para o mesmo fim, permitindo a utilização integral da lenhina conforme esquemati-
zado no diagrama da Figura 5. 

No processo integrado, a lenhina – previamente isolada ou não (perspetiva abordada na seção relativa à rea-
ção) – é sujeita a oxidação com ar num reator de enchimento estruturado seguindo, posteriormente, para um 
sistema sequencial de membranas de ultrafiltração. Nesta etapa, a fração de maior peso molecular é separada  
e encaminhada para incorporação em polímeros ou, em alternativa ou de forma complementar, reincorpora-
da na corrente de licor negro para queima e recuperação de energia e químicos que alimentam a unidade 
industrial. A corrente de permeado segue para a coluna de permuta iónica onde os compostos monoméricos 
são recuperados na sua forma neutra. A solução de regeneração da coluna de permuta iónica pode ainda ser 
incorporada na corrente que segue para a caldeira para recuperação de químicos inorgânicos. A etapa final

2.4 - Processo integrado de valorização da lenhina para obter 
         vanilina/seringaldeído e poliuretanos
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de refinação pode envolver cristalização a partir da solução aquosa gerada. Assim, este conceito contempla a 
integração de uma instalação para valorização da lenhina numa unidade industrial de pasta ou biorefinaria. 
Uma parte da corrente de licor seria desviada e processada segundo a sequência proposta, integrando a pro-
dução de compostos fenólicos monoméricos de elevado valor acrescentado com a produção de polímeros a 
partir de lenhina.

Fig. 5 – Diagrama do processo para produção de vanilina/seringaldeído e poliuretanos apresentando 
a sequência de processos integrada numa unidade industrial produtora de correntes contendo 

lenhina (fábrica de pasta/biorefinaria).

A extração de polifenóis da casca de E. globulus foi estudada no LSRE no âmbito de um projeto em coopera-
ção com a indústria considerando 3 variáveis do processo: temperatura, tempo de extração e percentagem 
de etanol para uma razão líquido-sólido de 8. As condições de extração foram selecionadas aplicando a fer-
ramenta de desenho experimental que, aliada à análise estatística, permitiu encontrar as condições ótimas 
para maximizar a concentração de compostos fenólicos totais (CFT) no extrato obtido. Esta metodologia 
apresenta adicionalmente a vantagem de permitir avaliar de forma independente os efeitos individuais e de 
interação entre as variáveis de estudo, com base em modelos e na variação sistemática das variáveis. Cada 
extrato obtido foi caracterizado quando aos parâmetros: teor de sólidos totais não voláteis, ST, (método gra-
vimétrico), compostos fenólicos totais, CFT, (método de Folin-Ciocalteu), proantocianidinas, Pac, (método do 
butanol-ácido), atividade antioxidante (método FRAP), taninos condensáveis com formaldeído (método de 
Stiasny) e açúcares totais, AT, (por metanólise ácida), métodos descritos na publicação referente a este tra-
balho [11]. Esta ferramenta permitiu desenvolver modelos matemáticos e obter uma superfície de resposta 
para cada parâmetro. Na Figura 6 apresenta-se a título de exemplo a superfície de resposta obtida para o teor  
de compostos fenólicos totais por massa de extrato e que traduz as condições mais seletivas para a obtenção 
desta família de compostos. Na Figura 7 apresenta-se um quadro resumo com as principais ilações retiradas

3. A casca de E. globulus como fonte de polifenóis bioativos

3.1 - Extração
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a partir da análise detalhada das diferentes superfícies de resposta obtidas. As condições do processo para o 
máximo de CFT no extrato foram: 264 minutos, 82,5 ºC e 52% (v/v) de etanol. Nas condições ótimas encon-
tradas obteve-se um rendimento de 50 g de extrato por kg de casca sendo que cerca de 1/3 do material ex-
traído corresponde a polifenóis. Este extrato revelou ter atividade antitumoral considerável, sem apresentar 
toxicidade contra células não tumorais [11].

Fig. 6 – Exemplo de uma superfície de resposta obtida para o teor em compostos fenólicos totais (CFT) por 
massa de extrato em função do par de variáveis independentes percentagem de etanol e temperatura.

Fig. 7 – Quadro resumo da análise das diferentes superfícies de resposta obtidas no estudo de otimização 
de extração de compostos da casca de E. globulus. Neste estudo foi avaliado o efeito das variáveis 

independentes (tempo, temperatura e percentagem de etanol) na percentagem de cada grupo de compostos 
extraídos (por massa de casca ou por massa de extrato), designando-se no quadro como ‘Resposta’. As setas 
indicam a tendência de cada parâmetro (aumento, diminuição, ou sem alteração) com o aumento do tempo, 

temperatura e percentagem de etanol.
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A

A segunda etapa do processo consistiu em estudar a possibilidade de fracionamento do extrato por ultra 
e/ou nanofiltração e a sua subsequente purificação por adsorção/dessorção. No estudo de fracionamento 
levado a cabo pelo LSRE, foi testado o desempenho (rejeições e fluxo de permeado) de diversas membranas 
poliméricas de ultrafiltração e nanofiltração face à mistura etanol/água, soluções de solutos típicos e extrato 
real utilizando o equipamento apresentado na Figura 8 e testando-se combinações de sequências. O proces-
so de separação por membranas desenvolvido engloba uma sequência de ultrafiltração do extrato com uma 
membrana selecionada, primeiro em modo de concentração e depois em modo de diafiltração. Em modo 
concentração, atingindo um fator de concentração em volume de 1,76, foi possível enriquecer o extrato 
inicial em polifenóis em detrimento dos açúcares [39]. Após esta etapa, o concentrado obtido foi diafiltrado 
em modo descontínuo com 6 ciclos de adição de água. A introdução deste segundo passo no processo per-
mitiu reduzir a composição de etanol de 52% para cerca de 10% (importante para a etapa subsequente de 
adsorção) e em simultâneo melhorar a composição do extrato aumentando em 65% o teor em polifenóis. Por 
fim, após submeter o extrato a um processo de separação por membranas, o diafiltrado obtido foi purificado 
por adsorção permitindo um enriquecimento adicional de 45% em polifenóis e uma redução significativa da 
percentagem de açúcares [40].

Na Figura 8 apresenta-se uma visão geral da sequência de fracionamento e purificação estudada e a compo-
sição do extrato ao longo das diferentes correntes processuais. Neste processo são geradas correntes secun-
dárias que, pela sua composição, deixam antever aplicações interessantes, mas que não foram exploradas 
neste trabalho. Este estudo visou um primeiro contributo para a demonstração da viabilidade de integração 
de um processo de extração, separação e purificação de polifenóis a partir da casca de E. globulus. Contudo 
é importante aferir o impacto da sequência proposta nas suas propriedades biológicas e fisiológicas. Este 
passo é primordial para se delinear as potenciais aplicações do extrato de casca.

3.2 Fracionamento do extrato

Figura 8. A. Representação do processo sequencial de extração e fracionamento do extrato 
de casca de E. globulus;
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Figura 8. B. Diagrama do processo de extração e separação mostrando as diferentes correntes processuais 
e a composição das mesmas [11, 39, 40].

B

As perspetivas de valorização do licor negro e da casca apresentadas neste artigo baseiam-se na experiência 
e trabalho de longa data no caso da lenhina e, mais recentemente, no caso dos polifenóis da casca de E. glo-
bulus, desenvolvido no Laboratório de Separação e Reação da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto. Adicionalmente apontou-se também a viabilidade de utilização da lenhina na produção de materiais 
poliméricos, nomeadamente poliuretanos, numa perspetiva isolada ou integrada com a produção de vanilina 
e seringaldeído. Demonstrou-se que ambas as correntes do processo de produção de pasta (licor negro e 
casca) devem ser consideradas matérias-primas, sendo o termo subproduto demasiado redutor dado o ele-
vado potencial que apresentam. No entanto, subsistem ainda vários desafios, alguns dos quais identificados 
no percurso desta investigação de reação/extração e separação de produtos.

A lenhina é, desde longa data, considerada uma poderosa fonte de materiais e produtos químicos de grande 
consumo e de nicho, mas está longe ainda da valorização completa, sendo apetecível principalmente pelo 
elevado poder calorífico. A sua estrutura e química, baseada em unidades aromáticas (contendo diversos 
grupos funcionais) envolvidas em diferentes tipos de ligação química (umas mais fáceis de clivar do que 
outras), assim como a elevada diversidade de transformações químicas a que pode ser sujeita, constituem 
os principais atrativos deste material. Mas estes constituem também, até agora, o grande impedimento para 
tirar partido do elevado potencial conhecido desde há muito tempo.

Outro desafio associado à lenhina reside na sua variabilidade consoante o tipo de planta e espécie, processo 
de deslenhificação e processamento posterior, pelo que a sua padronização é difícil. Mas este é um aspeto 
para o qual as unidades de processamento, atuais e futuras, terão que estar alerta e ter conhecimento cien-
tífico para tomar as decisões acertadas, quer a montante quer a jusante do seu processo de valorização. Por 
exemplo, se numa biorrefinaria, num dado momento, o material lenhocelulósico for alterado, o processo de

4. Considerações finais e perspetivas de futuro
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deslenhificação terá que ser naturalmente ajustado. Se para este facto há já uma consciência e são estabe-
lecidas medidas, o mesmo não acontece para o facto de ser produzida uma lenhina diferente que precisará 
também de ajustes nas condições de processamento a jusante. Esta falta de proficiência é uma das limitações 
que é necessário ultrapassar.

Nesta fase do conhecimento estão já devidamente identificados em inúmeros trabalhos de equipas de reco-
nhecido mérito, vários produtos de natureza diversa suscetíveis de serem obtidos a partir da lenhina. Contu-
do, há ainda muito trabalho a fazer tendo em conta a especificidade de cada lenhina, e as novas lenhinas que 
resultam da atividade das unidades de biorefinaria. A separação e purificação final dos produtos, à semelhan-
ça do que acontece numa refinaria de petróleo, é o maior desafio para o qual é preciso investimento. Neste 
contexto, estão em curso no LSRE trabalhos tanto de otimização da reação envolvendo lenhinas de diferentes 
origens e visando a produção de vanilina, seringaldeído e outros compostos homólogos, como trabalho foca-
do nos posteriores processos de separação. Este trabalho pretende dar seguimento ao que originou processo 
integrado de reação e separação abordado neste artigo, alargando a sua aplicação a lenhinas com origem em 
materiais de folhosas e plantas anuais.

A investigação dos últimos anos relativa à composição da casca de E. globulus tem revelado que esta é rica 
em compostos de elevado valor de mercado. Se bem que muitos destes compostos não são exclusivos desta 
espécie, estes existem em quantidade apreciável neste material e podem ser extraídos numa mistura onde 
são os compostos predominantes. Este facto, aliado à disponibilidade da casca nas unidades industriais de 
produção de pasta de E. globulus, representa uma excelente oportunidade de valorização. A vantagem adicio-
nal consiste na possibilidade de se extraírem diferentes famílias de compostos de forma sequencial, sem se 
comprometerem entre si; após a extração, a casca pode seguir a via convencional de valorização energética. 
No entanto, considerando a sua composição em celulose, hemiceluloses e lenhina, este material deverá, no 
futuro, conhecer outro tipo de utilização. 

O trabalho de otimização da extração de compostos polares da casca e fracionamento do extrato desenvolvi-
do no LSRE demonstrou que é possível obter da casca um extrato rico em polifenóis com atividade antican-
cerígena, levantando apenas o véu do que podem ser as suas possibilidades de aplicação. Estudos adicionais 
com os extratos polares obtidos são necessários para conhecer de forma mais aprofundada os campos de 
aplicação. A sequência de processos de fracionamento por membranas e adsorção foi aplicada pela primeira 
vez ao extrato resultante da otimização da extração. Demonstrou-se que é possível enriquecer este extrato em 
polifenóis e atingir níveis de concentração similares aos de produtos existentes no mercado e com elevado 
valor comercial. Esta é mais uma oportunidade em aberto para se estabelecerem unidades de biorrefinaria 
em Portugal para as quais pretendemos dar uma contribuição.
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PORTUCEL S.A. 
Segundo maior exportador português 
tem novo presidente executivo

PORTUCEL investe 30 milhões para
aumentar capacidade em Aveiro

Diogo da Silveira assumiu esta terça-feira, 1 de abril, a presidência executiva da Portucel, 
ocupando um lugar deixado vago por José Honório.

A Portucel vai aumentar em cerca de 20% a capacidade produtiva da sua fábrica em Cacia, Aveiro. 
O projeto irá implicar um investimento de 30 milhões de euros, noticia o “Diário Económico”.

Fonte:
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/segundo_maior_exportador_tem_novo_presidente_executivo.html

Fonte:
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/industria/detalhe/portucel_investe_30_milhoes_a_aumentar_capacidade_em_aveiro.html



Tratamento e utilização do ar industrial

Na indústria de produção e transformação de papel, 
bem como na indústria gráfica, o ar que respiramos é 
afetado por condicionantes inerentes ao próprio pro-
cesso decorrentes da emissão de gases, vapores e 
poeiras, naturalmente pouco convenientes quer para 
a saúde das pessoas envolvidas, quer para a boa 
conservação dos equipamentos e do produto final.

O contributo que temos vindo a dar para dotar  es-
tas instalações industriais de um melhor ambiente e 
conforto nos locais de trabalho  baseia-se na movi-
mentação do ar, seja através de extração e eventual 
tratamento de gases, seja da ventilação e redução 
de temperatura com base em princípios adiabáticos 
cuja humidade tem efeitos positivos na redução de 
eletricidade estática e do índice de poeiras no AR.

Ao nível da emissão de poeiras procura-se sobretu-
do efetuar a sua captação a partir dos locais onde 
são emitidas, devendo cada caso ser estudado em 
detalhe, sempre com o contributo de quem está pró-
ximo destes problemas e no respeito pelas condicio-
nantes do processo; após captação é feita a reten-
ção e recolha dessas poeiras normalmente através 
de filtros automáticos.

Os resíduos de papel e cartão, habituais nestas in-
dústrias, são tratados através da captação e trans-
porte pneumático de aparas, a partir das máquinas 
que os produzem.

Trata-se de um processo rentável, limpo e seguro, 
que pode fazer-se ao longo de grandes distâncias 
do edifício fabril de forma rápida e eficiente, evitando 
os riscos de acumulação junto das máquinas, cus-
tos de mão de obra para os retirar, e permitindo uma 
atmosfera interna e externa mais limpa através das 
instalações de despoeiramento que como comple-
mento lhes estão associadas

A QualidAR - Engenharia do Ambiente, L.da reali-
za ainda manutenção de instalações nestas áreas, e 
durante esta fase apresenta, quando oportuno, solu-
ções de melhoria e de reaproveitamento de instala-
ções existentes.
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Europac atinge recorde 
de produção de kraftliner

Vila Velha de Ródão: Gomà Camps
vendeu participação na “Star Paper”

A fábrica de Viana do Castelo do Grupo Europac (Papeles y Cartones de Europa, S.A.) conseguiu 
um novo recorde de produção no ano passado, atingindo o valor de 363 947 toneladas. A Euro-
pac é o quarto fabricante europeu deste produto, com uma capacidade de produção de 375 000 
toneladas anuais.

A AMS alterou a sua estrutura acionista e o grupo Gomà Camps 
deixou de ter qualquer participação na fábrica de papel “tissue” 
em Vila Velha de Ródão, cuja designação passou a AMS-BR 
“Star Paper”.

Fonte:
http://www.dopapel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=835:europac-atinge-recorde-de-producao-de-
-kraftliner&catid=87&Itemid=503

Fonte:
http://diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=28097



Governo angolano recupera antiga 
Companhia de Celulose e Papel de Angola

O antigo complexo industrial da Companhia de Celulose e Papel de Angola (CCPA), localizada na 
vila do Alto Catumbela, vai contar a prazo com uma fábrica para a produção de papel, informou a 
ministra da Indústria, Bernarda Martins.

Fonte:
http://www.macauhub.com.mo/pt/2014/02/25/governo-angolano-recupera-antiga-companhia-de-celulose-e-papel-de-angola/

Abraf, Bracelpa e Abipa 
unem-se e criam nova entidade florestal

Ibá é uma palavra que vem do tupi 
guarani – Ybá – que significa “o que 
vem da árvore” ou “fruto”. Esse foi 
o nome escolhido para a nova asso-
ciação do setor florestal, que é uma 
fusão da Abraf (Associação Brasileira 
de Produtores de Florestas Plantadas), 
Bracelpa (Associação Brasileira de Ce-
lulose e Papel) e da Abipa (Associação 
Brasileira de Painéis de Madeira). A 
sigla também corresponde ao contex-
to: Indústria Brasileira de Árvores, que 
deve ser o nome-razão da Associação. 

Fonte:
Painel florestal/adaptado por celuloseOnline
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Bio
“... substituir combustíveis fósseis e derivados do petróleo, ... por produtos 
equivalentes obtidos a partir de biomassa é uma ideia aliciante, contribuindo 
para uma visão  de um futuro mundo em desenvolvimento mais equilibrado 

ainda que ... vá sendo sucessivamente adiada.”
(Excerto do Editorial)

Junho’14 Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel

info tecnicelpa.42


	1
	2
	3
	4
	5

