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Resumo 

O etanol de primeira geração a partir de cana-de-açúcar é produzido no Brasil desde a década de 60, adquirindo 
durante os anos maturidade tecnológica e elevada produtividade. O etanol de segunda geração (obtido através de 
material lignocelulósico) vem sendo considerado como uma alternativa tecnológica complementar para aumentar o 
volume de etanol de primeira geração produzido atualmente, sem que haja necessidade de ampliar a área agrícola 
e competir com a produção de alimentos. Esta rota tecnológica demanda enzimas para o processo de hidrólise 
enzimática, convertendo a celulose e hemicelulose presentes na biomassa vegetal em açúcares fermentáveis. 
Conhecer o custo-energético ambiental da produção destas enzimas é fundamental para contabilizá-lo no custo do 
etanol de segunda geração. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência que a produção 
industrial de enzima celulase possui sobre o desempenho energético-ambiental do etanol de segunda geração. 
Duas ferramentas foram consideradas nesta avaliação: (i) Energia Incorporada; (ii) Inventário de Emissões. Os 
resultados indicam que a produção de enzima celulase demanda ≈900 MJ/kgenzima, influenciando fortemente no 
custo da energia incorporada da produção de um litro de etanol (aumento de 5,49 para 20,72 MJ/LEtOH). O 
inventário de emissões mostra que o CO2 é o gás com maior emissão (99,9% do total em massa), atingindo 
13300 g/kgenzima e com um Potencial de Aquecimento Global (PAG) de 13,32 kgCO2-eq./kgenzima. Este PAG 
corresponde a apenas 0,01% do PAG do etanol de segunda geração, não havendo, portanto, influência 
significativa para este indicador. Enquanto as emissões decorrentes da produção de enzima celulase são 
insignificantes sobre a produção de etanol de segunda geração, a demanda de energia incorporada influencia de 
maneira significativa. 

Palavras-chave: CO2; Energia incorporada; Enzima celulase; Etanol de segunda geração. 

1. Introdução 

A busca por combustíveis alternativos aos de origem fóssil para motores de combustão interna − 
principalmente para carros particulares − vem acelerando pesquisas relacionadas à produção de álcool 
etanol. No Brasil, o etanol de primeira geração, obtido a partir da fermentação dos açúcares presentes 
no caldo da cana-de-açúcar, é produzido desde a década de sessenta, alcançando domínio tecnológico 
e grande eficiência de conversão. Por outro lado, devido ao potencial aumento da demanda deste 
combustível como substituto aos derivados fósseis (Cerqueira Leite et al., 2009), grande esperança 
está sendo depositada no etanol de segunda geração, obtido através da conversão de celulose e 
hemicelulose – da biomassa vegetal, basicamente do bagaço da cana-de-açúcar − em álcool pelo 
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processo de hidrólise enzimática. O argumento mais forte em favor da adoção do etanol de segunda 
geração é o de que não haveria necessidade do aumento da área de produção agrícola de cana-de-
açúcar, reduzindo principalmente impactos sociais (como a redução de área agricultável para produção 
de alimentos) e ambientais (Laser et al., 2009).  

Mesmo reconhecendo que a produção de etanol de segunda geração em grande escala poderia resultar 
em benefícios econômicos, ambientais e sociais (Wyman, 2007), alguns fatores ainda limitam a sua 
produção, como por exemplo, a produção industrial de enzima. Especificamente para a conversão de 
celulose e hemicelulose em açúcares fermentáveis, as enzimas celulase são utilizadas. Segundo 
Maclean e Spatari (2009), os impactos energético-ambientais associados à produção de enzimas 
celulase são incertos até o presente momento, devido, em parte, a inexistência de enzimas de elevada 
eficiência, assim como pela falta de inventários de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) sobre a produção 
de enzimas. Usualmente, nas avaliações econômicas, de processo, energéticas e ambientais sobre a 
produção de etanol de segunda geração, as enzimas são consideradas como produzidas internamente 
ao sistema sob análise (Felix e Tilley, 2009; Kazi et al., 2010; Mu et al., 2010) devido à falta de 
informações precisas para um estudo detalhado sobre os processos envolvidos em sua produção. Em 
outros casos, as enzimas são contabilizadas apenas como um recurso da economia (Dias et al., 2012), 
quantificando-a na forma de moeda corrente. O argumento utilizado é o de que existe pouca demanda 
de materiais e energia na produção da enzima – gerando baixo impacto energético-ambiental –, porém 
informações quantitativas não são disponibilizadas para alicerçar tal suposição. 

De acordo com Zhuang et al. (2007), o custo estimado para a produção da enzima celulase varia de 
25% a 50% dos custos totais da produção do etanol de segunda geração. Estes valores mostram a 
grande influência econômica que as enzimas possuem sobre o produto álcool. Considerando a 
abordagem biofísica, Maclean e Spatari (2009) argumentam que os inventários de ACV sobre a 
produção de etanol de segunda geração não tem justificado transparentemente a exclusão da 
demanda química (por exemplo, o uso de H2SO4, Ca(OH)2, NH3, e (NH4)2HPO4 utilizados em alguns 
processos de pré-tratamento da biomassa antes da hidrólise enzimática) e de enzimas, e muitos 
inventários justificam esta exclusão de maneira insatisfatória. Assim, as seguintes dúvidas surgem: 
Qual o custo energético-ambiental para a produção de enzima celulase? Qual o impacto deste custo 
sobre o desempenho energético-ambiental dos processos envolvidos na produção do etanol de 
segunda geração?  

Este trabalho objetiva avaliar o custo energético-ambiental da produção industrial de enzima celulase, 
verificando sua influência sobre o desempenho da produção de etanol de segunda geração. Para isso, a 
Análise de Energia Incorporada e o Inventário de Emissões serão considerados como ferramentas de 
avaliação. 

2. Metodologia 

2.1. Descrição do sistema em estudo: produção industrial de enzima celulase através de fermentação 

submersa 

Existem dois métodos usuais para a produção de enzimas: (i) método de fermentação submersa 
(SmF); (ii) método de cultivo em estado sólido (SSC). Ambos diferem basicamente nos processos 
realizados à jusante da cadeia de produção − downstream processes, ou de purificação da enzima. De 
um ponto de vista econômico, o SSC consome menos água e energia direta, produz menor quantidade 
de efluentes e fornece produtos com elevada concentração, resultando em melhor relação 
custo/benefício econômica (Zhuang et al., 2007). Por outro lado, existem algumas desvantagens no 
método SSC relacionados a questões técnicas de operação, o que limita sua aplicação em grande 
escala. Por exemplo, a transferência de calor e massa é mais difícil comparado ao método SmF devido 
à difusão limitada do substrato sólido. O SSC também exige maior controle dos processos, pois a 
acumulação de calor e a redução da disponibilidade de oxigênio, mesmo que por pouco tempo, podem 
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resultar na parada da atividade microbial aeróbica mesofílica e consequente parada da produção de 
enzima (Mitchell et al., 2003). Assim, o método mais utilizado hoje em dia para a produção industrial 
de enzimas − para os mais diferentes propósitos − continua sendo o de fermentação submersa, e por 
isso este método é considerado no presente trabalho. 

A Figura 1 mostra o fluxograma dos principais processos envolvidos na produção industrial de enzima 
celulase pelo método SmF. Inicialmente, a bactéria C. thermocellum é preparada e transferida de um 
freezer (-80ºC) para um Shake flask esterilizado contendo celulose (em pó) e nutrientes em solução 
aquosa que serão consumidos pelas bactérias. As culturas são fermentadas pela primeira vez e 
transferidas para o Fermentador #1 (1,56 m3) para serem fermentadas pela segunda vez, recebendo 
mais celulose e nutrientes previamente preparados pelo Agitador #1. Então, as culturas são 
transferidas para o Fermentador #2 (156,07 m3) e fermentadas pela terceira vez, recebendo celulose e 
nutrientes do Agitador #2. Finalmente, as culturas são transferidas para o Fermentador líquido (937,71 
m3), onde agora consomem nutrientes e polpa de papel ao invés de celulose em pó − isso porque o 
custo da polpa de papel é menor que o da celulose em pó, e também porque nesta etapa as culturas já 
podem consumir celulose a partir de polpa de papel. O produto do Fermentador líquido é a enzima 
celulase junto com alguns resíduos e água. O Concentrador é utilizado para remover a parte líquida. O 
Liofilizador – secagem a frio − é responsável por retirar mais líquido da mistura e purificar o produto 
final: a enzima celulase. Nitrogênio é utilizado em todos os processos para garantir um ambiente 
anaeróbio. Os gases resultantes dos processos de fermentação são filtrados para reter qualquer tipo de 
bactéria, e então emitidos para a atmosfera. 

 
Figura 1. Fluxograma representando os principais processos envolvidos no método de fermentação submersa 
(SmF) para a produção industrial de enzima celulase. 

2.2. Ferramenta de avaliação: método da energia comercial incorporada 

Segundo a International Federation of Institutes for Advanced Study (IFIAS), a análise de energia é 
definida como o processo de determinar a energia requerida diretamente e indiretamente por um 
sistema possibilitando-o a produzir um bem ou serviço específico. De acordo com Franzese et al. 
(2009), a análise de energia incorporada objetiva quantificar a disponibilidade e o uso de reservas de 
combustíveis fósseis, algumas vezes também referida como energia comercial, isto é, combustível 
fóssil e energia equivalente de fóssil. A energia incorporada contabiliza os combustíveis, eletricidade, 
fertilizantes e outros químicos, maquinaria, entre outros, todos eles em termos de energia equivalente 
de petróleo requerida para produzi-los. Esta metodologia está focada no esgotamento de energia fóssil, 
assim, aqueles processos que não demandam este tipo de energia não são contabilizados. Serviços 
fornecidos gratuitamente pela natureza, assim como o trabalho humano, não são contabilizados, pois a 
metodologia prega que somente os recursos fósseis estão sujeitos à escassez. A energia incorporada 
de um bem ou serviço é calculado pela soma das entradas de energia bruta multiplicadas pelos 
respectivos fatores de intensidade energética. O indicador final mostra a quantidade total de energia 
incorporada consumida pelo sistema - no presente trabalho foram consideradas as unidades de 
MJ/kgenzima. Informações mais detalhadas sobre a análise de energia incorporada pode ser encontrada 
em Slesser (1974). 
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2.3. Ferramenta de avaliação: inventário de emissões 

O inventário de emissões fornece informações sobre as emissões globais e locais. Devido à atual 
preocupação com o aquecimento global, este inventário é considerado essencial em qualquer estudo 
sobre impactos ambientais. O presente trabalho foca nas emissões indiretas, ou seja, naquelas 
oriundas da produção dos materiais e energia utilizados na produção industrial de enzima celulase. 
Estas emissões estão geralmente localizadas longe do sistema em estudo, mas causam uma carga 
ambiental a nível global. Para estimar as emissões indiretas, todos os materiais utilizados pelo sistema 
são convertidos em seus equivalentes de petróleo (em MJ) e em seguida multiplicados pelos fatores de 
emissão (em g/MJ) publicados pela USEPA (2008). Os seguintes fatores de emissão (em g/MJ) foram 
considerados: 6,70 10-04 para Hidrocarbonetos; 1,70 10-02 para CO; 0,02 para NOx; 3,30 10-03 para 
PM10 (partículas menores que 10 microns); 8,30 10-05 para CH4; 3,70 10-04 para N2O; e 76,2 para CO2. 
Como resultado tem-se a quantidade em massa destes gases que foram liberados para a atmosfera. 
Adicionalmente, os indicadores de Potencial de Aquecimento Global (PAG) na unidade de CO2-equivalente, 
e do Potencial de Acidificação (PA) em unidades de SO2-equivalente, foram estimados utilizando a 
abordagem de Jensen et al. (1997). Para isso, os seguintes fatores foram considerados: (i) PAG inclui 
CO2 = 1, CH4 = 62, N2O = 290, CO = 1,6, e Hidrocarbonetos = 3,1; (ii) PA inclui SO2 = 1, e NOx = 
0,88. 

3. Resultados e discussão 

A Figura 2 mostra que, além dos materiais usualmente utilizados nos processos da produção industrial 
de enzima celulase (como mostrado na Figura 1), existem outras fontes de materiais e energia 
fundamentais como eletricidade (fonte de toda a energia consumida pela indústria), aço inox (material 
básico de todos os equipamentos) e mão-de-obra, seja ela de maior ou menor qualificação. O 
diagrama sistêmico mostra a dependência de recursos externos da indústria, recursos estes que 
usualmente são dificilmente visíveis em balanços de massa e energia tradicionais, ou mesmo não 
contabilizados. Observa-se, também, as interações dos fluxos de massa e energia, identificando a 
relação de um processo sobre outro, assim como os produtos e coprodutos do sistema (celulase, 
bactérias C. thermocellum, produtos da fermentação e gases emitidos para a atmosfera). 

Após identificados todos os inputs do sistema, eles são agora quantificados. A Tabela 1 mostra que 
dentre todas as entradas do sistema, o item água corresponde a 98% (9.900 kgágua/kgenzima) do total 
consumido em unidades de massa − exclui-se eletricidade, custos e mão-de-obra, pois estão em 
unidades diferentes e uma comparação direta não é possível de ser realizada. Ações de redução, 
reuso, e reciclagem da água poderiam resultar em avanços significativos do potencial impacto direto 
causado pelo uso deste recurso. Como exemplo de impacto direto, tem-se o custo de oportunidade, ou 
seja, esta quantidade de água poderia estar sendo utilizado para outra finalidade. O consumo de água 
pela indústria não resultou em valores elevados de energia incorporada quando comparado aos outros 
itens, pois é responsável por apenas 2,6% do total da energia incorporada. Isto se deve ao fato de que 
a água utilizada é facilmente (isto é, pouco gasto energético para bombeamento e tratamento) obtida 
dos rios e lagos disponíveis no Brasil, mas caso esta água fosse oriunda de lençóis subterrâneos e/ou 
necessitasse de intensivos tratamentos para obter um padrão mínimo de qualidade, a demanda de 
energia para obtê-la seria maior. De qualquer forma, mesmo que o consumo de água ainda não atingiu 
o mesmo nível de preocupação comparado à demanda de recursos fósseis e aquecimento global, este 
importante recurso deveria ser utilizado com certa cautela. O consumo de 9.900 kg de água para 
produzir 1 kg de enzima pode ser considerado elevado, levando a dúvidas sobre a real importância dos 
combustíveis líquidos − etanol de segunda geração neste caso − em detrimento a um potencial 
impacto na disponibilidade de água para outras finalidades. Para efeito de comparação, Mekonnen e 
Hoekstra (2011; 2012) avaliando a pegada hídrica de alguns alimentos, concluíram que a produção de 
vegetais demanda em média 322 kgágua/kg, frutas 967 kgágua/kg, cereais 1644 kgágua/kg, leite 1020 
kgágua/kg, ovos 3265 kgágua/kg, e carne (beef) 15415 kgágua/kg. Estes valores indicam que a produção 
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de etanol de segunda geração potencialmente influencia na produção de alimentos, não mais pelo uso 
de área agricultável, mas sim pela demanda de água que poderia ser utilizada para produção 
agropecuária. 

 
Figura 2. Diagrama sistêmico com as principais entradas e saídas de materiais e energia da produção industrial de 
enzima celulase. Legenda: Círculo = fonte externa; Retângulos internos = processos; Retângulo maior = bordas 
do sistema em estudo; Linhas com setas = fluxos de massa/energia; Setas grandes = interação entre fluxos de 
massa/energia. Maiores detalhes sobre a simbologia utilizada pode ser encontrada em Odum (1996). 

3.1. Energia comercial incorporada 

A Tabela 1 mostra a energia comercial incorporada por item e o total relacionado à produção industrial 
de enzima celulase. As fases de implantação e operação da indústria foram consideradas, mas 
observa-se que para a fase de implantação, que contabiliza a infraestrutura e equipamentos, 
corresponde a menos que 4,2% do total da energia incorporada na indústria. Este resultado não é 
surpreendente, pois usualmente os itens de consumo são os que influenciam de maneira significativa 
nos resultados, seja utilizando uma abordagem econômica ou biofísica de avaliação. Em relação à fase 
de operação, os itens polpa de papel e sulfato de amônio são os maiores consumidores de energia 
incorporada, alcançando aproximadamente 75% e 12% do total de 902 MJ/kgenzima. Isso evidencia que 
ações para redução da demanda de polpa de papel ou mesmo sua substituição por outra fonte de 
celulose que seja menos intensiva energeticamente, resultaria em melhoras significativas para o 
sistema como um todo. A produção de polpa de papel in situ, ou mesmo trabalhando em cluster com 
uma indústria vizinha poderia reduzir a intensidade energética desta fonte de celulose. A melhora na 
eficiência da conversão de celulose em enzima através de maior controle dos processos também é uma 
opção para melhorar a eficiência energético-ambiental do sistema. 

Segundo Spatari et al. (2010), existe grande variação nos trabalhos publicados sobre a demanda de 
energia e dados de emissões para a produção de enzimas, cujos valores dependem do tipo e dos 
processos utilizados para sua obtenção. Estudando a produção de cinco diferentes enzimas industriais, 
Nielsen et al. (2007) estimaram valores entre 20 a 130 MJ/kgenzima para o consumo primário de energia 
- estes valores são de 7 a 45 vezes inferiores aos 902 MJ/kgenzima obtidos no presente estudo. Em 
pesquisa realizada por Kim et al. (2009), a produção industrial de enzimas para fins farmacêuticos 
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resultou em uma demanda de energia não-renovável variando de 117 a 207 MJ/kgenzima, enquanto Vink 
et al. (2003) encontraram o valor total de 82 MJ/kgenzima utilizada na produção enzimas para obtenção 
de polímeros.É importante ressaltar que o sistema avaliado no presente trabalho é um pouco diferente 
aos citados acima, principalmente nos processos a jusante – downstream processes –, além do fato de 
que os trabalhos publicados usualmente não disponibilizam as quantidades reais consideradas de cada 
input ao sistema analisado – pois são consideradas como segredo industrial –, impossibilitando 
verificações e comparações mais detalhadas. 

Tabela 1. Energia comercial total incorporada na produção industrial de enzima. 

Nota a Item Quantidade Unidade/ 
kgenzima 

Intensidade 
energética 

MJ/Unidade 

Energia comercial 
incorporada 
MJ/kgenzima 

% 
MJ/kgenzima 

Fase de implantação 

1 Concreto 3,72E+00 kg 6,72 25,00 2,8 

2 Areia 3,35E+00 kg 0,62 2,08 0,2 

3 Alvenaria 2,60E+00 kg 4,16 10,82 1,2 

4 Aço Inoxidável 2,92E-03 kg 80,40 0,23 <0,0 

5 Custos de implantação b 3,82E+01 USD - - - 

Fase de operação 

6 Eletricidade 7,23E+06 J 2,90E-06 20,97 2,3 

7 Água (produção) 1,85E+03 kg 2,37E-03 4,38 0,5 

8 Água (refrigeração) 8,05E+03 kg 2,37E-03 19,08 2,1 

9 Vapor d'água c 2,03E+03 kg - - - 

10 Polpa de papel 9,16E+01 kg 7,37 675,09 74,9 

11 Celulose 5,05E-01 kg 10,32 5,21 0,6 

12 Solução de nutrientes - - - - - 

(NH4)2SO4 1,76E+00 kg 60,60 106,90 11,9 

KH2PO4  2,52E+00 kg 8,90 22,43 2,5 

MgSO4•7H2  3,78E-01 kg 10,00 3,78 0,4 

CaCl2•2H2O  5,04E-01 kg 9,24 4,66 0,5 

13 C. thermocellum d 6,70E-10 kg - - - 

14 Nitrogênio 4,87E-01 kg 1,67 0,81 0,1 

15 Custos de operação b 3,21E+01 USD - - - 

16 Mão-de-obra b 1,28E+00 h - - - 

    Total = 901,44 100 
a Ver Apêndice para detalhamento dos cálculos e referências 
b Custos de implantação, de operação e mão-de-obra não são contabilizadas pela metodologia de energia 
incorporada. 
c O item vapor d'água não é contabilizado porque é produzido internamente ao sistema. Assumiu-se que 
eletricidade é a fonte de energia para gerar vapor, pois nenhuma referência sobre demanda de diesel, gás ou 
mesmo biomassa vegetal é relatada no trabalho de Zhuang et al. (2007). 
d O C. thermocellum não foi contabilizado devido a pouca demanda inicial, além do fato de que ele pode ser 
reutilizado nas bateladas seguintes. 

 
Estudando um cenário de produção de etanol de segunda geração no Brasil, Agostinho e Ortega (2012) 
reportam uma demanda de energia incorporada de 5,49 MJ/LEtOH, consumindo em média 0,0169 g de 
enzima celulase por litro de etanol – esta demanda poderia ser reduzida pelo uso de enzimas mais 
efetivas na conversão de celulose e hemicelulose em açúcares fermentáveis, onde, segundo Wyman 
(2007), a genética poderia ajudar decisivamente neste sentido. Considerando o valor de 902 
MJ/kgenzima celulase encontrada no presente trabalho (Tabela 1), tem-se que o uso de enzima celulase 
para obtenção para o etanol de segunda geração para o cenário avaliado por Agostinho e Ortega 
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(2012) resultaria em um acréscimo de aproximadamente 15,23 MJ/LEtOH, alcançando o total de 20,72 
MJ/LEtOH. Esta demanda de energia é considerada muito alta, resultando em um retorno de energia 
sobre o investimento (EROI, Energy Return on Investment) de 1,551. Para efeito de comparação, 
Agostinho e Ortega (2012) obtiveram um EROI de 4,61 para etanol de primeira geração, enquanto 
Cleveland (2005) um EROI variando de 11 a 18 para diesel e gás. Estes números mostram uma baixa 
eficiência energética obtida pelo etanol de segunda geração estudado neste trabalho. Assim, devido à 
elevada demanda de energia para a produção de enzima celulase, é mais eficiente, em termos de 
energia incorporada, produzir e utilizar diesel, gás e etanol de primeira geração do que o etanol de 
segunda geração. 

3.2. Inventário de emissões 

A Figura 3a mostra que o CO2 é o gás com maior quantidade emitida indiretamente durante a 
produção de enzima celulase pelo método SmF, atingindo 99,9% do total emitido em massa (13300 
gCO2/kgenzima). Este valor é de aproximadamente 3800 vezes maior que a quantidade do segundo gás 
mais emitido, o NOx, seguido pelo CO, SO2 e PM10. A quantidade de hidrocarbonetos, N2O e CH4 
emitidos por quilograma de enzima produzida é desprezível comparada aos outros gases 
(<0,2g/kgenzima). A liberação indireta de grande quantidade de CO2 mostra a importância em utilizar 
esta abordagem nas estimativas das emissões totais, onde em alguns processos, as emissões indiretas 
(ou seja, aquelas causadas longe do sistema estudado e alocada à produção dos materiais e energia 
utilizados pelo sistema) correspondem à maior porcentagem das emissões totais. Assim, um 
combustível para ser rotulado como de baixa emissão, deveria ser avaliado através de uma abordagem 
de ciclo de vida, incluindo não somente as emissões diretas do motor de combustão, mas também 
aquelas relacionadas à produção dos bens e serviços utilizados nos processos de fabricação e 
disponibilização do combustível no mercado. 

  
(a) (b) 

Figura 3. Inventário de emissões mostrando (a) quantidade emitida de cada gás e (b) contribuição por item no 
total de emissão de CO2. Legenda: Hidroc. = hidrocarbonetos. 

Devido ao CO2 ser o gás emitido em maior quantidade, a contribuição item por item para seu total é 
representado na Figura 3b. O (NH4)2SO4, utilizado como nutriente para a produção de enzima celulase, 
é responsável por 61% das emissões indiretas de CO2, seguido pelo concreto (14%) utilizado na 
infraestrutura da indústria, KH2PO4 (13%), e alvenaria (5%). Todos os outros inputs da produção 
industrial de enzima celulase correspondem, somados, a menos de 7% do total. Intuitivamente, 
esperava-se que os itens de consumo (como eletricidade, polpa de papel, água e todos os nutrientes) 

                                                           
1
 Etanol com 7.090 kcal/kg e 0,8 kg/L 
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fossem os maiores emissores de CO2, porém eles alcançaram valores insignificantes comparados aos 
outros. Este resultado é explicado, em parte, pelo fato de que enquanto para os itens Nitrogênio, 
Celulose, Polpa de Papel e Água foi considerado que 100% da energia utilizada em sua 
produção/obtenção provêm de eletricidade (considerado como emissor zero de CO2, pois para o caso 
Brasileiro a eletricidade é produzida por potencial hídrico), para o item Alvenaria foi considerado o 
valor de 13%, e para Concreto, Areia, Aço Inox e Nutrientes o valor de 0% − estes últimos são 
considerados como produzidos totalmente à base energética de origem fóssil. Estas porcentagens 
foram extraídas de Boustead e Hancock (1979) e estão detalhados no Apêndice. Com tudo isso, 
mesmo que os itens de consumo são utilizados anualmente em maiores quantidades comparados aos 
outros, sua contribuição para o inventário de emissões é muito pequena, até mesmo nula. 

O Potencial de Aquecimento Global (PAG) da produção industrial de enzima celulase pelo método SmF 
avaliado, atingiu o valor de 13,32 kgCO2-eq./kgenzima. Para efeito de comparação, Kim et al. (2009) 
encontraram valores entre 16 e 25 kgCO2-eq./kgenzima, enquanto Maclean e Spatari (2009) reportam 
variações entre 1 a 10  kgCO2-eq./kgenzima. O PAG calculado neste trabalho é constituído basicamente de 
CO2 (99%), assim, a redução ou substituição dos itens que mais emitem CO2 (por exemplo, o 
(NH4)2SO4) resultariam em importantes reduções no PAG. 

O PAG da enzima celulase calculada neste trabalho (13,32 kgCO2-eq./kgenzima ou 2,25 10-4 kgCO2-

eq./LEtOH) equivale a aproximadamente 0,01% do PAG reportado por Agostinho e Ortega (2012) para a 
produção de etanol de segunda geração (1,62 kgCO2-eq./LEtOH). Assim, a influência da produção e uso 
de enzima celulase sobre o PAG da produção do etanol de segunda geração pode ser considerado 
insignificante. Por outro lado, utilizando os valores reportados por MacLean e Spatari (2009; 8,15 10-2 
kgCO2-eq./LEtOH) e Dunn et al. (2012; 0,11 kgCO2-eq./LEtOH), a produção de enzima corresponde a 5% e 
7% respectivamente do PAG total da produção de etanol de segunda geração. Neste caso, poderia ser 
considerado que a produção de enzima possui influência moderada sobre PAG do etanol de segunda 
geração. 

Em relação ao Potencial de Acidificação (PA), o valor obtido para a produção de enzima celulase neste 
trabalho (4,21 10-3 kgSO2-eq./kgenzima ou 7,11 10-8 kgCO2-eq./LEtOH) corresponde a menos de 0,01% do 
PA total da produção de etanol de segunda geração (6,78 10-3 kgSO2-eq./LEtOH; Agostinho e Ortega, 
2012), portanto, também considerado insignificante.   

3.3. Análise de sensibilidade dos resultados 

O sistema considerado neste trabalho possui suas especificidades, ou seja, podem existir outras 
indústrias utilizando os mesmos processos, porém, possuindo diferentes inputs de nutrientes e 
equipamentos (motores, agitadores, concentradores, liofilizadores, etc). Desta forma, os resultados 
deste trabalho são fortemente dependentes dos processos industriais envolvidos e de sua demanda de 
energia/material. Neste sentido, buscou-se detalhar o sistema avaliado, fornecendo todos os dados 
primários utilizados e suas respectivas referências. De qualquer forma, algumas suposições são 
realizadas, não somente nos dados primários, mas principalmente nos valores de intensidade de 
energia e emissões considerados. Assim, é importante realizar uma análise de sensibilidade para 
verificar quão determinada escolha sobre um coeficiente influencia nos resultados finais. 

Johnson et al. (2011) divide a análise de incerteza em três partes: (i) incerteza do modelo; (ii) 
incerteza do cenário; (iii) incerteza nos dados. As duas primeiras partes estão mais intimamente 
relacionadas ao estabelecimento de um modelo preciso e representativo dos que existem. A terceira 
parte, considerada mais importante para o presente trabalho, foca na avaliação estatística dos erros 
presentes na escolha de dados primários (incluindo intensidades energéticas e fatores de emissão) 
quando existe uma faixa grande de valores disponíveis. Dentre as duas abordagens envolvendo a 
incerteza nos dados (análise dos limites e simulação estocástica), a simulação estocástica será aplicada 
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futuramente nos resultados deste trabalho para dar continuidade à pesquisa. Esta abordagem 
considera a distribuição de probabilidade para representar a incerteza nos parâmetros de entrada, 
onde a ferramenta Análise de Monte Carlo mostra-se com grande potencial. 

4. Conclusões 

Considerando as abordagens e o sistema avaliado neste trabalho, as seguintes conclusões podem ser 
levantadas: 

(a) O uso de enzima celulase na produção de etanol de segunda geração resulta em um acréscimo de 
377% sobre a demanda de energia incorporada para produzir 1L de etanol (de 5,49 para 20,72 
MJ/LEtOH), reduzindo o retorno sobre o investimento (EROI) de 4,61 para 1,55. 

(b) As emissões de CO2 correspondem à quase totalidade das emissões da produção de enzima 
celulase (≈99,9%; 13300 g/kgenzima), resultando em um potencial de aquecimento global de 13,32 
kgCO2-eq./kgenzima. Este valor não influencia de maneira significativa no potencial de aquecimento global 
total do etanol de segunda geração, pois corresponde a apenas 0,01% da quantidade total. 

A elevada demanda de energia incorporada na produção industrial de enzima celulase (≈900 
MJ/kgenzima) influencia fortemente na produção de etanol de segunda geração, o que resulta em menor 
eficiência de energia incorporada deste combustível comparado ao etanol de primeira geração. Desta 
forma, enquanto que o debate alimento versus energia é favorável à produção de etanol de segunda 
geração, sua baixa eficiência de energia incorporada mostra que o etanol de primeira geração é a 
melhor opção – considerando apenas este indicador como fator de decisão. É importante ressaltar que 
estas conclusões são baseadas em um caso particular onde as enzimas celulase são produzidas fora da 
usina (off-site) por outras empresas. Desta forma, a produção interna (in-site) de enzimas celulase 
deveria ser avaliada, pois um cluster de empresas, ou até mesmo uma Biorefinaria produzindo sua 
própria enzima, poderia resultar em melhores indicadores de energia incorporada do que os obtidos 
neste trabalho. 
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Apêndice. Memorial de cálculo da Tabela 1 

Nota 1 (Concreto) – Fator de demanda = 37.200 kg/m2 (Carvalho, 2010); Área total da indústria de enzima = 
1.500 m2 (estimado a partir do tamanho dos equipamentos); Conversão = (kg/m2) (m2)(20 anos de vida útil)-1 
(75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 3.72 100 kg/kgenzima; Intensidade de energia 
incorporada = 6,72 MJ/kg (Jarach, 1985). 

Nota 2 (Areia) – Fator de demanda = 33.480 kg/m2 (Carvalho, 2010); Área total da indústria de enzima = 1.500 
m2 (estimado a partir do tamanho dos equipamentos); Conversão = (kg/m2) (m2)(20 anos de vida útil)-1 (75 
bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 3.35 100 kg/kgenzima; Intensidade de energia 
incorporada = “sand (general) from sand in the ground” de 0,62 MJ/kg (Boustead e Hancock, 1979). 

Nota 3 (Alvenaria - argila) – Fator de demanda = 26.040 kg/m2 (Carvalho, 2010); Área total da indústria de 
enzima = 1.500 m2 (estimado a partir do tamanho dos equipamentos); Conversão = (kg/m2) (m2)(20 anos de 
vida útil)-1 (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 2.60 100 kg/kgenzima; Intensidade de 
energia incorporada = “bricks (baked clay) from raw materials” de 4,16 MJ/kg (Boustead e Hancock, 1979); 
0,53 MJ/kg vem de hidroeletricidade e não contribui com emissões indiretas. 

Nota 4 (Aço inoxidável, densidade 8.000 kg/m3) – Descrição dos equipamentos obtidos de Zhuang et al. (2007); 
Agitador #1 com 1,4 m3 = 171 kg; Agitador #2 de 136 m3 = 3.680 kg; Fermentador #1 de 1,6 m3 = 188 kg; 
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Fermentador #2 de 156 m3 = 4.043 kg; Fermentador líquido de 938 m3= 13.362 kg; Moega de recepção da 
polpa de celulose de 6 m3 = 460 kg; Esterilizador térmico #1 de 1,2 L/h = não considerado; Esterilizador 
térmico #2 de 122 L/h = não considerado; Centrífuga de 2.275 m2= não considerado; Liofilizador de 5.650 ton 
= não considerado; Filtro de ar de 11 L/h = não considerado; Tubulação = não considerado; Peso total = 
21.904 kg; Conversão = (kg) (10 anos de vida útil)-1 (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; 
Quantidade = 2.92 10-3 kg/kgenzima; Intensidade de energia incorporada = “steel (stainless cold-rolled) from 
ore” de 80,4 MJ/kg (Boustead e Hancock, 1979; valor médio). Sem informação sobre fonte de energia. 

Nota 5 (Custos de implantação) – Custos diretos, indiretos e outros = 28.627.000 USD/ano (Zhuang et al., 2007); 
Conversão = (USD/ano) (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 3,82 101 
USD/kgenzima. 

Nota 6 (Eletricidade) – Consumo anual = 342.937.465 kWh/ano (Zhuang et al., 2007); Conversão = (kWh/ano) 
(3,6 106 J/kWh) (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 1,65 109 J/kgenzima. Valores 
obtidos por outros autores variam entre 7,00 105 J/kgenzima (Sheehan et al., 2004), 1,70 107 J/kgenzima (MacLean 
e Spatari, 2009), e 4,00 106 J/kgenzima (Dunn et al., 2012). Estes valores dependem do tipo de processo 
utilizado e do produto obtido, entretanto, entendemos que o valor publicado por Zhuang et al. (2007) de 1,65 
109 J/kgenzima é muito elevado, e os dados originais não foram disponibilizados para verificação. Desta forma, 
decidimos adotar o valor médio de 7,23 106 J/kgenzima dos citados acima; Intensidade de energia incorporada = 
2,90 10-6 MJ/J (Jarach, 1985); 100% vem de hidroeletricidade e não contribui com emissões indiretas.  

Nota 7 (Água, produção) – Água contida na polpa de papel e na solução de nutrientes. Consumo anual = 
442.807.794 kg/ano + 946.932.283 kg/ano da solução de nutrientes = 1.389.740.077 kg/ano (Zhuang et al., 
2007); Conversão = (kg/ano) (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 1,85 103 
kg/kgenzima; Intensidade de energia incorporada = “water from raw water” de 2,37 10-3 MJ/kg (Boustead e 
Hancock, 1979). 100% vem de hidroeletricidade e não contribui com emissões indiretas. 

Nota 8 (Água, resfriamento) – Consumo anual = 5.801.250.036 kg/ano + 233.378.224 kg/ano =  6.034.583.260 
kg/ano (Zhuang et al., 2007); Conversão = (kg/ano) (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; 
Quantidade = 8,05 103 kg/kgenzima; Intensidade de energia incorporada = “water from raw water” de 2,37 10-3 
MJ/kg (Boustead e Hancock, 1979). 100% vem de hidroeletricidade e não contribui com emissões indiretas. 

Nota 9 (Vapor d’água) – Consumo anual = 1.524.952.912 kg/ano (Zhuang et al., 2007); Conversão = (kg/ano) 
(75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 2,03 103 kg/kgenzima 

Nota 10 (Polpa de papel) – Consumo anual = 68.731.738 kg/ano (Zhuang et al., 2007); Conversão = (kg/ano) 
(75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 9,16 101 kg/kgenzima; Intensidade de energia 
incorporada = valor mínimo de “wood pulp from standing timber” = 7,37 MJ/kg (Boustead e Hancock, 1979); 
100% vem de hidroeletricidade e não contribui com emissões indiretas. 

Nota 11 (Celulose) – Consumo anual = 378.751 kg/ano (Zhuang et al., 2007); Conversão = (kg/ano) (75 
bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 5,05 10-1 kg/kgenzima; Intensidade de energia 
incorporada = 40% maior que o da Polpa de Papel (valor assumido), pois a Celulose é um material mais 
refinado obtido em etapas industriais posteriores à da Polpa de Papel (por exemplo, etapas de lavagem, 
deslignificação, branqueamento, extração e secagem). 100% vem de hidroeletricidade e não contribui com 
emissões indiretas. 

Nota 12 (Solução de nutrientes) – Porcentagem em massa de nutrientes = 0,14% de (NH4)2SO4, 0,2% de KH2PO4, 
0,03% de MgSO4•7H2, 0,04% de CaCl2•2H2O, e 0,02% de Tween 80 (Wooley et al., 1999; C64H124O26); 
Consumo anual = 946.973.003 kg/ano (Zhuang et al., 2007); Conversão = (kg/ano) (75 bateladas/ano)-1 
(10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 1,26 103 kg/kgenzima; Intensidades de energia incorporada = 60,6 
MJ/kg para (NH4)2SO4 (Ozkan et al., 2004; nitrogenados), 8,90 MJ/kg para KH2PO4 (Ozkan et al., 2004; valor 
médio entre P2O5 e K2O), 10,0 MJ/kg para MgSO4•7H2 (Pellizzi, 1992; valor para Mg) e 9,24 MJ/kg para 
CaCl2•2H2O (Boustead e Hancock, 1979; valor para Ca). Tween 80 não foi contabilizado. 0% vem de 
hidroeletricidade. Somente as porcentagens em massa dos nutrientes foram contabilizadas, pois estão em 
solução aquosa. A quantidade de 946.932.283 kg/ano de água da solução de nutrientes foi adicionada ao item 
7 contabilizado anteriormente. 

Nota 13 (C. thermocellum) – Desconsiderado. Pouca quantidade é utilizada no primeiro ciclo (6.7 10-10 kg/kgenzima; 
Zhuang et al., 2007), sendo reutilizado nas bateladas seguintes.  

Nota 14 (Nitrogênio) – Consumo anual = 365.226 kg/ano (Zhuang et al., 2007); Conversão = (kg/ano) (75 
bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 4,87 10-1 kg/kgenzima; Intensidade de energia 
incorporada = “nitrogen (gaseous) from air” de 1,67 MJ/kg (Boustead e Hancock, 1979); 100% vem de 
hidroeletricidade e não contribui com emissões indiretas. 

Nota 15 (Custos de operação) – Instalações, laboratório e utilidades = 24.050.000 USD/ano (Zhuang et al., 
2007); Conversão = (USD/ano) (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 3,21 101 
USD/kgenzima 

Nota 16 (Mão-de-obra) – Custo total anual = 2.773.000 USD/ano (Zhuang et al., 2007); Salário anual médio de 
um engenheiro = 30.000 USD/pessoa.ano; Horas de trabalho anual = 10.400 h/pessoa.ano; Conversão = 
(USD/ano) (USD/pessoa.ano)-1 (h/pessoa.ano) (75 bateladas/ano)-1 (10.000 kgenzima/batelada)-1; Quantidade = 
1,28 100 h/kgenzima 


