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resumo 
 

 

O bioetanol é o combustível de origem biológica produzido em maior escala. 
Contudo, devido a ser frequentemente produzido a partir de culturas agrícolas, 
interferindo na cadeia alimentar humana, a sua sustentabilidade tem sido 
questionada. Neste sentido, a produção de bioetanol de segunda geração a 
partir de biomassa lenhocelulósica (LCB) apresenta-se como uma alternativa 
promissora. Além de ser uma matéria-prima abundante e barata, a maioria dos 
resíduos agrícolas, florestais e industriais são ricos em LCB, que é composta 
por quantidades variáveis de celulose, hemiceluloses e lenhina. A celulose e as 
hemiceluloses são fontes de açúcares fermentáveis, como a glucose que pode 
ser facilmente convertida em etanol por via biológica. Apesar de todas as 
vantagens, a sua produção em larga escala requer um elevado investimento. 
A indústria da pasta e do papel contribui significativamente para a economia 
portuguesa. O processo Kraft é um dos mais utilizados para separar a lenhina 
da celulose e, por esta razão, pode ser considerado um possível pré-tratamento 
para a produção de bioetanol a partir da LCB. A produção de pasta pelo 
processo Kraft inclui muitas das unidades processuais necessárias à produção 
de etanol, podendo este processo ser facilmente integrável numa indústria de 
pasta e papel. Por fim, é necessária uma hidrólise enzimática das pastas que 
permite a conversão dos polissacarídeos em monossacarídeos que podem 
fermentados por Saccharomyces cerevisiae produzindo-se etanol.  
O principal objetivo deste trabalho consistiu no estudo da produção de bioetanol 
a partir de hidrolisado enzimático de pasta Kraft não branqueada obtida a partir 
de aparas de madeira de Eucalyptus globulus e fornecidas pela Navigator. Neste 
sentido, realizaram-se ensaios em Erlenmeyer (500 mL) para estudar a 
influência da velocidade de agitação (180 e 250 rpm), do volume útil de 
fermentação (200 e 300 mL) e do diâmetro do filtro de ar dos Erlenmeyers  
(3,6 e 4,5 cm) na produção de bioetanol. Por fim, realizaram-se dois ensaios em 
biorreator de 5 L para estudar a influência do modo de operação, descontínuo e 
alimentação escalonada, na eficiência da fermentação.  
Perante os resultados obtidos, concluiu-se que a gama de valores em que foram 
testadas as três variáveis referidas nos ensaios em Erlenmeyer, não tiveram um 
impacto significativo na produção de etanol, contrariamente ao que seria 
expectável. Relativamente aos ensaios em biorreator, o melhor resultado 
obteve-se com o reator em alimentação escalonada obtendo-se uma 
concentração máxima de bioetanol de 91,1 g.L-1 e uma eficiência de 
fermentação de 79,2%. 
Concluindo, os resultados deste trabalho podem ser considerados um contributo 
para a potencial integração da produção de bioetanol numa futura biorrefinaria 
a implementar numa indústria da pasta e papel com base no conceito de 
economia circular. No futuro, pretende-se estudar a viabilidade de utilização de 
pastas de baixa qualidade e de resíduos agroflorestais. 
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abstract 

 
Bioethanol is the biofuel produced at the largest scale. However, since it is mainly 
obtained from crops belonging to the human food chain, sustainability of 
bioethanol production has been questioned. In this regard, the second 
generation bioethanol produced from lignocellulosic biomass (LCB) constitutes 
a promising alternative. LCB is an abundant and cheap raw material, since it the 
main component of most of the agricultural, forestry, and industrial residues. LCB 
is composed of variable amounts of cellulose, hemicelluloses, and lignin, 
depending on its source. Cellulose and hemicelluloses are a source of sugars, 
mainly glucose that can act as substrate for the biological production of ethanol. 
Despite all advantages, bioethanol production from LCB at large-scale requires 
a high capital investment.  
The pulp and paper industry contributes significantly to the Portuguese economy. 
Kraft pulping process is the most widely used to separate lignin cellulose. For 
this reason, Kraft process can be considered as a possible pretreatment of LCB 
for bioethanol production. In this way Kraft process includes many of the 
processual units required for the production of ethanol, allowing the integration 
of the later process in a biorefinery to be established in a pulp and paper industry. 
Finally, an enzymatic hydrolysis of pulps that converts polysaccharides into 
monosaccharides is required in order to obtain sugars that will be fermented by 
Saccharomyces cerevisiae to produce ethanol. 
The main objective of this work was to study the production of bioethanol from 
enzymatic hydrolysate of unbleached Kraft pulp of wood chips of Eucalyptus 
globulus, supplied by Navigator.  
In this regard, fermentation assays were performed in Erlenmeyer flasks (500 
mL) using the enzymatic hydrolysate obtained from unbleached Kraft pulp in 
order to study the influence of the agitation rate (180 and 250 rpm), working 
volume (200 and 300 mL) and aeration filtering area in the bioethanol 
fermentation production (3,6 and 4,5 cm). Finally, two assays were carried in 5L 
bioreactor to study the influence of operation mode, batch and fed-batch, on 
fermentation efficiency. 
According to the obtained results, the range of values in which the three variables 
were studied did not have a significant impact on bioethanol production 
performed in Erlenmeyer, contrary to what would be expected. In relation to the 
bioreactor assays, the best results were obtained for fed-batch with a maximum 
bioethanol concentration of 91.1 g.L-1 and a fermentation efficiency of 79.2%. 
Concluding, the results of this work can contribute to the integration of a 
biorefinery in the pulp and paper industry. In addition, since the hydrolysate used 
in the assays can be obtained from unbleached Kraft pulps it supports the 
concept of the circular economy. In the future, the feasibility of using the low-
quality raw material and the agroforestry residues should be studied. 
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Introdução: contexto geral e objetivos 

A queima de combustíveis fósseis é a principal fonte de energia a nível mundial. No entanto, 

resulta em efeitos prejudiciais para o ambiente, como a emissão de gases com efeito estufa [1, 2]. Neste 

contexto, e tendo em conta a natureza finita dos combustíveis fósseis, os biocombustíveis surgem como 

uma fonte de energia alternativa [1]. 

Atualmente, o bioetanol é o combustível de origem biológica produzido em maior escala. No 

entanto, é obtido, essencialmente, a partir de culturas agrícolas que desempenham um papel essencial 

na cadeia alimentar, como o milho ou a cana de açúcar, o que tem gerado alguma controvérsia 

relativamente à sustentabilidade deste biocombustível [3]. Neste sentido, surgiu o bioetanol de segunda 

geração, produzido a partir de resíduos agrícolas, florestais, industriais ou municipais que incluem a 

biomassa lenhocelulósica (LCB) [4]. A LCB é composta por quantidades variáveis de celulose, 

hemiceluloses e lenhina, dependendo da fonte [1]. A celulose e a hemiceluloses constituem cerca de 

dois terços do peso seco total de biomassa e são fontes de açúcares fermentáveis como a glucose que 

pode ser convertida em etanol por via biológica. A utilização de LCB é uma alternativa promissora uma 

vez que não potencia a competição entre alimentos e combustível e, além disso, é uma matéria-prima 

abundante e barata [4]. Apesar de todas estas vantagens, o elevado investimento de capital é uma das 

principais barreiras à implementação da produção de bioetanol a partir de LCB em larga escala [5]. 

A indústria da pasta e do papel contribui significativamente para o desenvolvimento 

socioeconómico a nível nacional [6]. O processo químico de Kraft é um dos mais utilizados globalmente 

para separar a lenhina da celulose, do qual resultam pastas com um teor residual de lenhina [7]. Neste 

sentido, este processo poderá ser considerado um possível pré-tratamento para a produção de bioetanol 

a partir de LCB. Desta forma, a integração de uma biorrefinaria neste setor pode conduzir à 

diversificação de produtos, reduzir os custos de produção e valorizar resíduos florestais e/ou matéria-

prima de baixa qualidade. Destas matérias-primas pode então obter-se pasta de papel crua sem valor 

comercial mas que pode ser sujeita a um processo hidrólise que originará monossacarídeos que podem 

ser convertidos por via biológica em bioetanol [8]. Esta abordagem baseia-se no conceito de economia 

circular que visa a valorização dos resíduos para gerar produtos de interesse comercial [9]. Além de 

todos estes benefícios, é importante notar que muitas das unidades processuais necessárias à produção 

de etanol já existem nas unidades de produção de pasta a partir do processo Kraft [10].  

Foi neste contexto que surgiu o tema desta dissertação, cujo principal objetivo consistiu em 

estudar a produção de bioetanol a partir do hidrolisado enzimático de pasta Kraft não branqueada obtida 

a partir de aparas de madeira de Eucalyptus globulus e fornecidas pela The Navigator Company. 
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O presente trabalho é estruturado em três capítulos e uma secção de apêndices. O primeiro 

corresponde à revisão bibliográfica, na qual se destacam quatro temas principais: biocombustíveis, 

bioetanol, o papel dos microrganismos e a relevância da indústria papeleira. No segundo capítulo são 

descritos os materiais e métodos que permitiram o desenvolvimento deste trabalho. O terceiro capítulo 

destina-se à análise e discussão dos resultados obtidos. Por último são apresentadas as principais 

conclusões do trabalho realizado e possíveis investigações futuras.  
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1. Revisão bibliográfica 

1.1. Biocombustíveis 

Atualmente, cerca de 80 % da energia global é obtida a partir da queima de combustíveis de 

origem fóssil, sendo que o setor dos transporte é responsável pelo consumo de, aproximadamente, 58 % 

da energia total [2]. Os efeitos prejudiciais associados à queima de combustíveis de origem não 

renovável, tais como, a emissão de gases com efeito estufa, aliados à redução da sua disponibilidade, 

especialmente após a crise de petróleo em 1973, conduziram ao aumento dos preços praticados e à 

aplicação de legislação mais rigorosa relativamente às emissões que advém da sua combustão [1]. De 

acordo com as estatísticas publicadas pela BP, estima-se que as reservas de petróleo estarão extintas nos 

próximos 50 anos, caso o consumo global se mantenha nos níveis de 2017 [11] .  

Considerando estes fatores, tornou-se crucial direcionar a investigação no sentido de encontrar  

fontes de energia alternativas renováveis, sustentáveis, eficientes, obtidas a partir de matérias-primas de 

baixo custo e que permitissem reduzir as emissões de gases com efeito estufa [2]. Foi neste sentido que 

surgiram os biocombustíveis, que se referem a combustíveis no estado sólido, líquido ou gasoso que são 

produzidos, predominantemente, a partir da biomassa [1].  

Os biocombustíveis apresentam diversos benefícios relativamente aos combustíveis fósseis, o 

que os torna uma opção atrativa. Essas vantagens incluem a redução da emissão dos gases com efeito 

estufa e, consequentemente, a diminuição da poluição atmosférica. Além disso, constituem uma fonte 

de energia mais sustentável, são biodegradáveis e concedem uma maior independência a nível energético 

[1, 5]. Todas estas razões levam a que seja expectável que a sua procura continue a aumentar no futuro 

[1].  

O desenvolvimento de tecnologias que permitam a produção de biocombustíveis à escala 

industrial é relevante tanto para países desenvolvidos como para os que se encontram em 

desenvolvimento [1]. Por um lado, geralmente os países em desenvolvimento têm uma área de terreno 

disponível superior, sendo que esta constitui uma das suas vantagens competitivas quando a produção 

dos biocombustíveis é efetuada a partir de matérias-primas agrícolas [5]. Por outro lado, os países 

desenvolvidos são industrializados e, portanto, o seu objetivo é criar tecnologias modernas capazes de 

otimizar os processos, para que se tornem competitivos relativamente ao custo de produção dos 

combustíveis fósseis tornando-se uma oportunidade de negócio. De notar que, além da minimização da 

dependência de combustíveis fósseis, também a redução dos resíduos gerados é um dos desafios da 

sociedade moderna. Assim sendo, o foco de investigação nos países industrializados consiste no 

desenvolvimento de sistemas sustentáveis para gerir os resíduos produzidos e, se possível, valorizá-los 

[9].  
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1.2. Bioetanol 

O bioetanol é uma das alternativas aos combustíveis fósseis mais promissoras, uma vez que  

pode ser produzido a partir de fontes renováveis ricas em hidratos de carbono, que incluem açúcares 

solúveis (mono e dissacarídeos), amido, celulose ou hemiceluloses [4].  

O bioetanol é o biocombustível produzido em maior escala, sendo que a quantidade produzida 

tem aumentando ao longo dos anos para fazer face à crescente procura, tal como se apresenta na  

Figura 1.1 [4, 12].  

O bioetanol pode ser combinado com a gasolina, em diferentes proporções. Na União Europeia 

tem sido utilizada frequentemente uma combinação com cerca de 5 % de bioetanol, designada por E5, 

por forma a assegurar o cumprimento da norma de qualidade EN 228. Esta proporção não requer 

modificações ao nível do motor e é abrangida na garantia dos veículos [5]. Além disso, o bioetanol 

apresenta diversas vantagens, comparativamente à gasolina, das quais se destacam [4]: 

 número de octanas superior – quando misturados, o bioetanol melhora a performance 

da gasolina e é queimado a uma razão de compressão superior com um tempo de 

queima mais reduzido [4].  

 calor de vaporização superior – o etanol possui um calor de vaporização (840 kJ/ kg)  

superior ao da gasolina (305 kJ/kg), o que garante que a eficiência volumétrica da 

mistura seja maior que a da gasolina pura [4].  
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Figura 1.1 – Produção e consumo de bioetanol (em milhões de barris) nos Estados Unidos entre o ano de 1985 e 2017.  

Adaptado de [16]. 
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 teor de oxigénio – ao contrário da gasolina que não contém oxigénio, o bioetanol é 

constituído por cerca de 35 % de oxigénio, o que aumenta a eficiência da combustão 

em 15 % e reduz as emissões de partículas e NOx [4].  

 Entre as principais desvantagens do bioetanol encontram-se o facto de ser miscível em água, ser 

tóxico para os ecossistemas e apresentar uma menor pressão de vapor, o que dificulta o arranque do 

motor a frio [1]. Além disso, um litro de etanol fornece apenas cerca de 66 % da energia fornecida pela 

mesma quantidade de gasolina e pode conter uma quantidade vestigial de enxofre [4].  

 O bioetanol poder ser classificado de acordo com o tipo de matéria-prima usada para a sua 

produção e designa-se por bioetanol de primeira, segunda, terceira e quarta geração [4]. O bioetanol é 

considerado de primeira geração quando é obtido a partir de culturas agrícolas ricas em açúcar ou amido 

[4]. Geralmente, a produção a partir de culturas ricas em açúcar, como a cana de açúcar ou a beterraba, 

apresenta um elevado rendimento e os custos de conversão são relativamente baixos, no entanto, este 

método encontra-se limitado pela disponibilidade sazonal [4]. A conversão de culturas ricas em amido, 

como os cereais, tubérculos e raízes, em bioetanol é relativamente simples e por isso são amplamente 

utilizadas a nível global. Além da sua elevada disponibilidade, é possível armazená-las por longos 

períodos de tempo [4]. Atualmente a produção de bioetanol de primeira geração é um processo que se 

encontra bem desenvolvido em diversos países [3]. No ano de 2017, os Estados Unidos foram os 

principais produtores de bioetanol a nível global, sendo responsáveis por cerca de 58 %, utilizando o 

milho como matéria-prima principal. Em segundo lugar surge o Brasil com uma quota de 26 % a partir, 

essencialmente, da cana de açúcar [13]. No entanto, a utilização deste tipo de culturas para a produção 

de biocombustíveis desencadeou uma série de problemas noutras zonas do planeta , como o aumento do 

preço dos alimentos, criando dúvidas relativamente à sustentabilidade do processo [3,14].  

Neste contexto surgiu o bioetanol de segunda geração produzido a partir de resíduos agrícolas, 

florestais, industriais ou municipais, muitos deles ricos em LCB. Assim sendo, esta é uma alternativa 

promissora uma vez que não interfere na cadeia alimentar e, além disso, tratam-se de matérias-primas 

abundantes, baratas e disponíveis em todo o mundo [4].  

A produção de bioetanol a partir de algas é designada por bioetanol de terceira geração. 

Atualmente este é um método utilizado apenas à escala laboratorial [4].  

Recentemente surgiu uma potencial quarta geração em que se pretende utilizar microrganismos 

fotossintéticos geneticamente modificados para produzir biocombustíveis com recurso à energia solar, 

recorrendo a técnicas emergentes na área da bioengenharia [14]. Esta via encontra-se ainda numa fase 

de investigação inicial [15].  
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1.2.1. Produção de bioetanol de segunda geração a partir de biomassa 

lenhocelulósica 

O termo biomassa refere-se ao material orgânico biodegradável e de origem não-fóssil, 

proveniente de plantas, animais ou microrganismos. A biomassa encontra-se também em resíduos 

agrícolas, florestais, industriais e municipais [1].  

De acordo com os dados publicados pela Energy Information Administration [16], 5% da 

energia total consumida nos Estados Unidos no ano de 2017 foi obtida a partir da biomassa. Desses 5%, 

cerca de 47 % resultou de biocombustíveis, 44 % foi obtida a partir da queima da madeira e o restante 

correspondeu à queima de resíduos. Neste sentido, a biomassa foi considerada a quinta maior fonte de 

energia, depois do petróleo, gás natural, carvão e urânio, assumindo o primeiro lugar no que diz respeito 

às fontes de energia renováveis [16]. Assim, a biomassa é considerada a matéria-prima mais promissora 

devido à sua ampla disponibilidade, pois encontra-se uniformemente distribuída por todo o mundo, 

podendo ser obtida de forma sustentável. Além disso, devido ao seu baixo custo, esta é uma opção  

com potencial económico visto que é expectável um aumento do preço dos combustíveis fósseis no 

futuro [1].  

Relativamente à LCB, este é um tipo de biomassa reconhecido como uma das alternativas mais 

promissoras para a produção de biocombustíveis [14]. A LCB é considerada uma fonte de carbono 

renovável e sustentável com interesse comercial uma vez que pode ser convertida em diferentes produtos 

e, além disso, tem uma vasta disponibilidade e um custo relativamente baixo [17]. Apesar de todas as 

vantagens enunciadas, uma das grandes barreiras à implementação da produção bioetanol a partir de 

LCB à escala industrial é o elevado investimento de capital que pode ser até dez vezes superior ao custo 

envolvido para a instalação da produção de biocombustível de primeira geração [5, 16]. Neste sentido, 

o sucesso dos biocombustíveis de 2ª geração depende também das políticas governamentais 

implementadas [3]. A União Europeia estipulou como meta obrigatória a incorporação de uma quota 

mínima de 10 por cento de energia proveniente de fontes renováveis no setor dos transportes até 2020 

[19]. Além disso, têm sido instaladas algumas empresas para a produção de bioetanol a partir de LCB, 

nomeadamente, a Inbicon na Dinamarca e a Beta-Renewables em Itália [20]. 

A LCB é composta por quantidades variáveis de celulose, hemiceluloses, lenhina, extratáveis e 

cinzas, dependendo da fonte, que formam uma matriz complexa altamente robusta e recalcitrante à 

despolimerização [1]. A desconstrução desta matriz complexa é um dos fatores que contribui para o 

elevado custo associado à utilização de LCB como matéria-prima. A celulose e as hemiceluloses 

constituem cerca de dois terços do peso seco total da biomassa e são constituídas por açúcares passíveis 

de serem fermentados como a glucose ou a xilose [4]. 
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O processo de conversão da LCB pode ser dividido em quatro etapas principais:  pré-tratamento,  

hidrólise,  fermentação e  recuperação do produto [4]. É importante notar que, devido às diferentes fontes 

de LCB, esta pode apresentar composições e propriedades físico-químicas distintas que vão definir a 

maior ou menor facilidade com que é desconstruída. Por esta razão, torna-se difícil projetar um método 

de conversão único com as respetivas condições ótimas para as diferentes variedades existentes [4].  

1.2.1.1. Pré-tratamento da LCB 

O primeiro passo consiste em submeter a LCB a um pré-tratamento cujo principal objetivo 

consiste em fracionar a biomassa nos seus compostos principais de forma a facilitar o processo posterior 

que corresponde à hidrólise enzimática, que vai permitir obter os açúcares que serão utilizados na etapa 

da fermentação. Assim, o pré-tratamento facilita o acesso à biomassa através da redução do grau de 

cristalinidade da celulose, do aumento da porosidade e da área de superfície da celulose, modificando a 

estrutura da lenhina e solubilizando totalmente ou parcialmente as hemiceluloses [21].  

Os métodos de pré-tratamento existente podem ser classificados em quatro categorias 

principais: processos físicos (irradiação), químicos (tratamento com ácido diluído, ácido concentrado, 

alcalino, organosolv), físico-químicos (explosão de amoníaco – em inglês, Ammonia fiber explosion, 

AFEX) e biológicos (recorrendo a microrganismos como bactérias e fungos) [2]. Estes métodos diferem 

no modo de ação, nas condições da reação e na forma do produto obtido [4]. Por norma, o pré-tratamento 

é o passo mais complexo e que requer um custo mais elevado no processo de conversão de biomassa em 

etanol [4]. 

Durante a desconstrução da biomassa, é necessário existir um compromisso entre a libertação 

de todos os açúcares fermentáveis minimizando o custo do processo, e a redução do surgimento 

compostos que poderão funcionar como inibidores microbianos [12]. Um pré-tratamento em condições 

de operações severas poderá conduzir à quebra parcial da maioria dos componentes lenhocelulósicos 

em diferentes produtos, tal como representado na Figura 1.2. Estes produtos secundários quando 

presentes em quantidades significativas, podem inibir a ação dos microrganismos fermentativos. 

Geralmente os inibidores são classificados em três grupos: os ácidos alifáticos (ácidos acético, fórmico 

e levulínico), os derivados do furano (furfural e HMF) e os compostos fenólicos (ácido vanílico e 

vanilina). O tipo e a quantidade formada destes compostos, durante o pré-tratamento, dependem da 

natureza da biomassa e das condições operacionais do pré-tratamento, como temperatura, pressão, pH, 

entre outros [4].  

Por vezes é necessário recorrer a um processo de destoxificação por forma a neutralizar ou 

remover os inibidores. Esses métodos são, essencialmente, físicos (evaporação, separação por 

membranas), químicos (neutralização, permuta iónica, carvão ativado) ou biológicos (ação enzimática 

recorrendo à lacase ou peroxidase) [4].  
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1.2.1.2. Hidrólise dos polissacarídeos 

Uma vez que a maior parte dos microrganismos apenas conseguem fermentar monossacarídeos, 

é necessário introduzir um passo de hidrólise para transformar as cadeias poliméricas da celulose e das 

hemiceluloses nos seus monómeros [4]. Trata-se de um passo crítico na produção de bioetanol uma vez 

que a qualidade deste passo pode influenciar o processo de fermentação [3].  

Existem, essencialmente, duas vias para hidrolisar os polissacarídeos: a hidrólise ácida ou a 

enzimática. Esta última é considerada uma alternativa promissora uma vez que apresenta uma eficiência 

elevada, são produzidos poucos inibidores, os compostos formados não são tóxicos e, além disso, não 

provoca danos ambientais uma vez que as enzimas são biodegradáveis [21]. Uma das forças motrizes 

do desenvolvimento do mercado das enzimas é a sua potencial aplicação na produção de biocombustível 

a partir de biomassa lenhocelulósica à escala comercial que tem gerado muito interesse [22]. 

Atualmente, ainda é necessário ultrapassar algumas limitações para que a sua aplicação a nível industrial 

se torne economicamente viável, como as enzimas serem inibidas por compostos produzidos durante o 

pré-tratamento e o custo das enzimas. Assim, algumas estratégias para tornar o processo mais eficiente 

e rentável têm sido estudadas, e incluem a reciclagem de enzimas, a utilização de um teor elevado de 

sólidos e a integração do processo, ou seja, realizar a hidrólise enzimática e a fermentação em simultâneo 

[21]. 

Neste contexto, a celulose e as hemiceluloses que compõe a LCB são convertidas em hexoses e 

pentoses. Assim, durante o processo de hidrólise enzimática, as cadeias de glucose que constituem a 

celulose são desconstruídas por ação de enzimas específicas designadas por celulases. Quanto às 

hemiceluloses estas são convertidas nos seus monómeros, tais como, xilose e arabinose, por ação de 

Vários compostos inorgânicos

Glucose HMF
Ácido Fórmico

Ácido levulínico

Hemiceluloses
(11-37%)

Celulose
(32-54%)

Lenhina
(17-32%)

Extratáveis (1-5%) Cinzas (0-2%)

Ácido Acético

Pentoses

Hexoses
Galactose

Glucose

Manose

HMF
Ácido fórmico

Ácido levulínico

Xilose

Arabinose
Furfural Ácido fórmico

Compostos Fenólicos

Compostos fenólicos 

e resina 

Figura 1.2 – Componentes bioquímicos da biomassa lenhocelulósica e os potenciais produtos da sua degradação. 

Adaptado de [5]. 
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enzimas designadas por hemicelulases. este processo é considerado mais simples comparativamente ao 

da celulose, devido à sua estrutura mais amorfa [3]. 

1.2.1.3. Fermentação dos monossacarídeos 

A fermentação é um processo biológico anaeróbio a partir do qual os açúcares são convertidos 

em etanol por ação de microrganismos. Neste processo, adiciona-se ao hidrolisado um agente 

fermentativo que melhor se adequa à conversão dos açúcar presentes, de modo a produzir-se etanol [4]. 

A Saccharomyces cerevisiae é a levedura mais utilizada nos processos de produção de etanol a partir de 

LCB [4].  

Numa fermentação típica, realizada por leveduras, a glucose é convertida em etanol de acordo 

com a reação apresentada na Equação (1.1). O rendimento teórico é cerca de 0,511 g de etanol por g de 

glucose [4].  

 C6H12O6 + H2O → 2 C2H5OH + 2 CO2 + H2O + Calor (1.1) 

Existem três modos de operação nos quais se pode realizar o processo de fermentação: 

descontínuo, contínuo e semicontínuo. A seleção do modo de operação apropriado depende da cinética 

dos microrganismos, do tipo de substrato e de considerações económicas [4].  

Quando a fermentação ocorre em modo descontínuo esta é efetuada num sistema fechado, em 

que o meio de fermentação é alimentado na fase inicial e o inóculo é adicionado ao meio antes de se 

iniciar a fermentação. Esta cultura apresenta, inicialmente, uma fase lag seguida de uma fase de 

crescimento exponencial. Neste sentido, as células competem por uma quantidade limitada de nutrientes 

e, portanto, atingem a fase estacionária quando estes se esgotam. Este é o modo de operação mais 

simples [4]. Este modo de operação tem como principal desvantagem a inibição por substrato que poderá 

ocorrer caso se inicie a fermentação com uma concentração elevada de açúcares. Como consequência, 

poderá observar-se uma inibição no crescimento celular e na produção de etanol [23].  

No modo de operação contínuo existe uma entrada ininterrupta do meio de cultura e dos 

respetivos nutrientes, sendo que o meio fermentado e os produtos formados são constantemente 

removidos do biorreator. Assim, poderão ser utilizados biorreatores com uma capacidade inferior. No 

entanto, este método é mais complexo e a probabilidade de ocorrerem contaminações é superior quando 

comparada aos restantes modos de operação. Além disso, o rendimento em termos de etanol poderá ser 

baixo devido à conversão incompleta do substrato [23].  
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Relativamente ao modo semi-contínuo ou de alimentação escalonada este consiste numa 

combinação dos dois métodos referidos anteriormente. A alimentação é introduzida de forma contínua 

ou por pulsos, sendo que os produtos formados são apenas recolhidos no final do processo. Desta forma, 

é possível evitar a inibição por substrato, uma vez que este é alimentado de forma faseada [4]. 

Comparativamente ao modo descontínuo, geralmente ao alimentar o biorreator de forma escalonada 

permite obter uma produtividade de etanol e eficiência de fermentação superior, tal como foi constatado 

por Çaylak et al. [24]. Neste sentido, este modo de operação tem sido amplamente utilizado para 

produzir etanol à escala industrial [25]. 

1.2.1.4. Recuperação do etanol 

Posteriormente à fermentação, é necessário separar o etanol produzido do restante meio de 

fermentação. Para tal, geralmente recorre-se à destilação, tendo em conta o princípio da diferença dos 

pontos de ebulição do etanol e dos restantes componentes do meio de fermentação. Neste caso, a mistura 

deve ser aquecida até ao ponto de ebulição do etanol, 78,2ºC, de modo a que vaporize [3]. Recorrendo 

a um processo de destilação convencional a operar à pressão atmosférica, a concentração máxima de 

etanol que é possível obter é cerca de 90 a 95 %, uma vez que o sistema etanol-água apresenta um 

azeótropo a 95,6 % (m/m) de etanol, à temperatura de ebulição [26].  

1.2.2. Desenvolvimentos tecnológicos recentes 

Atualmente, a investigação na área de produção de bioetanol tem-se focado, essencialmente, no 

desenvolvimento de tecnologias que permitam melhorar o rendimento de etanol, reduzir os custos de 

produção e o tempo requerido pelo processo. Algumas dessas técnicas incluem a imobilização celular, 

o desenvolvimento de microrganismos recombinantes, a fermentação com elevado teor em sólidos, a 

fermentação em estado sólido e a integração das várias etapas do processo [4].  

Relativamente à integração das várias etapas do processo, resultou do facto de quando se 

procede à hidrólise enzimática e à fermentação separadamente, processo designado por Separate 

Hydrolysis and Fermentation (SHF), é recorrente ocorrer a inibição do produto de interesse, além disso, 

o processo ser extenso, aumentando a probabilidade de contaminação e resultar num elevado custo  

[20, 21]. Uma das técnicas mais promissoras para integração destes dois processos consiste em realizar 

a hidrólise enzimática e a fermentação em simultâneo, método denominado por Simultaneous 

Saccharification and Fermentation (SSF) [2]. Neste método, os açúcares obtidos a partir do processo 

de hidrólise são fermentados de imediato [22]. As principais vantagens são a redução do risco de 

contaminação, a diminuição do tempo de operação e o menor número de equipamentos necessários 

 [2, 20]. A principal desvantagem é o facto das condições ótimas das reações de hidrólise enzimática e 

de fermentação serem distintas e, além disso, ser uma metodologia recente que ainda apresenta alguns 
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problemas a nível de produtividade, e portanto necessita de ser otimizada [2, 20]. Existe ainda uma 

técnica de integração, designada por bioprocessamento consolidado (em inglês, consolidated 

bioprocessing, CBP) a partir da qual se pretende produzir etanol diretamente a partir da LCB num único 

passo, para que se possa tornar uma alternativa economicamente viável e competitiva. Este processo 

corresponde à bioconversão da celulose e das hemiceluloses em etanol utilizando microrganismos 

geneticamente modificados capazes de realizar a hidrólise e, portanto, não há adição de enzimas 

exógenas [2]. 

1.3. O papel dos microrganismos  

Para a conversão da LCB em etanol pode recorrer-se a uma variedade de microrganismos que 

têm um papel efetivo na conversão global do processo [4]. Quando se pretende produzir etanol, é 

necessário ter em conta se o microrganismo pelo qual se optou possui algumas características 

importantes, tais como, a capacidade de crescer num meio com uma composição simples e de baixo 

custo com elevado rendimento (> 90,0% do rendimento teórico), ser tolerante às elevadas concentrações 

de etanol (> 40,0 g/L) e aos inibidores e atingir elevada produtividade [23]. 

 A S. cerevisiae, Zymomonas mobilis, Candida shehatae e a Scheffersomyces stipitis são alguns 

exemplos de potenciais microrganismos capazes de produzir bioetanol a partir de biomassa 

lenhocelulósica. Tanto a S. cerevisiae como a Zymomonas mobilis não são capazes de fermentar a xilose, 

ao contrário da Candida shehatae e da Scheffersomyces stipitis [27]. Limayem et al. [27] resumiu as 

principais vantagens e desvantagens destes microrganismos.  

1.3.1. Saccharomyces cerevisiae 

A levedura S. cerevisiae é o microrganismo mais utilizado na fermentação a etanol devido a 

apresentar uma elevada eficiência na conversão de açúcares em etanol (cerca de 90%), tolerar elevadas 

concentrações do produto desejado e ser capaz de crescer numa ampla gama de pH, o que torna o 

processo menos suscetível a contaminações [4, 23, 28]. Além disso, a S. cerevisiae é suscetível a 

modificações genéticas e é reconhecida como sendo um microrganismo seguro [4, 28].  

Apesar dos microrganismos selvagens serem amplamente utilizados para a fermentação de 

etanol à escala laboratorial, existem algumas limitações quando se pretende produzir à escala industrial. 

A S. cerevisiae apenas tem capacidade para fermentar monossacarídeos e, portanto, é necessário 

converter as cadeias de polissacarídeos nos respetivos monómeros para que possam ser consumidos. 

Isto geralmente requer uma quantidade significativa de enzimas, resultando num aumento acentuado do 

tempo de processo e dos custos de produção associados. Outro problema é o facto de não ser capaz de 

converter as pentoses, como a xilose e a arabinose, consumindo apenas as hexoses, como a glucose, a 

manose e a frutose. Esta é uma das desvantagens da utilização desta levedura, uma vez que o hidrolisado 
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obtido a partir da LCB é constituído, maioritariamente, por hexoses e pentoses. Por estas razões, têm 

sido desenvolvidas novas estirpes por alteração do material genético através da tecnologia de ADN 

recombinante e técnicas de engenharia genética por forma a conferir as características desejadas [4]. 

A S. cerevisiae utiliza a via metabólica da glicólise para produzir etanol. Durante este processo, 

que ocorre no citoplasma das células da levedura, cada mole de glucose é convertida em duas moles de 

piruvato, por ação de diversos complexos enzimáticos. Na ausência de oxigénio dá-se a fermentação 

alcoólica onde cada mole de piruvato sofre uma reação de oxidação que resulta na produção de duas 

moles, uma de etanol e outra de dióxido de carbono. Simultaneamente são produzidas duas moles de 

adenosina trifosfato (ATP), a fonte de energia necessária para a biossíntese de macromoléculas 

essenciais para o crescimento microbiano [4].  

A S. cerevisiae é uma levedura anaeróbia facultativa e, portanto, consoante a concentração de 

oxigénio, apresenta um comportamento metabólico distinto. O metabolismo respiratório tem um 

rendimento de 16 moles de ATP por cada mole de glucose consumida, ao passo que no metabolismo 

fermentativo, por cada mole de glucose são formadas apenas duas de ATP [28]. Assim sendo, a energia 

disponível a partir de uma molécula de glucose é superior quando é sujeita à respiração celular e é, por 

esta razão, que a levedura opta pelo mecanismo de fermentação apenas na ausência de oxigénio [29]. 

1.3.1.1. Condições ótimas de operação: temperatura, pH, tempo de 

fermentação, concentração inicial de substrato e velocidade de agitação 

Ao longo dos anos têm sido investigadas diversas variáveis que afetam a eficiência da 

fermentação a partir da LCB, sendo que os mais estudados são a temperatura, o pH, a concentração 

inicial de substrato e o tempo de fermentação [4]. 

A temperatura tem um impacto vital na eficiência global do processo e no rendimento e, 

portanto, e por isso deve ser controlada durante a fermentação [4]. A temperatura ótima para a 

fermentação do etanol a partir da S. cerevisiae situa-se entre 25ºC e 30ºC [30]. Geralmente o rendimento 

aumenta com o aumento da temperatura, no entanto, as temperaturas elevadas resultam num aumento 

do stress osmótico, o que leva à formação de produtos secundários [4]. 

O pH afeta diretamente os processos celulares da levedura. A gama de pH ótimo para o processo 

de fermentação varia consoante o substrato usado e a estirpe do microrganismo, sendo que para a 

levedura S. cerevisiae tem sido reportado um intervalo de pH ótimo entre 4 e 5 [4]. De acordo com 

Azhar et al [4], a maioria dos meios de fermentação utilizados na produção de etanol têm um pH na 

gama entre 4,5 e 5,5, com uma concentração de açúcar variável.   

O tempo de fermentação ao operar em descontínuo é outro fator importante a ter em conta. 

Quando este é curto, provoca um crescimento inadequado das células de levedura bem como uma 
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conversão ineficiente dos açúcares em etanol. Por outro lado, um elevado tempo de fermentação pode 

causar um efeito inibitório no crescimento microbiano [4]. 

A concentração inicial de substrato afeta significativamente a conversão global do processo, no 

entanto, a sua relação é relativamente complexa. Em geral, o rendimento da fermentação aumenta com 

o aumento da concentração inicial de açúcar até um determinado valor. De acordo com  

Chang et al. [31], foi observada a inibição da levedura S. cerevisiae BCRC 21812 para uma concentração 

de glucose superior a 200 g.L-1. Assim, acima deste valor, poderá observar-se uma redução do 

crescimento e da viabilidade da levedura, assim como um decréscimo na produção de etanol [31]. Esta 

é uma questão importante, pois quando se pretende implementar o processo à escala comercial é 

recomendável que a concentração inicial de substrato seja elevada, para que seja possível gerar uma 

quantidade significativa de etanol [4].  

Por fim, a velocidade de agitação é também fator relevante. Por norma, uma velocidade de 

agitação superior, aumenta o consumo de açúcar, produzindo uma quantidade de etanol mais elevada 

[23]. 

1.4. A relevância da indústria papeleira  

Em Portugal, a indústria da pasta e do papel contribui significativamente para o 

desenvolvimento socioeconómico a nível nacional, representando cerca de 5 % do total das exportações 

[32]. Além disso, em 2016, a produção de pasta a nível nacional representou cerca de 7,3 % da pasta 

produzida na Europa, valor apenas ultrapassado pela  Suécia e a Finlândia [6]. Relativamente à produção 

de pasta de eucalipto branqueada, Portugal é reconhecido atualmente como o líder europeu [32].  

Este setor tem mantido os seus níveis de crescimento, sendo que a produção total de pasta 

aumentou 2,5 % e a produção total de papel aumentou na ordem dos 3,6 % em 2016 [32]. Um aspeto 

relevante a ter em conta é o facto da indústria papeleira em Portugal assumir um compromisso de 

sustentabilidade. Em termos energéticos, encontra-se acima da média europeia, uma vez que dois terços 

da energia que é utilizada é proveniente da biomassa florestal [33]. A área florestal ocupa 

aproximadamente 40 % do território português [33]. Segundo dados publicados pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE) no ano de 2016, a espécie florestal que ocupava maior área em Portugal continental 

correspondia ao eucalipto, com 812 mil hectares, seguido pelo sobreiro e pelo pinheiro bravo. Na Figura 

1.3 encontra-se representada graficamente a distribuição da área de povoamentos na florestal nacional 

[32].  
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De todas as árvores existentes, a espécie Eucalyptus globulus caracteriza-se por ter o ciclo de 

crescimento mais curto, cerca de 7 anos, o que se traduz numa elevada produtividade florestal e, 

portanto, é a matéria-prima mais utilizada em Portugal, Espanha, Brasil, Chile e África do Sul [34]. 

1.4.1. A química da madeira 

No setor da pasta e papel, o consumo de madeira encontra-se na gama das dezenas de toneladas 

por dia. A qualidade final da pasta e do papel produzidos é influenciada pela gestão do parque de receção 

da madeira. A matéria-prima tem um custo significativo e, portanto, os danos que reduzem a qualidade 

das fibras que serão posteriormente utilizadas para produzir a pasta afetam de forma severa as 

características dos produtos finais [35]. 

As propriedades da madeira mais relevantes a ter em conta para a produção da pasta de papel 

são, essencialmente [36]: 

 a densidade – importante para o transporte e armazenamento. 

 a cor – a pasta produzida a partir de madeira com uma cor mais clara é sujeita a um 

processo de branqueamento mais simples. 

 o conteúdo em extratáveis. 

Geralmente a matéria-prima utilizada pela indústria papeleira é determinada tanto pela 

disponibilidade como pela sustentabilidade [36]. A nível global, as árvores folhosas (também designadas 

por hardwood), tais como o eucalipto, a acácia e o choupo, e as árvores resinosas (em inglês, softwood), 

árvores da família do pinheiro, são as fontes de fibra mais comuns. Estas são preferíveis relativamente 

Eucalipto; 25,8%

Sobreiro; 23,4%Pinheiro bravo; 22,7%

Azinheira ; 10,5%

Outras Folhosas; 5,60%

Pinheiro manso; 5,60%

Outras Resinosas; 2,30%

Carvalhos; 2,10% Castanheiro; 1,30% Alfarrobeira; 0,40%

Acácias; 0,20%

Figura 1.3 – Distribuição da área de povoamentos florestais (%). Adaptado de [32]. 
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a outros materiais de origem vegetal, como é o caso da palha e dos resíduos resultantes da produção 

agrícola, uma vez que existem em vasta quantidade, podem ser colhidas durante todo o ano e são 

relativamente fáceis de transportar [36].  

Por norma, quando se recorre a um processo mecânico para obter a pasta de papel, utilizam-se 

as fibras das árvores resinosas. Por outro lado, as árvores folhosas são vulgarmente usadas para obter as 

pastas através de métodos químicos pois contêm propriedades indicadas para a produção de papel de 

impressão. As árvores folhosas são cada vez mais utilizadas devido à sua disponibilidade, baixo custo e 

aos progressos nos processos produtivos do setor da pasta e do papel [36].  

A madeira é um material orgânico constituído, essencialmente, por três elementos, carbono, 

oxigénio e hidrogénio. A sua parede celular é composta essencialmente por celulose, hemiceluloses e a 

lenhina e em menor escala é também constituída por extratáveis e cinzas [34]. Com o objetivo de 

compreender o comportamento da madeira durante o processo de produção da pasta, bem como as 

consequências a nível das propriedades do papel, é indispensável conhecer a sua estrutura básica e a sua 

composição química. O teor de celulose e da lenhina bem como as propriedades da fibra são, 

tipicamente, as características essenciais da pasta de papel [34]. 

As árvores resinosas e as folhosas apresentam diferenças significativas na estrutura e 

composição da madeira, sendo que as primeiras apresentam uma fração superior de lenhina, sendo que 

o teor de celulose é praticamente igual em todo o tipo de madeira [1]. Na Tabela 1.1 evidenciam-se as 

diferenças em termos de teor de celulose, hemiceluloses e lenhina. 

Tabela 1.1 – Conteúdo (%) das polímeros que constituem a parede celular da madeira. Adaptado de [34]. 

Teor (%) Celulose Hemiceluloses Lenhina 

Árvores Resinosas 40 – 44 30 – 32 25 – 32 

Árvores Folhosas 40 – 44 15 – 35 18 – 25 

1.4.1.1. Celulose 

A celulose é composta por cadeias lineares de unidades de glucose, com uma massa molecular 

média de cerca de 100 000. Trata-se de um composto com capacidade para estabelecer diferentes tipos 

de ligações de hidrogénio: inter ou intramoleculares. As ligações intermoleculares são responsáveis pela 

formação de agregados supramoleculares altamente complexos, dos quais resultam a maioria das 

propriedades da celulose, nomeadamente, a sua estrutura cristalina [34]. Daqui resulta a insolubilidade 

da celulose em água e uma certa recalcitrância à hidrólise [4]. A celulose deve ser hidrolisada a glucose 

antes de se proceder à fermentação [1]. 
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1.4.1.2. Hemiceluloses 

As hemiceluloses são heteropolímeros complexos com massas moleculares médias de cerca de 

30 000 e cadeias relativamente curtas, lineares e muito ramificadas de diferentes monómeros incluindo, 

essencialmente, pentoses (unidades de xilose e arabinose) e hexoses (unidades de glucose e manose) 

[1], [34]. As cadeias de hemiceluloses são amorfas e tendem a ter um comprimento inferior às da 

celulose [1]. 

1.4.1.3. Lenhina  

A lenhina é um polímero aromático extremamente ramificado presente nas paredes celulares 

das plantas e está ligada aos polissacarídeos de celulose e hemiceluloses formando uma matriz 

lenhocelulósica [4]. A sua função é fornecer resistência estrutural e proteger as plantas da sua 

degradação sendo uma das biomoléculas mais abundantes no planeta [1]. 

1.4.1.4. Extratáveis 

Os extratáveis referem-se a uma mistura complexa de terpenos, gorduras, ceras, ácidos gordos, 

fenóis e taninos [34]. São compostos com baixo peso molecular e, por norma, representam uma reduzida 

fração da madeira [36]. Geralmente, estas substâncias desempenham um papel importante no 

metabolismo das células e, por vezes, constituem um mecanismo de defesa das árvores contra fungos e 

insetos. 

Estes compostos têm sido amplamente estudados pelos produtores de pasta e papel uma vez que 

estes causam alguns problemas no processo de produção e influenciam várias propriedades do papel 

obtido. Além disso, alguns extratáveis têm sido identificados como sendo os principais responsáveis 

pela toxicidade dos efluentes deste setor.  

1.4.2. Produção de pasta e papel 

No processo da produção de pasta de papel o primeiro passo corresponde à transformação da 

madeira e do material lenhocelulósico em matéria fibrosa, designada por pasta. A desfibração pode 

ocorrer por via mecânica, química ou uma combinação de ambas. As pastas produzidas apresentam 

propriedades distintas e, consequentemente, as aplicações são específicas consoante o método utilizado 

[34].  

Por norma, a partir dos métodos mecânicos obtém-se um rendimento elevado, na ordem dos  

90 %, apesar de se consumir uma quantidade elevada de energia elétrica [35]. Por outro lado, recorrendo 

à via química, as pastas químicas são mais flexíveis, o que lhes confere uma boa resistência [35]. Em 
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termos globais, as pastas são predominantemente produzidas recorrendo a processos químicos através 

do qual a lenhina é degradada e dissolvida por meio de reações químicas a elevadas temperaturas [34]. 

Uma das desvantagens da via química corresponde ao facto de ocorrer a degradação de uma parte das 

hemiceluloses e da celulose presentes paralelamente com a remoção da lenhina. Neste sentido, uma vez 

que a deslenhificação não é um processo seletivo, as reações químicas devem ser interrompidas quando 

o conteúdo de lenhina é suficientemente baixo para que seja possível ocorrer a separação das fibras e, 

em simultâneo, num tempo em que seja possível alcançar um rendimento aceitável. Geralmente 

procedem-se a processos de branqueamento posteriormente para que a deslenhificação seja o mais 

completa possível [34]. 

1.4.2.1. Processo Kraft 

O processo Kraft é considerado o principal método de cozimento no setor da pasta e do papel 

[7]. De acordo com Bajpai et al. [7], esta técnica é utilizada em cerca de 91 % da pasta produzida por 

via química e corresponde a 75 % da pasta produzida globalmente. A elevada recuperação dos 

compostos químicos utilizados e a resistência das pastas obtidas são as suas principais vantagens. 

Relativamente ao processo para obtenção das pastas cruas este envolve, essencialmente, a preparação 

de madeiras e o cozimento [37]. Assim sendo, a primeira etapa corresponde à receção da madeira na 

fábrica e, em seguida, esta é enviada para uma linha de destroçamento, equipada com um sistema de 

descasque de toros. As aparas são encaminhadas para as linhas de cozimento e a casca é levada por 

tapetes para o armazém de biomassa que servirá para abastecer a caldeira auxiliar [37]. 

A fase seguinte tem como objetivo separar as fibras de celulose da lenhina e obter a pasta crua 

de cor acastanhada [10]. Este processo corresponde ao cozimento da madeira que ocorre num digestor, 

ao qual são alimentadas continuamente as aparas de madeira. Estas são misturadas com o licor branco, 

que corresponde a uma solução aquosa de hidróxido de sódio e sulfureto de sódio com a finalidade de 

dissolver a lenhina [10]. As espécies químicas ativas são os aniões OH- e HS-, sendo que o primeiro é 

responsável por manter os fragmentos da lenhina em solução e o segundo é o principal agente de 

deslenhificação [35]. 

Com o objetivo de manter um rendimento elevado e assegurar os padrões de qualidade da pasta, 

geralmente é imposto um certo grau de deslenhificação, designado por índice kappa, que fornece uma 

indicação do conteúdo de lenhina presente. Para a madeira de árvores resinosas deve encontrar-se na 

gama entre 25 e 30, sendo que para a de folhosas deve encontrar-se no intervalo de 15 a 20 [34].  

Do processo de cozimento resulta o licor negro que corresponde ao licor branco enriquecido 

com os compostos químicos derivados da lenhina e com as outras substâncias resultantes da degradação 

da madeira, tais como, hemiceluloses e extratáveis [10]. Este licor contém uma quantidade de água 

considerável e, portanto, antes de ser queimado numa caldeira de recuperação, é enviado para uma série 
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de evaporadores. A combustão dos compostos orgânicos liberta calor que é posteriormente usado para 

produzir vapor que, por ação de uma turbina, poderá ser convertido em eletricidade [33]. Em alternativa, 

o vapor produzido pode ser introduzido nas etapas do processo de produção da pasta que requerem calor, 

tais como, a evaporação. Por vezes, é gerado vapor em excesso e, por isso, o processo pode fornecer 

eletricidade para a rede externa [10]. Por norma, o combustível utilizado na caldeira de recuperação é 

obtido a partir da casca e dos resíduos florestais. Deste modo, o processo de recuperação do licor negro 

visa o reaproveitamento dos compostos químicos utilizados e, por fim, a cogeração de vapor e energia 

[34]. É importante notar que atualmente as fábricas de produção e pasta e papel são projetadas para 

serem autossuficientes, devido ao seu elevado potencial para produzir energia [34].  

 Quando se pretende comercializar a pasta produzida, é necessário ainda proceder ao 

branqueamento [37]. O branqueamento visa eliminar a lenhina residual da pasta crua de cor acastanhada, 

em etapas sucessivas, obtendo-se, após cada etapa, pastas cada vez mais branqueadas, por ação de 

agentes oxidantes [37]. No final deste processo obtém-se a pasta branqueada que pode ser utilizada sob 

duas formas:  

 pasta sob a forma de suspensão aquosa – quando se pretende integrar a pasta na mesma 

unidade industrial com o objetivo de produzir papel, sendo esta enviada através de uma 

conduta [37]. 

 pasta seca em folhas, embalada e em fardos – quando o seu destino é a venda para o 

mercado. De notar que neste caso ainda é necessário proceder previamente à secagem 

da pasta [37]. 

Um dos desafios chave deste processo é o controlo das emissões, uma vez que são formados 

alguns componentes tóxicos e que apresentam um odor intenso. Estes compostos são vulgarmente 

designados por compostos reduzidos de enxofre (em inglês, total reduced sulphur gases - TRS). Alguns 

desses compostos são o metil mercaptano (CH3SH) e o dimetilsulfureto (CH3SCH3). Estes têm sido alvo 

de estudo uma vez que se pretende convertê-los em compostos inofensivos [34].  

1.4.3. Integração de uma biorrefinaria na indústria da pasta e papel 

O conceito de biorrefinaria é relativamente recente e designa uma instalação que integra os 

processos e equipamentos necessários para proceder à conversão de biomassa, cuja principal finalidade 

consiste em obter uma ampla gama de produtos de valor acrescentado, como combustíveis, energia e 

compostos químicos [38]. Assim sendo, esta abordagem pretende maximizar a eficiência de conversão 

de biomassa, minimizar as quantidades de matérias-primas necessárias providenciando uma elevada 

flexibilidade e reduzindo o risco de investimento destas instalações [39]. Neste sentido, o aumento dos 

preços das matérias-primas aliado ao crescente interesse da sociedade em substituir os combustíveis 
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fósseis por biocombustíveis obtidos a partir de fontes renováveis tem despertado interesse no setor da 

pasta e do papel para ampliar o seu portfólio de produtos com valor acrescentado [10].  

Assim sendo, a integração da produção de etanol numa fábrica de pasta de papel já existente é 

uma alternativa para a utilização da celulose. Esta é uma alternativa com custos de investimento 

relativamente baixos, visto que muitas das unidades processuais necessárias já existem numa fábrica de 

produção de pasta e papel que recorre ao processo Kraft [10]. A integração de uma biorrefinaria conduz 

à diversificação dos produtos, à redução dos custos de produção e poderá ser uma forma de valorizar os 

resíduos florestais e a matéria-prima de baixa qualidade para obter produtos de valor acrescentado [8].  

Além da produção de etanol, é possível proceder à extração das hemiceluloses, da lenhina e até 

gaseificar o licor negro. Num processo Kraft convencional, é comum as hemiceluloses  

encontrarem-se dissolvidas no licor negro. Existem diversos métodos que permitem a sua extração, o 

que facilitará a posterior extração da lenhina do licor negro, caso esse seja um dos objetivos. De notar 

que a extração das hemiceluloses também poderá ser efetuada antes da produção da pasta de papel. 

Neste processo podem ser produzidos diversos compostos, como ácido lático e hidrogel, a partir das 

hemiceluloses extraídas. Relativamente à lenhina, esta pode ser utilizada como fonte de energia devido 

ao seu elevado poder calorífico. Outra possibilidade é esta ser convertida em carbono ativado e fibras 

de carbono. Por último, tem sido desenvolvida uma alternativa para a recuperação tanto dos compostos 

químicos como de energia. Essa opção envolve a gaseificação do licor negro. Os compostos orgânicos 

que constituem o licor negro são convertidos em gás de síntese que poderá ser utilizado como  

matéria-prima para a produção de biocombustíveis ou eletricidade. Os compostos químicos são 

recuperados e são reintroduzidos no processo de produção de pasta [10]. Alguns dos exemplos descritos 

relativos a possíveis processos e produtos finais que poderão ser incluídos quando se procede à 

integração de uma biorrefinaria numa indústria de pasta de papel via processo Kraft encontram-se 

representados graficamente na Figura 1.4.  
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Figura 1.4 – Representação esquemática com exemplos de possíveis processos e produtos finais que poderão ser incluídos 
quando se procede à integração de uma biorrefinaria numa indústria de pasta de papel via processo Kraft [10]. 

As principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas a uma biorrefinaria 

integrada com uma instalação de produção de pasta de papel que recorre ao processo Kraft foram 

identificadas por Johnson et al. [40] ao realizarem uma análise SWOT. De acordo com esta análise, as 

principais vantagens associadas à integração incluem o fracionamento da biomassa poder ser feito com 

equipamentos compatíveis com a escala utilizada por uma fábrica da pasta de papel e estas possuírem 

um sistema eficiente de recuperação de energia. Além disso, comparativamente aos resíduos de culturas 

agrícolas, a madeira pode ser cortada durante todo o ano e, possui uma densidade elevada, facilitando o 

transporte [40]. A integração contribui para a diversificação de produtos e, a acrescentar a este facto, 

poderá ser utilizada a matéria-prima de baixa qualidade para produzir bioetanol, o que acrescenta valor 

ao processo Kraft e, poderá, eventualmente, reduzir os custos de produção [8]. Assim, permite a entrada 

em diversos nichos de mercado e, além disso, é possível melhorar a eficiência da utilização da biomassa. 

Estas são as principais oportunidades associadas [40]. Além destas, a localização de novas indústrias 

em parques industriais fornece uma excelente oportunidade de integração de processos. Todos estes 

fatores constituem uma força motriz para o desenvolvimento das indústrias de pasta e papel em 

biorrefinarias que visa a conversão da biomassa numa ampla gama de produtos [10]. A principal 

fraqueza está associada ao elevado custo associado à implementação do processo. A principal ameaça 

está relacionada com o facto de ser necessário um suporte comercial e ao nível do mercado que justifique 

o investimento numa biorrefinaria a partir do qual se obtém múltiplos produtos [40].  
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1.4.4. Economia Circular 

A economia circular corresponde a um modelo que visa a otimização dos ciclos de vida dos 

produtos desde o processo de produção até à gestão dos resíduos gerados, que devem ser transformados 

em potenciais subprodutos ou outros materiais passíveis de serem reutilizados [41]. Este é um conceito 

inovador que se baseia na política dos 3Rs: reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos. Assim, os resíduos 

devem ser considerados recursos renováveis que poderão ser utilizados para gerar produtos de valor e 

de interesse comercial [9]. Esta abordagem apresenta diversos benefícios, dentro dos quais se destacam, 

a redução da dependência dos combustíveis fósseis, a minimização da produção de resíduos, a 

diminuição das emissões de carbono e do impacto ambiental e, por último, a criação de novas 

oportunidades de negócio [41]. Este modelo surgiu devido ao aumento dos preços das matérias-primas 

que se tem vindo a observar, ao crescimento da população a nível mundial e da constatação da 

disponibilidade limitada das matérias-primas [41]. Além disso, estima-se que, no ano de 2010, foram 

produzidos cerca de 7 milhares de milhão de toneladas de resíduos, dos quais cerca de 50 %, 

provenientes dos países mais industrializados. Assim sendo, a gestão sustentável dos resíduos é 

imprescindível e, uma forma benéfica de o fazer é introduzindo este conceito [9].  

Neste contexto surgiu o tema desta dissertação, em que se pretende estudar a produção de 

bioetanol do hidrolisado enzimático de pasta Kraft não branqueada fornecida pela The Navigator 

Company. A madeira de Eucalyptus globulus é transformada em aparas que são sujeitas a um processo 

de cozimento a partir do qual se produz a pasta Kraft não branqueada. Posteriormente, esta é sujeita a 

um processo de hidrólise enzimática de modo a que os açúcares passíveis de serem fermentados estejam 

disponíveis para serem consumidos pela levedura S. cerevisiae, originando assim, um produto de valor 

acrescentado, o bioetanol. As vantagens desta integração foram previamente enumeradas ao longo deste 

capítulo. No futuro pretende-se estudar a viabilidade da produção de bioetanol a partir da pasta de baixa 

qualidade, obtida a partir de resíduos agroflorestais e de matéria-prima de baixa qualidade, visando o 

conceito de economia circular. 

Aliado a todos estes fatores, atualmente o bioetanol ainda não é produzido em Portugal [42] e, 

portanto, o facto de ser um projeto pioneiro é outra das vantagens competitivas da integração da 

produção deste biocombustível. Este poderia ser misturado com gasolina, um combustível fóssil, por 

forma a assegurar o cumprimento da diretiva implementada pela União Europeia já referida 

anteriormente. Outro fator impulsionador para a implementação deste projeto relaciona-se com o facto 

de em Portugal a percentagem de resíduos valorizados é relativamente inferior à média europeia [43].  
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2. Materiais e métodos 

2.1. Matéria-prima 

A pasta Kraft não branqueada, produzida a partir do Eucalyptus globulus, foi sujeita a um 

processo de hidrólise enzimática a partir do qual se obteve a matéria-prima utilizada no presente estudo. 

O hidrolisado foi fornecido pelo Instituto de Investigação da Floresta e Papel, RAIZ. Na Tabela 2.1 

apresenta-se a composição do hidrolisado, em termos de glucose e xilose, e o respetivo valor do pH. 

Tabela 2.1 – Características do hidrolisado em termos de composição (g.L-1) e pH. 

Composição do Hidrolisado (g.L-1) pH 

Glucose 78,5 
4,15 

Xilose 18,0 

2.2. Microrganismo 

Neste estudo recorreu-se à levedura Saccharomyces cerevisiae PYCC 5246, fornecida pelo 

Portuguese Yeast Culture Collection.  

A levedura foi replicada em assepsia em meio YM sólido e foi mantida a 28ºC durante 48 horas, 

e, posteriormente, foi conservada a 4ºC. Replicou-se a cultura todos os meses. 

2.3. Meios de Cultura  

Por forma a evitar contaminações, todos os meios utilizados foram previamente esterilizados 

em autoclave (AJC® Uniclave 88) a 121ºC durante 20 minutos.  

2.3.1. Meio YM (yeast medium) 

O meio YM sólido foi preparado de acordo com a composição apresentada na Tabela 2.2, sendo 

constituído por glucose (Labkem®), peptona (Fluka®), extrato de levedura  

(VWR Chemicals BDH Prolabo®), extrato de malte (Sigma-Aldrich®) e agar (Fragon®). O meio YM 

líquido tinha a mesma composição, exceto agar.  
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Tabela 2.2 – Composição do meio YM [44]. 

2.3.2. Meio de Fermentação 

O meio de fermentação foi preparado por adição de vários constituintes, sendo que estes foram 

esterilizados em diferentes soluções que foram posteriormente combinadas. Recorreu-se ao hidrolisado, 

mas adicionou-se também uma solução concentrada de glucose (153 g.L-1), como fonte de açúcares. 

Foram adicionados sais, (NH4)2HPO4 (Panreac®), (NH4)2SO4 (Pronalab®), MgSO4.7H2O 

(AlliedSignal®) e extrato de levedura, em soluções esterilizadas separadamente por forma a evitar a 

precipitação de sais. A composição do meio de fermentação encontra-se na Tabela 2.3.  

Tabela 2.3 – Composição do meio de fermentação. 

Composição do Meio de Fermentação (g.L-1) 

Glucose 80,0 

Xilose 6,0 

(NH4)2HPO4 2,0 

(NH4)2SO4 1,0 

Extrato de Levedura 2,5 

MgSO4.7H2O 0,50 

 

2.4. Ensaios de fermentação 

2.4.1. Preparação do pré-inóculo 

Para os ensaios realizados em Erlenmeyer, os pré-inóculos foram preparados por transferência 

de uma colónia da levedura S. cerevisiae cultivada em meio YM sólido em placa de Petri, mantida a 

4ºC, para tubos Falcon contendo 15 mL de meio YM líquido, recorrendo a uma ansa de inoculação 

estéril. Para os ensaios em biorreator, o procedimento foi semelhante: transferiram-se 3 colónias para 

Erlenmeyers com uma capacidade de 100 mL com 50 mL de meio YM líquido. Os tubos Falcon (no 

caso dos ensaios em Erlenmeyer), assim como os Erlenmeyers de 100 mL (no caso dos ensaios em 

biorreator) foram incubados no agitador orbital (B. Braun Biotech International Certomat® S), a  

Composição do Meio YM (g.L-1) 

Glucose Peptona Extrato de Levedura Extrato de Malte Agar 

10,0 5,0 3,0 3,0 20,0 
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180 rpm durante 24 horas na sala com temperatura controlada a 28ºC. Este procedimento foi realizado 

em duplicado, para ambos os ensaios.  

2.4.2. Preparação do inóculo 

Para os ensaios realizados em Erlenmeyer, os inóculos foram preparados recorrendo a 

Erlenmeyers de 100 mL com 70 mL de meio YM. Relativamente aos ensaios em biorreator,  

utilizaram-se Erlenmeyers de 500 mL com 300 mL de meio YM. Transferiu-se para os Erlenmeyers um 

determinado volume de pré-inóculo, por forma a garantir que a que a densidade ótica a 620 nm 

correspondesse a cerca de 0,400. Posteriormente, foram incubados no agitador orbital  

(B. Braun Biotech International Certomat® S) a 180 rpm durante 14 horas na sala com temperatura 

controlada, 28ºC. Este procedimento foi realizado em duplicado, para ambos os ensaios. 

2.4.3. Ensaios em Erlenmeyer 

As fermentações foram realizadas em descontínuo recorrendo a Erlenmeyers com uma 

capacidade de 500 mL. O número de ensaios realizados em Erlenmeyer foi determinado com base no 

planeamento fatorial [45].  

Neste trabalho, tal como representado na Figura 2.1, os fatores em estudo corresponderam à 

velocidade de agitação, ao volume útil de fermentação e ao diâmetro de abertura dos Erlenmeyers. 

Consideram-se apenas dois níveis, testando um valor superior e um inferior designados por + e -, 

respetivamente. Neste sentido, realizaram-se oito ensaios, correspondente a 23, em duplicado.  

Os Erlermeyers foram previamente autoclavados contendo o hidrolisado e a solução 

concentrada de glucose. A adição dos restantes componentes (Tabela 2.4) foi efetuada em assepsia. O 

meio foi inoculado de modo a ser obtida uma densidade ótica a 620 nm de 0,400 no início de cada 

ensaio. 

  

Ensaios em Erlenmeyer

Velocidade de Agitação 

180 rpm 250 rpm

Volume Útil do Meio 
de Fermentação

200 mL 300 mL

Diâmetro da Abertura do Erlenmeyer

Estreito 

(3,6 cm = 10,2 cm2)

Largo 

(4,5 cm = 15,9 cm2)

Figura 2.1 – Esquema representativo das variáveis em estudo nos ensaios realizados em Erlenmeyer. 
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Tabela 2.4 – Constituição inicial relativa das fermentações.  

Constituição Inicial das Fermentações % (v/v) 

Hidrolisado 25,0% 

Solução concentrada de glucose 40,0% 

Inóculo + restante volume de NaCl 0,9% (m/v) 10,0% 

Solução concentrada de (NH4)2HPO4 e (NH4)2SO4 15,0% 

Solução concentrada de extrato de levedura e MgSO4.7H2O 10,0% 

 

O acompanhamento dos ensaios de fermentação foi efetuado através da recolha de amostras de 

cerca de 2,5 mL, na câmara de fluxo laminar (BBH4 Braun Horizontal), com o auxílio de uma seringa 

estéril de 5,0 mL. De seguida mediu-se o pH e a densidade ótica a 620 nm. Por fim, centrifugaram-se as 

amostras (13 000 rpm e 5 min, Eppendorf® MiniSpin,). O sobrenadante foi armazenado a -20ºC para 

posterior análise da glucose e do etanol.  

No final de cada fermentação realizou-se um teste de contaminação, ou seja, inoculou-se uma 

placa de Petri que se incubou para verificar se só cresciam colónias da S. cerevisiae.  

2.4.4. Ensaios em Biorreator 

Realizaram-se dois ensaios, um em descontínuo e outro em alimentação escalonada, num 

biorreator Biostat® Aplus de 5 L (Sartorius Stedim Biotech®), com aquisição e controlo automático pelo 

software micro-DCU (Sartorius Stedim Systems®) que permitiu controlar e monitorizar a temperatura, 

a velocidade de agitação, o pH e a respetiva adição de ácido e de base. A constituição inicial do meio 

de fermentação para ambos os ensaios realizados, em termos de percentagem volume-volume, coincidiu 

com a utilizada para os ensaios em Erlenmeyer, previamente apresentada na Tabela 2.4.  

O biorreator foi previamente autoclavado (121ºC, 20 minutos) com o hidrolisado e a solução 

concentrada de glucose. A adição dos restantes componentes foi efetuada no dia correspondente ao 

início da fermentação, dentro da câmara de fluxo laminar, sendo que também se transferiu o volume de 

inóculo adequado de modo a obter uma densidade ótica inicial de cerca de 0,400 a 620 nm.  

Em ambos os ensaios, o volume útil de fermentação inicial correspondeu a 2 L, a temperatura 

foi mantida a 28ºC [30], a velocidade de agitação foi constante e igual a 180 rpm e o pH foi controlado 

a 5,5 [23] através da adição de base, KOH 5M (Eka®), e de ácido, H2SO4 1M (Fisher Chemical®). O 

elétrodo de pH, EasyFerm Plus K8 325 (Hamilton®) foi previamente calibrado e autoclavado em 

simultâneo com o biorreator.  
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As amostras, 9,0 mL, foram recolhidas utilizando a uma seringa com um filtro de 0,2 µm, para 

evitar a entrada de ar não estéril no biorreator. De seguida mediu-se a densidade ótica a 620 nm e 

centrifugaram-se as amostras (13 000 rpm e 5 min). O sobrenadante foi armazenado a -20ºC para 

posterior análise da glucose e do etanol.  

No final de cada fermentação realizou-se um teste de contaminação. 

O primeiro ensaio efetuado no biorreator foi realizado em modo descontínuo. O segundo ensaio 

o biorreator funcionou no modo de alimentação escalonada, no qual as condições iniciais 

corresponderam às do primeiro ensaio. Durante o ensaio com alimentação escalonada foram adicionados 

pulsos de 500 mL a cada aproximadamente 12 h. A constituição do 2º, 3º e 4º pulsos introduzidos durante 

o ensaio com alimentação escalonada apresenta-se na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 – Constituição do 2°, 3° e 4° pulsos introduzidos no ensaio com alimentação escalonada.  

 

Composição dos pulsos adicionados ao longo do ensaio com 

alimentação escalonada 
 

% (v/v) Volume (mL) 

Hidrolisado  25,0% 125,0 

Solução concentrada de glucose; 50,0% 250,0 

Solução concentrada de (NH4)2HPO4 e (NH4)2SO4 15,0% 75,0 

Solução concentrada de extrato de levedura e MgSO4.7H2O 10,0% 50,0 

É importante notar que por forma a compensar o aumento de volume do biorreator resultante da 

adição dos pulsos, foi necessário preparar diferentes soluções de alimentação concentradas [24]. Neste 

sentido, procedeu-se ao cálculo da concentração de cada uma das soluções que compunham o 2º, 3º e 4º 

pulsos por forma a que as concentrações de substrato e de nutrientes no biorreator, após cada adição, 

fossem aproximadamente iguais às iniciais. A composição destas soluções concentradas encontra-se na  

Tabela 2.6.  

Tabela 2.6 – Concentração (g.L-1) da solução de extrato de levedura e MgSO4.7H2O, da solução de (NH4)2HPO4 e (NH4)2SO4 e 
da solução concentrada de glucose a adicionar no 2°, 3° e 4° pulsos do ensaio com alimentação escalonada. 

Pulso/ Volume útil 

do biorreator (mL) 

Extrato 

 de Levedura 

(g/L) 

MgSO4.7H2O 

(g/L) 

(NH4)2HPO4 

(g/L) 

(NH4)2SO4 

(g/L) 

Glucose 

(g/L) 

2º / 2500 125,0 25,0 66,7 33,3 762,0 

3º / 3000 150,0 30,0 80,0 40,0 921,9 

4º / 3500 175,0 35,0 93,3 46,7 1082 
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2.5. Métodos Analíticos 

2.5.1. Quantificação da biomassa 

A concentração de biomassa foi avaliada através da turbidez medindo a densidade ótica a 620 

nm e, para a quantificar recorreu-se a um espetrofotómetro (Shimadzu® UVmini-1240®). A densidade 

ótica medida a 620 nm foi convertida em concentração de biomassa, utilizando a curva de calibração 

apresentada em detalhe no Apêndice A: Curvas de Calibração. 

Procedeu-se à diluição das amostras com NaCl 0,9% (m/V) para que o valor da densidade ótica 

se situasse, aproximadamente, no intervalo de validade da lei de Beer-Lambert.  

2.5.2. pH 

A monitorização do pH das amostras do meio de fermentação dos ensaios realizados em 

Erlenmeyer foi efetuada recorrendo a um medidor de bancada (Hach® sensIONTM + MM340) constituído 

por um elétrodo de pH (Hach® Sension+ 5014T).  

Nos ensaios em biorreator, o pH foi medido através do elétrodo EasyFerm Plus K8 325 

(Hamilton®).  

2.5.3. Quantificação da glucose, xilose e etanol  

Por forma a quantificar a concentração de glucose, xilose e etanol analisaram-se as amostras 

recolhidas ao longo das fermentações por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Em primeiro 

lugar, as amostras foram diluídas com água destilada de forma a que a concentração de açúcares se 

encontrasse entre 1 e 5 g.L-1. Em seguida, acidificaram-se 960 µL de cada amostra diluída utilizando 

40,0 µL H2SO4 0,25 M, de forma a que o pH se encontrasse na gama recomendada da coluna de HPLC, 

entre 1 e 3. Por fim, as amostras foram centrifugadas (Eppendorf® MiniSpin) a 8000 rpm, durante 8 

minutos, em eppendorfs com um filtro com um diâmetro de poro de 0,20 µm (Whatman). Foram 

injetados cerca de 10 μL do filtrado no sistema de HPLC Hitachi® LaChrom Elite composto, 

essencialmente, por uma coluna RezexTM ROA-Organic Acid H+ (8%) H-0138-K0 (Phenomenex®) a 

operar a 65ºC (forno Gecko 2000) e um detetor de índice de refração (L-2490 Hitachi® LaChrom Elite), 

utilizando como eluente H2SO4 0,01 N com um caudal de 0,500 mL.min-1.  

A concentração de todos os compostos analisados foi determinada com base nas curvas de 

calibração que relacionam a área do pico do composto em função da concentração do respetivo padrão. 

Os padrões foram preparados a partir de uma solução-mãe preparada com uma concentração definida 

dos vários compostos de interesse, que podem ser consultadas no Apêndice B: Padrões HPLC. 
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2.6. Cálculos 

2.6.1. Taxa Específica de Crescimento 

A taxa específica de crescimento máximo correspondeu ao declive da reta obtida da Equação 

(2.1) e (2.2) [46].  

 ln 𝑋𝑡 = 𝜇𝑡 + ln 𝑋0 (2.1) 

 ⇔ y = mx + b (2.2) 

Em que 𝑋0 e 𝑋𝑡  correspondem, respetivamente, à concentração de biomassa no instante inicial 

e no instante t (g.L-1), 𝑡 corresponde ao tempo (h) e 𝜇 refere-se à taxa específica de crescimento (h-1) 

[46]. É importante notar que, para a determinação desta variável, apenas se utilizaram os valores 

correspondentes à fase exponencial de crescimento. 

2.6.2. Taxa Volumétrica de Consumo e de Produção 

O cálculo da taxa volumétrica tem em conta a variação da concentração ao longo do tempo, tal 

como indicado na seguinte Equação: 

 𝑑𝐶 = 𝑟 ∙ 𝑑𝑡 (2.3) 

Em que 𝐶 corresponde à concentração (g.L-1), 𝑟 corresponde à taxa volumétrica (g.L-1.h-1) e 𝑡 

corresponde ao tempo (h) [47].  

Neste sentido, a partir da representação gráfica da variação da concentração de glucose ao longo 

do tempo, selecionaram-se os pontos que melhor se ajustam a uma tendência linear. A partir destes, 

efetuou-se uma regressão linear, em que o simétrico do declive corresponde a 𝑟𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒. Relativamente à 

taxa volumétrica de produção de etanol, 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, esta foi calculada a partir de um procedimento 

semelhante ao descrito para a glucose mas neste caso a taxa corresponde ao declive. 

Este procedimento de cálculo foi utilizado para todos os ensaios, com exceção do 1º e 3º pulsos 

do ensaio com alimentação escalonada. Uma vez que seu número de amostras é reduzido, o cálculo da 

taxa volumétrica de consumo de glucose e de produção de etanol foi calculada tendo em conta a variação 

da concentração no período em que decorreu o pulso. 
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2.6.3. Taxa Específica de Consumo e de Produção 

O cálculo da taxa específica depende da variação da concentração ao longo do tempo e da 

concentração de biomassa, de acordo com a Equação (2.4): 

 𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑞 ∙ �̅� 

(2.4) 

Em que 𝐶 corresponde à concentração (g.L-1), 𝑡 corresponde ao tempo (h), q corresponde à taxa 

específica (gglucose ou etanol
.g-1

biomassa
.h-1) e �̅� é a concentração média de biomassa (g.L-1) no intervalo 

considerado [47].  

Tendo em conta a Equação (2.3), a variação da concentração ao longo do tempo corresponde à 

taxa volumétrica e, portanto, obtém-se: 

 
𝑞 = 𝑟 ∙

1

�̅�
 (2.5) 

 

2.6.4. Rendimento 

O rendimento biomassa/substrato e etanol/substrato foi calculado de acordo com a Equação 

(2.6) e (2.7), respetivamente [47]. De notar que ambos os parâmetros foram calculados desde o início 

da fermentação até ao momento em que se obteve a concentração máxima de etanol.  

 
𝑌𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑔. 𝑔−1) =

∆[𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎]

∆[𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜]
 (2.6) 

 
𝑌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑔. 𝑔−1) =

∆[𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙]

∆[𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜]
 (2.7) 

2.6.5. Eficiência do Processo de Fermentação  

No processo de fermentação, uma mole de glucose dá origem a duas moles de etanol, tal como 

apresentado na Equação (1.1). Assim sendo, é possível calcular o rendimento teórico, correspondente a 

0,511 g.g-1 tendo em conta a seguinte Equação [48]: 

 2 moles Etanol (C2H5OH)

1 mol Glucose (C6H12O6)
=

2 × 46 g

180 g
= 0,511 

g Etanol

g Glucose 
 (2.8) 

Neste sentido, a eficiência do processo de fermentação é calculada a partir da Equação (2.9):  

 
Eficiência do Processo de Fermentação (%) =

𝑌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

0,511
× 100 (2.9) 
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3. Análise e discussão de resultados 

3.1. Ensaios em Erlenmeyer 

Os ensaios realizados em Erlenmeyer tiveram como objetivo a avaliação da influência da 

presença de oxigénio no crescimento e na produção de etanol da levedura Saccharomyces cerevisiae.  

A presença de oxigénio é um fator crítico em bioprocessos. Em primeiro lugar, a sua baixa 

solubilidade em água pode ser um problema uma vez que apenas o oxigénio que se encontra dissolvido 

no meio está disponível para o consumo dos microrganismos [49]. Além disso, tal como documentado, 

quando se realizam fermentações em Erlenmeyer é comum assumir que é fornecida a quantidade de 

oxigénio adequada devido à dificuldade em medir o oxigénio dissolvido através de um elétrodo 

convencional num Erlenmeyer em agitação orbital devido à sua dimensão [50].  

A disponibilidade de oxigénio é um fator que afeta tanto o crescimento como a formação de 

produto [50]. A S. cerevisiae tem a capacidade de converter rapidamente os açúcares em etanol e dióxido 

de carbono. Em condições aeróbias, a respiração é o processo eleito. No entanto, enquanto existe fonte 

de carbono no meio, a S. cerevisiae é capaz de realizar a fermentação alcoólica em simultâneo [51]. Esta 

é uma das únicas leveduras que tem a capacidade de restringir a respiração e promover o metabolismo 

fermentativo, mesmo na presença de algum oxigénio, através da repressão de determinados genes [52]. 

A S. cerevisiae é considerada uma levedura Crabtree positiva uma vez que sob condições aeróbias 

observa-se um metabolismo respiro-fermentativo em simultâneo, quando a concentração de açúcar é 

superior a um determinado valor limite [28]. Quanto à produção de etanol, este é obtido a partir do 

metabolismo fermentativo na ausência de oxigénio ou quando este se encontra numa concentração 

limitante [51]. 

A compreensão do comportamento da levedura consoante o oxigénio disponível é crucial para 

a otimização dos processos em larga escala [53]. Na produção de etanol é importante evitar o elevado 

grau de metabolismo aeróbio que consome o substrato, mas que não produz etanol. No entanto, é 

também imprescindível assegurar  uma determinada concentração mínima de oxigénio no meio para 

garantir o crescimento da levedura [49].  

Desta forma, foram realizados 8 ensaios, de acordo com o planeamento experimental fatorial, 

por forma a avaliar possíveis condições que favorecem a produção de etanol. O planeamento fatorial é 

considerado um dos métodos mais eficientes quando se pretende estudar o efeito de dois ou mais fatores 

na resposta obtida, sendo que estes representam as variáveis que se pretendem manipular. Neste trabalho 

utilizaram-se apenas dois níveis e, portanto, 2𝑘 representa o número de ensaios a realizar, sendo que 𝑘 

designa o número de fatores. Este método é particularmente útil na fase inicial do trabalho experimental 

uma vez que permite estudar um determinado número de fatores com um número de ensaios  
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reduzido [45]. Neste sentido, testou-se o efeito de algumas variáveis que afetam a transferência de 

oxigénio para o meio de fermentação, nomeadamente [28]: 

 a área de filtro de ar, relacionada com o diâmetro de abertura do Erlenmeyer. O aumento 

da área de filtro de ar reflete-se num aumento do valor de a, razão pela qual se obtém um valor de 

coeficiente volumétrico de transferência de oxigénio, 𝐾𝐿𝑎, superior, de acordo com Veglio et al. [54]. 

  o headspace no Erlenmeyer através do maior ou menor volume útil de fermentação. 

De acordo com Klöckner et al. [55], quanto maior for o volume útil de fermentação, menor é o 𝐾𝐿𝑎.  

 a velocidade de agitação, um fator crucial no processo de fermentação, uma vez que 

promove a transferência de massa, contribuindo para uma mistura mais efetiva do meio de fermentação 

e, além disso, assegura a homogeneidade das condições físico-químicas da cultura. -Esta variável é 

também responsável por promover a rápida permeabilidade dos nutrientes do meio de fermentação para 

o interior das células e, além disso, facilita a remoção do etanol para o meio de fermentação [23]. É 

importante ter em conta que a velocidade de agitação tem um papel importante na transferência de 

massa. De acordo com a teoria do filme, assume-se que quando duas fases estão em contacto, forma-se 

uma interface entre ambas. Assim, admite-se que estes dois filmes estagnados são responsáveis pela 

resistência à transferência de massa. Deste modo, o aumento da velocidade de agitação é responsável 

por reduzir a espessura do filme estagnado e, como consequência, obtém-se um 𝐾𝐿𝑎, superior [47]. Por 

outro lado, uma velocidade de agitação elevada é responsável por tensões de corte e por turbulência que 

afeta o crescimento celular e a formação do produto, podendo causar danos irreversíveis nas células  

[47, 55]. Além disso, é capaz de provocar algumas limitações em termos das atividades metabólicas das 

células [23].  

Relativamente à concentração inicial de glucose, optou-se por utilizar uma concentração inicial 

de glucose de cerca de 80 g.L-1 em todas as fermentações. A influência desta variável tem sido 

amplamente estudada. Por norma, concentrações iniciais elevadas permitem atingir rendimentos 

elevados, tal como foi demonstrado no estudo experimental de produção de etanol a partir de uma 

mistura de sementes de mandioca e durião [51]. Este efeito foi também observado utilizando a  

S. cerevisiae BY4742, que permitiu concluir que, à temperatura de 30ºC, a taxa específica de produção 

de etanol máxima aumentou com o aumento da concentração inicial de glucose de 20 até 80 g.L-1.  

No entanto, verificou-se que um incremento na concentração inicial de glucose de 80 g.L-1 para  

160 g.L-1 não se traduziu num aumento da produção de etanol. Para uma gama de concentrações muito 

elevadas, o substrato pode tornar-se inibitório [57].  

Na Figura 3.1 é apresentada a evolução em termos de biomassa, glucose, etanol e pH da 

fermentação realizada em Erlenmeyer com boca estreita, volume útil de fermentação de 200 mL e 

velocidade de rotação de 180 rpm. Para os restantes ensaios realizados, a evolução da concentração de 

biomassa, de glucose e de etanol foi semelhante, assim como o perfil de pH pelo que os gráficos relativos 
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às restantes experiências realizadas encontram-se no Apêndice C: Ensaios em Erlenmeyer. Os resultados 

de todos os ensaios encontram-se na Tabela 3.1 onde se apresentam os valores calculados para os 

parâmetros cinéticos, nomeadamente, a taxa específica de crescimento (𝜇), a taxa volumétrica e 

específica de consumo de substrato (𝑟𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒 e 𝑞𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒, respetivamente) , a taxa volumétrica e específica 

de produção de etanol (𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙  e 𝑞𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙, respetivamente), a concentração máxima de etanol 

([𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙]𝑚á𝑥), o rendimento biomassa/substrato (𝑌𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜), o rendimento etanol/substrato 

(𝑌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜), e a eficiência do processo de fermentação.  

Verificou-se em todos os ensaios realizados neste trabalho que, ao fim de 24 h de fermentação, 

a glucose já tinha sido completamente consumida. Quanto à concentração de xilose inicial esta 

correspondia a, aproximadamente, 6 g.L-1 e a sua concentração manteve-se constante ao longo do tempo 

em todas os ensaios como seria de esperar pois  S. cerevisiae não é capaz de a consumir [4]. 

Em todos os ensaios, o valor inicial do pH era cerca de 7,0 e verificou-se que à medida que a 

glucose era consumida este diminuía atingindo um valor perto de 3,0. A diminuição do pH ao longo da 

fermentação encontra-se documentada por Chang et al [25]. O dióxido de carbono, subproduto da 

fermentação, em solução aquosa entra em equilíbrio com o ácido carbónico. Trata-se de um ácido 

relativamente fraco sendo o principal responsável pela diminuição do pH do meio de fermentação, que 

foi notória em todos os ensaios realizados [58]. 
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Como é possível observar através da Figura 3.1, a fase lag teve uma duração de cerca de 4 horas, 

seguida da fase exponencial durante a qual se observou o decréscimo da concentração de glucose 

evidenciando claramente uma tendência linear. Neste sentido, assumiu-se que a taxa volumétrica de 

consumo de glucose (𝑟𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒) correspondeu ao declive da regressão linear dos pontos considerados,. 

Obteve-se um valor de 7,73 ± 0,88 g.L-1.h-1, sendo que se procedeu de modo semelhante para obter a 

taxa volumétrica de produção de etanol (𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙), 3,27 ± 0,40 g.L-1.h-1. A partir da linearização que 

representa o consumo de glucose é possível estimar que foi ao fim de, aproximadamente, 14 h que 

ocorreu a exaustão completa do substrato, no decorrer do período da noite. Neste sentido, e tal como 

ilustrado pelas setas representadas a verde na Figura 3.1, estima-se que a concentração máxima de etanol 

foi atingida praticamente no mesmo período de tempo. Presume-se que este valor seja semelhante à 

concentração máxima de etanol detetada às 24 h de fermentação, correspondente a 35,0 ± 1,0 g.L-1. 

A partir do momento em que a concentração de glucose é nula, não existe substrato disponível para a 

fermentação e, portanto, a formação de etanol e de dióxido de carbono é interrompida. Como 
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Figura 3.1 – Perfil de pH e de concentração de biomassa, glucose e etanol (g.L-1). Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca estreita, V= 200 mL e 180 rpm). 
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consequência, presume-se que o pH se tenha tornado constante desde esse instante, facto que foi possível 

observar a partir das 24 h de fermentação.  

Tendo em conta o consumo de glucose assumiu-se também que a fase exponencial 

provavelmente terá terminado por volta das 14 h. Obteve-se uma taxa específica de crescimento, 𝜇 , de 

0,354 ± 0,016 h-1. A partir do momento em que esgotou a glucose no meio, supõe-se que o crescimento 

de biomassa tenha cessado e, como consequência, iniciou-se a fase estacionária, como foi possível 

detetar depois das 24 h de fermentação.  

Os resultados apresentados na Tabela 3.1 permitiram determinar a influência das variáveis 

estudadas nos parâmetros cinéticos e na eficiência da fermentação. Relativamente ao estudo do impacto 

da área de filtro de ar através da utilização de dois tipos de Erlenmeyer, em que estes se diferenciavam 

pelo diâmetro de abertura do gargalo (ensaios 1 e 2, ensaios 3 e 4, ensaios 5 e 6, ensaios 7 e 8), não se 

observaram diferenças consideráveis nos parâmetros cinéticos calculados para os vários ensaios 

realizados. 

Quanto à avaliação do efeito da redução do headspace, esta foi feita através do aumento do 

volume útil do meio de fermentação de 200 mL para 300 mL (ensaio 1 e 5, ensaio 2 e 6,  

ensaio 3 e 7, ensaio 4 e 8). Neste sentido, foram testadas duas razões volume útil/volume total distintas, 

0,4 (200 mL/500 mL) e 0,6 (300 mL/500 mL). De acordo com um estudo realizado que avaliou as 

condições que afetam a produção de etanol a partir de uma cultura isolada de S. cerevisiae BIO-07, 

verificou-se que o aumento da razão volume útil/volume total até um valor de 0,8 se traduziu numa 

melhoria na produção de etanol, sendo que acima desse valor, se verificou um decréscimo [49].  

No entanto, de acordo com os resultados apresentados na Tabela 3.1, o aumento da taxa volumétrica de 

produção de etanol e da eficiência de conversão provocado pelo acréscimo no volume útil é praticamente 

insignificante.  

Por último, testou-se o efeito do aumento da velocidade de agitação nos parâmetros cinéticos 

da fermentação (ensaio 1 e 3, ensaio 2 e 4, ensaio 5 e 7 e ensaio 6 e 8). Geralmente uma velocidade de 

agitação mais elevada resulta num aumento da quantidade de oxigénio disponível. Além disso, pode 

resultar num aumento da concentração de biomassa, o que se poderá traduzir numa taxa específica de 

crescimento superior [56]. Relativamente aos ensaios realizados, obteve-se uma taxa específica de 

crescimento praticamente igual em todos os ensaios realizados, pelo que se conclui que 

independentemente das condições experimentais testadas, a taxa de arejamento inicial terá sido 

adequada ao arranque das culturas. Além disso, e contrariamente ao que se encontra documentado, não 

se verificou um incremento na taxa de consumo de glucose quando se procedeu ao aumento da taxa de 

agitação [56]. Aparentemente ocorreu até uma diminuição, tendo em conta o valor médio. No entanto, 

considerando o desvio padrão associado, concluiu-se que não foram observadas diferenças significativas 

na taxa volumétrica de consumo de glucose. Relativamente à eficiência da fermentação, não se verificou 
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em efeito expressivo da variação da velocidade de agitação neste parâmetro, tendo em conta o desvio 

que lhe está associado. De acordo com um estudo relativo à produção de etanol através de cocultura de 

S. cerevisiae e Candida tropicalis, a produtividade e a concentração máxima de etanol foram obtidas 

para o ensaio realizado a 50 rpm. Os autores [56] constataram que um aumento da velocidade de agitação 

resultou num decréscimo da concentração de etanol. Além disso, os dados apresentados no artigo 

demonstram que uma concentração de oxigénio dissolvido elevada contribui para o crescimento celular, 

no entanto, a produção de etanol é favorecida por uma concentração de oxigénio dissolvido 

relativamente baixa [56]. Esta conclusão sustenta o facto da S. cerevisiae se tratar de uma levedura 

anaeróbia facultativa [59]. 
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Tabela 3.1 – Parâmetros cinéticos calculados para os oito ensaios realizados em Erlenmeyer. 

Ensaios 

1  

Boca estreita 

200 mL 

180 rpm 

2  

Boca larga 

200 mL 

180 rpm 

3 

Boca estreita 

200 mL 

250 rpm 

4 

Boca larga  

200 mL 

250 rpm 

5 

Boca estreita 

300 mL 

180 rpm 

6 

Boca larga  

300 mL 

180 rpm 

7 

Boca estreita 

300 mL 

250 rpm 

8 

Boca larga 

300 mL 

250 rpm 

𝜇  

(h-1) 
 

0,354 ± 0,016 0,342 ± 0,024 0,344 ± 0,011 0,343 ± 0,009 0,347 ± 0,018 0,337 ± 0,009 0,333 ± 0,017 0,332 ± 0,017 

𝑟𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒  

(g.L-1.h-1) 
 

7,73 ± 0,88 9,06 ± 1,80 6,04 ± 0,61 4,83 ± 0,91 8,00 ± 1,27 7,12 ± 0,89 6,36 ± 0,80 7,65 ± 0,16 

𝑞𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒  

(g.g-1.h-1) 
 

2,38 ± 1,21 2,91 ± 1,55  1,97 ± 0,99 1,51 ± 0,80 2,49 ± 1,33 2,33 ± 1,26 2,12 ± 1,10 2,42 ± 1,23 

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙   

(g.L-1.h-1) 
 

3,27 ± 0,40 2,80 ± 0,24 3,15 ± 0,16 2,65 ± 0,20 3,76 ± 0,66 3,54 ± 0,32 3,29 ± 0,21 3,50 ± 0,26 

𝑞𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙   

(g.g-1.h-1) 
 

1,01  ± 0,51 0,90 ± 0,45 1,03 ± 0,51 0,83 ± 0,42 1,17 ± 0,63 1,16 ± 0,62 1,10 ± 0,56 1,11 ± 0,57 

[𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙]𝑚á𝑥 

(g.L-1) 
 

35,0 ± 1,0 32,1 ± 0,0 33,6 ± 0,5 31,8 ± 0,5 33,5 ± 0,5 35,4 ± 1,0 35,5 ± 0,4 32,2 ± 0,5 

𝑌𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜  

(g.g-1) 
 

0,08 ± 0,00 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,00 0,08 ± 0,00 0,08 ± 0,00 0,08 ± 0,00 0,07 ± 0,00 0,08 ± 0,00 

𝑌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

(g.g-1) 
 

0,450 ± 0,016 0,399 ± 0,009 0,426 ± 0,006 0,406 ± 0,014 0,445 ± 0,026 0,443 ± 0,016 0,455± 0,008 0,448 ± 0,010 

Eficiência de 

Conversão (%) 
88,0 ± 3,1 78,1 ± 1,7 83,4 ± 1,2 79,5 ± 2,8 87,2 ± 5,0 86,7 ± 3,2 89,0 ± 1,6 87,8 ±1,9 
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As condições testadas no ensaio 4 (Boca larga, 200 mL e 250 rpm) são as que, teoricamente, 

favorecem a transferência de oxigénio. No entanto, relativamente à taxa específica de crescimento 

obteve-se um valor muito semelhante aos restantes ensaios. Quanto à eficiência do processo de 

fermentação, 79,5 ± 2,8 %, esta é significativamente inferior às restantes, com exceção do ensaio 2, que 

tem também um valor muito próximo ao referido. 

No ensaio 5 foram limitadas as condições de transferência de oxigénio, ao operar à taxa de 

agitação inferior, diâmetro de abertura do Erlenmeyer estreito e com o volume de fermentação superior. 

Verificou-se que esta limitação em termos de arejamento não afetou o crescimento celular da cultura, 

obtendo-se um valor de 0,347 ± 0,018 h-1, similar ao das restantes experiências. Tendo em conta as 

condições testadas, seria expectável que as taxas volumétricas de produção de etanol, assim como 

eficiência de conversão fossem relativamente superiores comparativamente aos restantes ensaios, uma 

vez que o metabolismo fermentativo é favorecido em condições de oxigénio limitantes [51]. Tendo em 

conta o desvio-padrão associado, confirma-se que é para este ensaio que se obtém a eficiência máxima, 

de 92,2%. No entanto, a diferença relativamente aos ensaios 1, 6, 7 e 8 não é significativa. Assim, não 

é possível concluir que este é notoriamente o ensaio para o qual se obteve os melhores resultados, quer 

em termos de rendimento quer em termos de taxa de produção de etanol.  

Atendendo às considerações referidas anteriormente e aos resultados apresentados na 

Tabela 3.1, contrariamente ao que seria expectável, a gama de valores que foi alvo de estudo para o 

diâmetro de abertura do Erlenmeyer, velocidade de agitação e volume útil de fermentação não têm um 

efeito significativo nos parâmetros cinéticos calculados. Assim sendo, conclui-se que a gama estudada 

das três variáveis, com as respetivas diferenças, não provocou comportamentos distintos associados a 

diferenças no metabolismo fermentativo ou respiratório e de crescimento na S. cerevisiae. A levedura 

revelou ser muito tolerante ao oxigénio visto que, mesmo em condições onde se promove a sua 

disponibilidade, não se registaram diferenças significativas em termos de taxa de produção de etanol e 

eficiência da fermentação. 
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3.2. Ensaios em Biorreator 

Perante os resultados obtidos para os ensaios realizados em Erlenmeyer, não faria sentido testar 

em biorreator o efeito das variáveis anteriormente referidas. Neste sentido, optou-se por realizar dois 

ensaios em que o objetivo consistiu em comparar dois modos de operação distintos, descontínuo e com 

alimentação escalonada, em termos de rendimento e eficiência. As condições iniciais, em termos de 

concentração de substrato e de nutrientes, pH, temperatura e velocidade de agitação, coincidiram em 

ambas as fermentações. 

É importante notar que existem, essencialmente, duas grandes diferenças comparativamente aos 

ensaios realizados em Erlenmeyer. Em biorreator, o pH foi mantido constante em 5,5 através do controlo 

automático com ácido e base e, além disso, a agitação é mecânica e não orbital. 

3.2.1. Ensaio em descontínuo 

As condições de operação deste ensaio foram escolhidas, essencialmente, tendo em vista a 

economia do processo, uma vez que não se obtiveram diferenças significativas ao nível da eficiência da 

fermentação nos ensaios realizados em Erlenmeyer. Neste sentido, decidiu-se utilizar a velocidade de 

agitação mais baixa, 180 rpm, o que terá correspondido a um consumo energético mais baixo e, 

consequentemente, a custos de operação menores.  

Na Figura 3.2 apresenta-se a evolução das concentrações de biomassa, glucose e etanol da 

fermentação realizada em biorreator, em modo descontínuo. Embora estivesse presente no hidrolisado, 

a xilose não foi consumida durante o ensaio mantendo-se em valores próximos de 6 g.L-1 durante todo 

o ensaio, optando-se por não representar os seus valores na Figura 3.2. Além disso, uma vez que o valor 

do pH foi mantido a 5,5, esta variável também não se apresenta. 

A concentração inicial de glucose foi de 76,3 g.L-1, semelhante aos ensaios realizados em 

Erlenmeyer. À medida que a glucose foi consumida, verificou-se um aumento da concentração de 

biomassa e de etanol. A taxa volumétrica de consumo de glucose, foi de 6,92 ± 0,72 g.L-1.h-1 e a taxa 

volumétrica de produção de etanol, foi 1,93 ± 0,38 g.L-1.h-1.  
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Tal como ocorreu nos ensaios em Erlenmeyer, não foi possível detetar o momento em que a 

glucose terminou e que terá correspondido ao máximo da concentração de etanol. A última amostra do 

primeiro dia de fermentação foi retirada ao fim de 12 h de fermentação com 23,7 g.L-1 de glucose. Tendo 

em conta a regressão linear utilizada para calcular a taxa de consumo, estima-se que a glucose se tenha 

esgotado, aproximadamente, às 16 h de fermentação, o que coincidiu com a interrupção da adição de 

base de acordo com os registos do biorreator. Neste caso, devido ao controlo do pH, a evolução desta 

variável não acompanhou o consumo de substrato, mas sim a base que foi adicionada automaticamente 

pelo sistema de controlo.  

Relativamente à biomassa, a sua concentração inicial era de 0,337 g.L-1. Foi possível observar 

que ocorreu uma fase lag com uma duração entre 2 a 4 h. A taxa específica de crescimento foi 

ligeiramente inferior à obtida para os ensaios em Erlenmeyer, atingindo um valor de 0,248 ± 0,018 h-1. 

A concentração máxima de biomassa, 7,59 g.L-1, foi alcançada às 26 h. Observou-se que neste momento, 

a cultura já se encontrava em fase estacionária. 
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Figura 3.2 – Perfil de adição de base (mL) e de concentração de biomassa, glucose e etanol (g.L-1). Linearizações do consumo 
de glucose e da produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 33 h de fermentação (ensaio em descontínuo, 
2000 mL, 180 rpm). 
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É possível verificar que o perfil de concentração de etanol esteve de acordo com a evolução da 

concentração de biomassa e de glucose. À medida que a biomassa cresceu e que a glucose foi consumida, 

a concentração de etanol aumentou. A concentração máxima de etanol, 28,3 g.L-1, foi detetada ao fim 

de 24 h, mas terá ocorrido mais cedo visto que se estima que a exaustão de glucose terá ocorrido perto 

das 16 h. Este ponto coincidiu com o momento em que já não existia glucose no meio de fermentação e 

em que cessou o crescimento da biomassa. 

Obteve-se uma eficiência do processo de fermentação de 72,8 %, um valor relativamente 

inferior ao obtido para os ensaios em Erlenmeyer. Esta situação estará relacionada com as diferenças da 

forma de agitação, orbital no Erlenmeyer e por pás no bioreator, e na área de contacto gás-líquido, que 

foi maior no Erlenmeyer que no biorreator. Esta situação terá levado a uma menor concentração de 

biomassa no biorreator que consequentemente produziu menos etanol (Tabela 3.2).  

O acompanhamento da fermentação foi efetuado durante cerca de 33 h. De acordo com a 

evolução da concentração de etanol que se pode observar a partir da Figura 3.2, presume-se que a partir 

das 30 h de fermentação, já na ausência de glucose, o etanol começou a ser utilizado como fonte de 

carbono no processo de respiração, uma vez que a sua concentração começou a sofrer um ligeiro 

decréscimo [49]. Os parâmetros cinéticos calculados para este ensaio apresentam-se na Tabela 3.2, de 

modo a facilitar a comparação com o ensaio que será apresentado em seguida. 
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Tabela 3.2 – Parâmetros cinéticos calculados para os ensaios realizados em biorreator. 

 
Ensaio em 

descontínuo 

Ensaio com alimentação escalonada  

1º Pulso 2º Pulso 3º Pulso 4º Pulso 

𝜇  

(h-1) 
 

0,248 ± 0,018      

𝑟𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒  

(g.L-1.h-1) 
 

6,92 ± 0,72  4,67 7,88 ± 0,36  3,89  2,67 ± 0,16  

𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙   

(g.L-1.h-1) 
 

1,93 ± 0,38  2,62  3,41 ± 0,14 2,05 0,80 ± 0,09 

[𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙]𝑚á𝑥 

(g.L-1) 
 

28,3 28,8 68,1 77,8 91,1 

𝑌𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜  

(g.g-1) 
 

0,10 0,08 0,06 0,03 0,02 

𝑌𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙/𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 

(g.g-1) 
 

0,372 0,404 

Eficiência de Conversão 

(%) 
72,8 79,2 
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3.2.1. Ensaio com alimentação escalonada 

A fermentação com alimentação escalonada é uma das estratégias mais utilizadas na produção 

de etanol à escala industrial. A primeira vantagem deste modo de operação consiste na redução da 

inibição por substrato, uma vez que o biorreator é alimentado de forma faseada [24, 31], permitindo 

obter uma produtividade mais elevada [23]. Além disso, permite uma redução do tempo de fermentação 

uma vez que se evita o tempo de paragem e novo arranque que ocorre nos processos em descontínuo, 

que envolve também a esterilização do biorreator [1, 3]. Neste modo de operação, a fermentação é 

iniciada com a adição do inóculo e da solução de alimentação, constituída pelo substrato e pelos 

micronutrientes requeridos pela cultura, tipicamente vitaminas e minerais. Após o esgotamento do 

substrato foi adicionado um pulso, que consistiu numa nova dose de substrato. Os pulsos são adicionados 

sucessivamente, levando a um aumento descontínuo do volume de fermentação no decorrer do processo 

[24]. Neste trabalho, adicionaram-se pulsos de 0,500 L contendo hidrolisado, solução concentrada de 

glucose e os meios de suplementação já referidos na secção 2.2 dos Materiais e Métodos. É de notar que 

devido ao elevado volume de cada pulso, após cada adição ocorreu uma diluição da concentração dos 

componentes da mistura reacional, incluindo da biomassa e do etanol, tal como se pode observar através 

da Figura 3.3. Os valores relativos às taxas volumétricas de consumo de glucose e de produção de etanol, 

bem como os valores obtidos para os restantes parâmetros cinéticos calculados para ambos os ensaios 

realizados em biorreator foram apresentados na Tabela 3.2. 
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De acordo com os resultados obtidos no ensaio realizado em descontínuo, em que se estimou 

que a glucose se esgotou por volta das 16 h, o 2º pulso deveria ser fornecido neste tempo de fermentação. 

No entanto, devido a condicionantes logísticas e de tempo, neste ensaio os pulsos foram fornecidos 

aproximadamente, de 12 h em 12 h. As primeiras 12 h de fermentação, até a adição do primeiro pulso, 

decorreram nas mesmas condições do ensaio em descontínuo. Uma vez que não seria possível 

acompanhar os períodos da noite, esta fase inicial decorreu durante este período da noite, permitindo a 

amostragem e o acompanhamento mais detalhado da evolução da fermentação após a introdução do  

2º pulso. Por este motivo não foi possível calcular a taxa especifica de crescimento para as primeiras  

12 h de fermentação ou definir a fase lag. No início da fermentação a concentração de glucose era  

80,9 g.L-1 e até ao final deste período inicial decresceu até às 29,6 g.L-1, que se traduziu numa taxa de 

consumo de 4,67 g.L-1.h-1. É importante notar que a glucose consumida foi utilizada, simultaneamente, 

para o crescimento da biomassa e para a produção de etanol, pois no final das primeiras 12 h de 

fermentação as concentrações atingidas foram de 4,77 g.L-1 e 28,8 g.L-1, respetivamente. Estimou-se 

que o etanol foi produzido a uma taxa volumétrica de produção de 2,62 g.L-1.h-1, mas este valor tem 

alguma incerteza associada, uma vez que apenas foram considerados dois pontos para o seu cálculo. 
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Comparativamente ao ensaio em descontínuo, observou-se um crescimento da biomassa ligeiramente 

inferior e uma produção de etanol superior. 

No que diz respeito ao 2º pulso, este foi introduzido no período da manhã, ao fim de 12 h de 

fermentação. É importante notar que os cálculos para definir a composição dos pulsos foram efetuados 

de modo a garantir uma concentração de glucose no biorreator semelhante à concentração inicial,  

80 g.L-1, e considerando a diluição do meio provocada pela adição de volume de meio. 

Após a adição do 2º pulso, a glucose voltou a ser consumida e manteve-se o crescimento da 

biomassa e a produção de etanol. A concentração de biomassa aumentou ao longo do tempo atingindo 

o valor máximo obtido neste ensaio, 9,89 g.L-1, o que coincidiu com o momento em que a glucose se 

esgotou, mesmo antes da adição do 3º pulso. Este foi o único pulso em que a glucose se esgotou 

completamente. Relativamente ao etanol este foi aumentando ao longo do tempo até se atingir uma 

concentração de 68,1 g.L-1. 

Uma vez que tanto o decréscimo da concentração de glucose como a evolução da concentração 

de etanol evidenciaram uma tendência linear foi possível determinar as taxas volumétricas a partir do 

declive das linhas de tendência. As representações gráficas onde estas se encontram apresentadas 

encontram-se no Apêndice D: Ensaios em Biorreator. Assim, para o 2º pulso obteve-se um valor de  

7,88 ± 0,36 g.L-1.h-1 e 3,41 ± 0,14 g.L-1.h-1 para a taxa volumétrica de consumo de glucose e de produção 

de etanol, respetivamente. De acordo com os valores obtidos para as taxas de consumo de glucose e de 

produção de etanol para cada pulso, apresentados na Tabela 3.2, constatou-se que os valores obtidos 

para este pulso foram os mais elevados. Uma possível justificação poderá estar relacionada com o facto 

de, nas primeiras 12 h de fermentação, ter existido um primeiro período de adaptação da cultura, 

designada por fase lag, em que o crescimento de biomassa e o consumo de glucose terá sido lento, não 

tendo resultado na produção de etanol correspondente. Aquando da adição do 1º pulso, a cultura já 

estava adaptada e encontrava-se a crescer e a produzir etanol em pleno. Assim, provavelmente ao ser 

realimentada com substrato e nutrientes, ocorreu uma continuidade do processo.  

A adição do 3º pulso foi efetuada ao fim de aproximadamente 24 h de fermentação, no período 

da noite, motivo pelo qual não foi efetuado o acompanhamento da fermentação, tal como já tinha 

acontecido com o 1º pulso.  

Após a adição do 3º pulso, o volume do biorreator passou a ser 3,0 L e a concentração de 

biomassa era de 8,17 g.L-1 e aumentou ligeiramente até um valor de 9,45 g.L-1. No início desta nova 

etapa, a concentração inicial de glucose correspondia a 75,1 g.L-1 e diminuiu até atingir um valor de 

35,0 g.L-1. Relativamente à taxa volumétrica de consumo de glucose esta foi determinada a partir da 

variação de concentração observada neste intervalo de tempo, sendo que se obteve um valor de  

3,89 g.L-1.h-1. Relativamente ao etanol, após a adição do 3º pulso, a sua concentração era de 56,6 g.L-1. 

Assim, passado cerca de 11 h, atingiu-se uma concentração de etanol de 77,8 g.L-1. A taxa volumétrica 
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de produção de etanol foi determinada de forma semelhante à glucose e obteve-se um valor de  

2,05 g.L-1.h-1. Estima-se que praticamente toda a glucose consumida durante este período de tempo se 

destinou à formação do produto de interesse, uma vez que se constatou que o crescimento da biomassa 

foi muito baixo neste período de tempo. Comparativamente ao pulso anterior, as taxas volumétricas de 

consumo de glucose e de produção de etanol foram relativamente inferiores. Assim, constou-se que 

ocorreu um abrandamento na velocidade de consumo de substrato e de produção de etanol.  

No que diz respeito ao 4º pulso, este foi introduzido no período da manhã, correspondente às 

36 h de fermentação. A concentração inicial de biomassa era cerca de 7,15 g.L-1 e após cerca de 22 h 

atingiu um valor de 8,50 g.L-1. Relativamente à concentração de glucose esta correspondia a 35,0 g.L-1 

antes de se ter adicionado este novo pulso. Assim, imediatamente a seguir à sua adição, a concentração 

de glucose passou a ser aproximadamente 111 g.L-1. Ao fim de 61 h de fermentação, momento em que 

se terminou o ensaio, existiam cerca de 41,1 g.L-1 de glucose no meio. O tempo estimado para a exaustão 

do substrato duplicou relativamente ao obtido para o 3º pulso. Quanto ao etanol, a sua concentração 

aumentou de 73,1 g.L-1 até 91,1 g.L-1 num intervalo de tempo de 22 h. O valor de 91,1 g.L-1 correspondeu 

à concentração máxima de etanol obtida no ensaio global com alimentação escalonada. Tendo em conta 

que se observou que o crescimento de biomassa foi praticamente desprezável e, assim sendo, 

praticamente toda a glucose consumida foi direcionada para a produção de etanol.  

As taxas volumétricas de consumo de glucose e de produção de etanol determinaram-se a partir 

do declive das linhas de tendência, sendo que se obteve 2,67 ± 0,16 g.L-1.h-1 e  

0,80 ± 0,09 g.L-1.h-1, respetivamente. A partir destes valores é possível verificar que se observou um 

abrandamento tanto no consumo de substrato como na produção de etanol. Neste sentido, tendo em 

conta os resultados obtidos, estes estão de acordo com o que se encontra documentado por  

Cot et al. [60], que refere que a acumulação de etanol no meio de fermentação inibe a  levedura S. 

cerevisiae. Um dos exemplos desses efeitos é a redução da atividade metabólica através da diminuição 

da taxa volumétrica de consumo de glucose [60]. De acordo com Sonego et al. [61], quando a 

concentração de etanol no meio é superior a cerca de 8 % (v/v), correspondente a cerca de 63 g.L-1, 

ocorre a diminuição do crescimento celular, como consequência dos danos causados nas estruturas das 

células, o que poderá resultar numa redução da taxa volumétrica de produção de etanol. Assim, esta 

observação coincide com o intervalo de tempo a partir do qual se observou uma diminuição da produção 

de etanol. De facto, no momento da adição do 4º pulso, a concentração de produto existente no meio 

(73,1 g.L-1) era ligeiramente inferior à concentração considerada inibitória para a S. cerevisiae pelo que, 

provavelmente nem com algumas horas de fermentação adicionais se chegaria a consumir toda a glucose 

existente no meio no momento em que se terminou o processo. Neste sentido, o facto da concentração 

de etanol se tornar inibitória quando o período de fermentação é longo constitui uma das principais 

desvantagens de introduzir a alimentação de forma escalonada, conforme referido por Çaylak [24].  
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Além disso, Cot et al. [60] menciona que a inibição do processo de fermentação provocada pela 

acumulação de etanol é um dos maiores desafios a nível industrial.  

Além da acumulação de etanol no meio como uma possível justificação para a redução da 

atividade metabólica da levedura ao longo da fermentação [23], também a acumulação de substâncias 

tóxicas que compõem o hidrolisado poderá ser um dos fatores responsável pela inibição do crescimento 

[62]. À medida que são adicionados os pulsos, a quantidade destes compostos no meio de fermentação 

aumenta. A adicionar a este facto é importante notar que a concentração de biomassa é determinada a 

partir da medição da densidade ótica. Este método tem como principal desvantagem o facto de não 

permitir distinguir as células viáveis das inviáveis ou mortas [47]. Assim sendo, com o avançar do tempo 

de fermentação é normal que algumas células se tornem inviáveis. De acordo com Westman et al. [61], 

os inibidores derivados do pré-tratamento da biomassa lenhocelulósica poderão ser os responsáveis pela 

redução da viabilidade celular. Como consequência, poderá ocorrer um declínio na produção de etanol, 

o que poderá conduzir a uma utilização incompleta do substrato disponível. Este é um fator que, sem 

dúvida, afeta a eficiência da fermentação e que poderá ser mais uma das razões para as taxas de produção 

de etanol terem diminuído a partir das 24 h de fermentação, momento em que praticamente já não existia 

crescimento celular e a cultura se encontrava em estado estacionário.  

De um modo geral, o objetivo dos ensaios realizados em biorreator consistiu em estudar dois 

modos de operação distintos, em descontínuo e com alimentação escalonada, e a sua influência nos 

parâmetros cinéticos, nomeadamente no rendimento e eficiência da fermentação.  

Em termos de concentração máxima de biomassa que se atingiu, foi possível observar que para 

o ensaio com alimentação escalonada se obteve um valor relativamente superior ao determinado para o 

ensaio em descontínuo. Este resultado é expectável uma vez que no ensaio com alimentação por pulsos, 

a quantidade total de substrato que é adicionada é bastante superior. Neste sentido, existe uma 

concentração de substrato disponível e que pode ser consumido pela levedura, o que poderá promover 

o crescimento da biomassa. Relativamente à produção de etanol, foi possível determinar a sua taxa 

volumétrica máxima global, considerando a concentração máxima de etanol e o tempo ao fim do qual 

esta foi atingida. Neste sentido, obteve-se um valor de 1,18 g.L-1.h-1 para o ensaio em descontínuo e  

1,49 g.L-1.h-1 para o ensaio com alimentação escalonada. A partir destes valores determinou-se a taxa 

específica máxima global de produção de etanol, tendo em conta uma média ponderada da concentração 

de biomassa. Quanto a este parâmetro, os resultados foram consistentes: a produção de etanol por hora 

e por grama de biomassa existente no meio é superior para o ensaio com alimentação escalonada, cerca 

de 6,52 g.g-1.h-1, sendo que para o ensaio em descontínuo se obteve cerca de 4,30 g.g-1.h-1.  
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Por forma a determinar o rendimento e a eficiência global da fermentação, foi necessário ter em 

conta a massa de glucose consumida e a respetiva quantidade de etanol produzida nos diversos pulsos. 

Para cada pulso, a quantidade de glucose consumida corresponde à diferença entre a massa de glucose 

inicial e final, valores apresentados na Tabela 3.3. Assim sendo, a massa total de glucose consumida é 

dada pelo somatório dos valores determinados anteriormente. De forma semelhante, a massa total de 

etanol produzida corresponde à soma da massa de etanol formada em cada pulso, dada pela diferença 

entre a massa final e inicial. Assim sendo, no processo de fermentação foram adicionadas no total 829 

g de glucose, das quais 686 g foram consumidas. Relativamente ao etanol, produziram-se cerca de  

277 g.  

Tabela 3.3 – Variação da massa (g) de glucose e de etanol nos diversos pulsos realizados e o cálculo da respetiva eficiência 
de conversão. 

 

Ensaio com alimentação escalonada realizado em biorreator 

1º Pulso 2º Pulso 3º Pulso 4º Pulso 

Massa de glucose inicial (g) 162 218 225 388 

Massa de glucose final (g) 59,2 0,00 105 144 

Massa de etanol inicial (g) 0,00 76,8 170 256 

Massa de etanol final (g) 57,6 170 233 319 

 

Neste sentido, e tendo em conta os valores apresentados, foi possível determinar o rendimento 

etanol/substrato, considerando o somatório da massa de glucose consumida e a massa total de etanol 

produzida durante o ensaio em que a alimentação foi introduzida por pulsos. Obteve-se um valor de 

0,404 g de etanol por g de substrato, relativamente superior ao valor determinado para o ensaio em 

descontínuo, correspondente a 0,372 g.g-1. A partir deste resultado, determinou-se a eficiência do 

processo de conversão, cerca de 79,2%, tendo em conta o valor teórico de 0,511 getanol
.gglucose

-1. Assim 

sendo, conclui-se que a eficiência da fermentação com alimentação escalonada é superior à do ensaio 

em descontínuo, 72,8 %, resultado que está de acordo com uma das principais vantagens deste modo de 

operação [24]. Neste contexto, esta poderá ser uma alternativa para a produção em larga escala uma vez 

que neste modo de operação se a concentração de substrato é mantida relativamente baixa. Geralmente, 

quando se pretende implementar a produção em larga escala, tem interesse utilizar uma concentração de 

substrato inicial elevada com o objetivo de produzir a maior quantidade de etanol possível. No entanto, 

existem vários estudos que referem que uma concentração inicial de glucose elevada pode ser 

responsável pode provocar uma inibição por substrato, conduzindo a uma redução da produção de 
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etanol. Neste sentido, é importante estudar o aumento de escala da fermentação quando se opera com 

alimentação escalonada por forma a que este processo se torne viável [31]. Algumas considerações 

importantes a ter em conta aquando da implementação do processo à escala comercial, é o facto de neste 

modo de operação a probabilidade de ocorrerem contaminações é superior, uma vez que os pulsos são 

adicionados durante o processo e, por norma, a fermentação ocorre durante um período de tempo 

superior. Além disso, poderá ocorrer a inibição por produto. Relativamente ao custo de investimento, 

este é ligeiramente superior, uma vez que são necessários reatores com uma capacidade superior [24].  
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Conclusão  

Este trabalho focou-se no estudo da produção de bioetanol a partir do hidrolisado enzimático de 

pasta Kraft não branqueada obtida a partir de aparas de madeira de Eucalyptus globulus, fornecidas pela 

The Navigator Company. 

Em primeiro lugar, foram realizados oito ensaios em Erlenmeyer com capacidade de 500 mL 

com o objetivo de estudar a influência da velocidade de agitação (180 e 250 rpm), do volume útil de 

fermentação (200 e 300 mL) e do diâmetro do filtro de ar dos Erlenmeyers (3,6 e 4,5 cm) na eficiência 

da fermentação. Verificou-se que, contrariamente ao que seria expectável, a gama de valores que foi 

alvo de estudo para as três variáveis referidas, não teve um efeito significativo nos parâmetros cinéticos 

calculados. Assim sendo, conclui-se que na gama estudada, as três variáveis não afetaram 

significativamente metabolismo fermentativo ou de crescimento de S. cerevisiae. Desta forma, a 

levedura revelou-se ser bastante tolerante ao oxigénio visto que, mesmo em condições onde se promoveu 

a sua disponibilidade, não se registaram diferenças significativas na produção de etanol. Relativamente 

ao ensaio 1 (Erlenmeyer de boca estreita, 200 mL e 180 rpm), a taxa volumétrica de produção de etanol 

obtida foi de 3,27 ± 0,40 g.L-1.h-1, o rendimento etanol/substrato obtido foi de 0,450 ± 0,016 g.g-1 e a 

eficiência máxima foi de 88,0 ± 3,1 %. 

Face aos resultados obtidos, os dois ensaios realizados em biorreator visaram a comparação em 

termos de eficiência da produção de etanol de dois modos de operação distintos, em descontínuo e com 

alimentação escalonada. Foi para o ensaio com alimentação escalonada que se obteve uma taxa 

volumétrica máxima global de produção de etanol mais elevada, 1,49 g.L-1.h-1, sendo que para o ensaio 

em descontínuo se obteve uma taxa de 1,18 g.L-1.h-1. Estes resultados foram consistentes relativamente 

à eficiência o processo, sendo que para o ensaio em que foram introduzidos 3 pulsos ao longo da 

fermentação se obteve uma eficiência de 79,2 %, um valor ligeiramente superior ao valor obtido para o 

ensaio em descontínuo, 72,8 %. A eficiência de ambas as fermentações realizadas em biorreator foi 

inferior comparativamente aos ensaios em Erlenmeyer. Este facto poderá estar relacionado com as 

diferenças em termos de agitação e na área de contacto gás-líquido. É importante notar que no ensaio 

com alimentação escalonada se detetou um abrandamento na taxa volumétrica de consumo de glucose 

e de produção de etanol no 4º pulso, que provavelmente se deveu à inibição por produto. Assim este 

será uma questão a ter em conta aquando da implementação deste modo de operação em larga escala. 

Por outro lado, este modo de operação poderá reduzir a inibição pelo substrato, um dos grandes desafios 

quando se se pretende implementar a produção à escala comercial.  

Para concluir, os resultados deste trabalho podem ser considerados um contributo para a 

potencial integração da produção de bioetanol numa futura biorrefinaria a implementar numa indústria 

da pasta e papel com base no conceito de economia circular.  
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Perspetivas de trabalho futuro 

Atualmente existem vários desafios associados à produção de bioetanol de segunda geração.  

É necessário proceder a algumas melhorias nas etapas inerentes à obtenção do bioetanol a partir da 

biomassa lenhocelulósica, com o objetivo de tornar rentável a sua produção e permitir a transição do 

laboratório para uma escala comercial economicamente viável. Algumas dessas barreiras incluem a 

formação de inibidores nas etapas de pré-tratamento e de hidrólise, a acumulação de etanol e o elevado 

custo de produção associado. Neste sentido, têm sido desenvolvidos progressos com o intuito de 

ultrapassar estes obstáculos num futuro próximo. Um desses exemplos é o desenvolvimento de 

microrganismos através de manipulação genética para que estes sejam capazes de consumir, 

simultaneamente, a glucose e a xilose. Além disso, a integração do processo é uma alternativa que 

poderá contribuir para a redução dos custos associados. No entanto, estas tecnologias, tais como é o caso 

do processo de hidrólise e fermentação em simultâneo (SSF) e do bioprocessamento consolidado (CBP), 

ainda não se encontram desenvolvidas em pleno, pelo que requer investigação até que possam ser 

aplicadas em biorrefinarias [63]. 

Relativamente ao trabalho experimental efetuado no âmbito da presente dissertação, constatou-

se que o ensaio em biorreator em que se utilizou uma estratégia de alimentação escalonada permitiu 

obter um rendimento relativamente elevado, cerca de 80%. No entanto, presume-se que a acumulação 

de produto provocou um efeito inibitório na levedura S. cerevisiae, uma vez que se observou uma 

redução da taxa volumétrica de produção de etanol a partir das cerca de 35 h de fermentação, quando a 

concentração de etanol correspondeu a cerca de 77,8 g.L-1. Assim, esta constitui uma das limitações 

deste modo de operação e um dos maiores desafios a nível industrial. Como trabalho futuro, torna-se 

crucial estudar o aumento de escala, de forma a que este processo se torne economicamente viável [31]. 

Quanto à composição do meio de fermentação, esta deve ser otimizada. Em primeiro lugar, poderão ser 

efetuadas alterações de modo a que se aumente a proporção de hidrolisado a utilizar. O facto de se ter 

recorrido a uma fonte adicional de glucose, esta poderá ter diluído o efeito dos inibidores usualmente 

presentes no hidrolisado. De notar que a adição desta solução de glucose acarreta custos adicionais para 

o processo e não pode ser uma solução para o futuro. Por isso, o processo de obtenção do hidrolisado 

das pastas deve ser otimizado de modo a permitir obter uma concentração mais elevada de açúcares.  

Futuramente, pretende-se estudar a viabilidade de utilização de um hidrolisado obtido de pastas 

de baixa qualidade e de resíduos agroflorestais. Desta forma o conceito de economia circular será 

aplicado de uma forma mais efetiva, pois estará a utilizar-se uma matéria-prima de baixo valor 

comercial.  
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Apêndice A: Curvas de calibração 

 

A curva de calibração que permite determinar a concentração de biomassa no meio YM foi 

previamente elaborada por outro membro do laboratório e encontra-se representada na Figura A.1 

 

Por forma a obter a curva de calibração que permite determinar a concentração de biomassa no 

meio de fermentação a partir do valor de densidade ótica medido a 620 nm, realizou-se um ensaio de 

fermentação semelhante ao anteriormente descrito na secção dos materiais e métodos para os ensaios 

em Erlenmeyer. Após 12 h de fermentação retirou-se uma amostra de 10,0 mL e filtrou-se a vácuo 

através de um funil com uma membrana de celulose com 45 µm de diâmetro de poro. Colou-se na estufa 

cerca de 72 h e avaliou-se o peso periodicamente até que não haja diminuição do peso seco. Este 

procedimento foi efetuado em triplicado.  

A partir do mesmo ensaio, efetuaram-se diversas diluições por forma a que a absorvância da 

amostra, a 620 nm, se situe entre 0,100 e 0,500. Esta é a gama de absorvância para o qual a precisão do 

método espetrofotométrico é mais elevada. De notar que a leitura foi efetuada em duplicado. A curva 

de calibração obtida encontra-se representada na Figura A.2. 
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Figura A.1 – Curva de calibração que relaciona a densidade ótica medida a 620 nm com a concentração de biomassa 
(g.L-1) no meio YM. 



62 

 

 

 

 

  

y = 2,018x + 0,015

R² = 0,998

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400

O
D

 6
2

0
 -

O
D

 6
2

0
 B

ra
n
co

[Biomassa] (g.L-1)

Figura A.2 – Curva de calibração que relaciona a densidade ótica medida a 620 nm com a concentração de biomassa (g.L-1) 
no meio de fermentação.  
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Apêndice B: Padrões HPLC 

 A determinação da concentração dos diversos compostos que constituem as amostras recolhidas 

ao longo da fermentação a partir da área dos picos dos cromatogramas é efetuada através de curvas de 

calibração. Para tal, preparou-se 50,0 mL de uma solução-mãe com a composição apresentada na  

Tabela B.1.                                               

Tabela B.1 – Composição da solução-mãe (g.L-1). 

Composição da Solução-Mãe (g.L-1) 

Glucose 5,12 

Xilose 5,12 

Lactose 5,07 

Etanol 4,88 

Ácido Acético 4,83 

Ácido Lático 4,84 

 A partir da solução, transferiram-se os volumes indicados na Tabela B.2 para porta-amostras e 

preparam-se oito padrões. Estes foram previamente injetados e com base na área dos picos e as 

concentrações conhecidas de glucose e etanol (Tabela B.1) obteve-se a respetiva curva de calibração e, 

a partir destas, foi possível determinar a concentração dos vários compostos nas amostras analisadas. 

Tabela B.2 – Volume (mL) de solução-mãe adicionado para preparação dos padrões injetados no HPLC. 

Padrão Volume Solução-Mãe (mL) Volume Final (mL) 

1 0,00 5,0 

2 0,50 25,0 

3 0,25 5,0 

4 0,40 5,0 

5 0,60 5,0 

6 1,00 5,0 

7 2,50 5,0 

8 5,00 5,0 
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Apêndice C: Ensaios em Erlenmeyer 

 

 Este apêndice destina-se à apresentação da evolução em termos de biomassa, glucose, etanol e 

pH de todas as fermentações realizadas em Erlenmeyer, à exceção do ensaio com boca estreita, volume 

útil de fermentação de 200 mL e velocidade de rotação de 180 rpm, que já foi apresentado no capítulo 

da análise e discussão de resultados, na secção 3.1. 
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Figura C.1 – Perfil de pH e de concentração de biomassa, glucose e etanol (g.L-1). Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca larga, V= 200 mL e 180 rpm). 
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Figura C.2 – Perfil de pH e de concentração (g.L-1) de biomassa, glucose e etanol. Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca estreita, V= 200 mL e 250 rpm). 
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Figura C.3 – Perfil de pH e de concentração (g.L-1) de biomassa, glucose e etanol. Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca larga, V= 200 mL e 250 rpm).  
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Figura C.4 – Perfil de pH e de concentração (g.L-1) de biomassa, glucose e etanol. Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca estreita, V= 300 mL e 180 rpm). 
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Figura C.5 – Perfil de pH e de concentração (g.L-1) de biomassa, glucose e etanol. Linearizações do consumo de glucose e 
da produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca larga, V= 300 mL e 180 rpm).  
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Figura C.6 – Perfil de pH e de concentração (g.L-1) de biomassa, glucose e etanol. Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca estreita, V= 300 mL e 250 rpm). 
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Figura C.7 – Perfil de pH e de concentração (g.L-1) de biomassa, glucose e etanol. Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 0 h e as 29 h de fermentação (Boca larga, V= 300 mL e 
250 rpm). 
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Apêndice D: Ensaios em Biorreator 

 

Este apêndice destina-se à apresentação da evolução em termos de concentração de biomassa, 

de glucose e etanol bem como da adição de base do ensaio realizado em biorreator com alimentação 

escalonada. Assim, na Figura D.1 e Figura D.2 são representadas as linearizações do consumo de 

glucose e produção de etanol para o 2º e 4º pulsos do ensaio com alimentação escalonada, 

respetivamente.  

 
Figura D.1 – Perfil de adição de base (mL) e de concentrações (g/L) de biomassa, glucose e etanol para o ensaio com 
alimentação escalonada realizado em biorreator com alimentação escalonada. Linearizações do consumo de glucose e da 
produção de etanol no intervalo de tempo entre as 12 h e as 24 h de fermentação.  
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Figura D.2 – Perfil de adição de base (mL) e de concentrações (g/L) de biomassa, glucose e etanol para o ensaio com alimentação 
escalonada realizado em biorreator com alimentação escalonada. Linearizações do consumo de glucose e da produção de etanol 
no intervalo de tempo entre as 36 h e as 61 h de fermentação. 
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