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Introdução 

 Necessidade de combustíveis alternativos aos fósseis 
 Etanol de primeira geração 
 Etanol de segunda geração 
 Principal fator limitante para segunda geração: ENZIMAS  

 Elevado custo (25-50% do etanol produzido) 
 Produção off-site vs. on-site 
 Desempenho energético-ambiental  

 Produção industrial de enzimas celulase: poucos estudos 
de LCA disponíveis; usualmente produção on-site; casos 
de estudo diferentes do Brasileiro  

 Qual o custo energético-ambiental da produção industrial 
off-site da enzima celulase e seu impacto sobre o etanol 
de segunda geração vislumbrado para o Brasil? 

 Este trabalho objetiva responder estas questões através 
do uso da ferramenta Análise de Energia Incorporada. 
 
 



Metodologia – Sistema em estudo 
 Produção de enzima celulase através do método de 

fermentação submersa (submersa vs. estado sólido) 
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Zhuang et al., 2007, Applied Engineering in Agriculture 23, 679-687. 



Metodologia – Embodied energy 

 Análise de energia incorporada (Slesser, 1974) 
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Slesser, 1974, Energy analysis workshop on methodology and conventions. Stockolm, Sweden, IFIAS, 89p. 



Metodologia – Emissões indiretas 

 Fatores de emissão da EPA-USA 
 Combustão do diesel equivalente em caldeiras 

industriais 
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Resultados e Discussões - Diagrama 
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Resultados e Discussões - Energia 

 Influência da produção de enzima celulase sobre o 
desempenho energético do etanol de segunda geração 
 
5,49 MJ/LEtOH (Agostinho e Ortega, 2013) 
15,23 MJ/LEtOH (somente enzima; este trabalho) 

 
20,72 MJ/LEtOH 

+ 

EROI 1,55 
 
EROI 4,61 (Etanol de 
primeira geração) 
 
EROI 11-18 (Diesel e gás) 

Agostinho & Ortega, 2013, Journal of Cleaner Production 47, 474-489. 



Resultados e Discussões - Emissões 
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Resultados e Discussões - Emissões 

 Influência da produção de enzima celulase sobre o 
Potencial de Aquecimento Global (PAG) e de Acidificação 
(PA) do etanol de segunda geração 
 
PAG 
1,62 kgCO2-eq./LEtOH (Agostinho e Ortega, 2013) 
2,25 10-4 kgCO2-eq./LEtOH (somente enzima; este trabalho) 
Influência de 0,01% 
 
PA 
6,78 10-3 kgSO2-eq./LEtOH (Agostinho e Ortega, 2013) 
7,11 10-8 kgSO2-eq./LEtOH (somente enzima; este trabalho) 
Influência <0,01% 

 

Agostinho & Ortega, 2013, Journal of Cleaner Production 47, 474-489. 



Conclusões 

 Considerando abordagens e sistema avaliado neste estudo 
tem-se: 
 
 A produção de etanol de segunda geração utilizando 

hidrólise enzimática a partir de celulases resulta em 
aumento de 377% sobre a demanda de energia 
incorporada do etanol produzido (de 5,49 para 20,72 
MJ/LEtOH) 
 

 O uso da enzima celulase não influencia 
significativamente (<0,01%) no PAG e PA do etanol de 
segunda geração 

 
 



Obrigado! 



Fonte: FAPESP http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/entre-acucares-e-genes/. Acesso em: 02 maio 2013. 
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