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RESUMO 
	  
	  
BENEVENUTI, Carolina Santos Jordani. Prospecção Tecnológica da Produção de 
Ácido Lático no Contexto de Biorrefinaria: Tendências e Oportunidades. 
Orientador: Prof. Nei Pereira Jr. Escola de Química – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
 
O ácido lático é um ácido orgânico muito importante para o setor industrial, sendo 

largamente utilizado na indústria de alimentos, farmacêutica e de cosméticos. Nas 

últimas décadas, o desenvolvimento da tecnologia de produção do ácido lático pela 

rota bioquímica tornou-se foco de pesquisas científicas no mundo todo, devido à 

possibilidade de utilização deste como bloco de construção para a indústria química 

em substituição aos derivados petroquímicos, principalmente na produção do 

polímero de ácido lático, conhecido como PLA (polilactato). Neste trabalho foi 

realizada a prospecção tecnológica da produção do ácido lático a partir da análise de 

indicadores de desenvolvimento tecnológico como as patentes e os artigos científicos. 

A pesquisa de patentes foi realizada no portal Espacenet e resultou em 911 

documentos relacionados à produção do ácido lático por processo fermentativo. Com 

relação aos artigos científicos, foi realizado levantamento no Portal Capes, levando a 

12.642 documentos. Pela análise do conteúdo das patentes e dos artigos científicos 

foi possível verificar que os principais avanços tecnológicos na área estudada estão 

relacionados ao desenvolvimento de microrganismos mais tolerantes ao ácido lático e 

capazes de produzir um dos isômeros deste ácido com alto grau de pureza, à 

implementação do processo de eletrodiálise em substituição à precipitação na etapa 

de recuperação do ácido e à utilização de resíduos agrícola/industriais como 

matérias-primas no processo fermentativo, principalmente as biomassas de 

composição lignocelulósica. Foram encontradas 161 patentes depositadas e 3070 

artigos científicos publicados entre 2010 e 2015 relacionados ao desenvolvimento de 

microrganismos acidófilos ou de microrganismos capazes de produzir um dos 

isômeros do ácido lático com alto grau de pureza. Com relação à eletrodiálise, foram 

encontradas 16 patentes e 436 artigos científicos no período de tempo citado. E a 

respeito da utilização de matéria-prima de composição lignocelulósica foram 

encontradas 32 patentes e 651 artigos científicos publicados entre 2010 e 2015. 

 



	   vi	  

ABSTRACT 
 

BENEVENUTI, Carolina Santos Jordani. Technological Forecasting Of Lactic Acid 
Production Within The Context Of Biorefinery: Trends And Opportunities. 
Supervisor: Prof. Nei Pereira Jr. Chemical School of Federal University of Rio de 
Janeiro, Brazil - 2016. 
 
 
Lactic acid is an important organic acid to industry, which has been widely used in 

food, pharmaceutical and cosmetic industries, for example. In the last decades the 

development of lactic acid production by bio-chemical pathway became focus of 

scientific researches around the world, due to its utilization as a building block for 

chemical industry in replacement of petrochemical derivatives, mainly for the 

production of its polymer, known as PLA (polylactic acid). In this study, a technological 

forecasting of lactic acid production was carried out analyzing technology indicators as 

patents and scientific articles. Patents research was conducted using Espacenet 

database and 911 documents concerning lactic acid production by bio-chemical 

pathway were found. Regarding to scientific articles research, Portal Capes database 

was used and its survey led to 12.642 documents. Based on the content analysis of 

these patents and scientific articles, it was possible to conclude that major 

technological advances are related to the development of acidophilus microorganisms 

and microorganisms able to produce one of the lactic acid isomers with high purity, the 

implementation of electrodialysis process, replacing precipitation process in the 

recovery step, and the utilization of agricultural and industrial wastes as feedstock to 

fermentation process, mainly lignocellulosic biomass. There were found 161 patents 

and 3070 scientific articles related to the development of acidophilus microorganisms 

and microorganisms able to produce one of the lactic acid isomers with high purity 

between 2010 and 2015. Regarding to electrodialysis, 16 patents and 436 scientific 

articles were found, and about the utilization of lignocellulosic biomass as feedstock, 

32 patents and 651 scientific articles were found. 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO DO TEMA DA DISSERTAÇÃO 
 

No início da humanidade, as necessidades energéticas do homem primitivo se 

resumiam a garantir alimentação, fonte de iluminação noturna e aquecimento. Para 

tal, o homem utilizou-se do fogo como sua principal fonte de energia. A partir do 

surgimento da matemática, da geometria e da engenharia foram criados dispositivos 

mecânicos complexos que possibilitaram o aproveitamento da energia contida em 

outras fontes de energia, como os ventos e o vapor (PIERRE, 2011). 

A era dos combustíveis fósseis só teve início por volta de 1760, durante a 

Revolução Industrial, com a descoberta da máquina à vapor. A necessidade de 

substituição de métodos artesanais para produção de energia levou ao 

desenvolvimento de máquinas e ferramentas e à utilização do carvão em substituição 

à madeira e outros biocombustíveis. A sociedade começou então a experimentar 

grande crescimento populacional, levando assim ao aumento da demanda energética. 

O carvão foi a principal fonte de energia no mundo até meados do século XX. A 

partir da invenção do motor de combustão interna, o petróleo passou a ser largamente 

utilizado, superando o carvão mineral principalmente por apresentar alto poder 
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calorífico, ser encontrado em estado líquido, o que facilita o transporte, e pela 

possibilidade de utilização como matéria-prima para produção de diversas 

substâncias químicas como por exemplo solventes, plásticos, cosméticos, tintas, 

detergentes e fibras sintéticas (AMARAL, 2010). 

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos (alifáticos, alicíclicos e 

aromáticos) que pode conter pequenas quantidades de nitrogênio, oxigênio, 

compostos de enxofre e íons metálicos (MINADEO, 2002). Um dos principais 

problemas relacionados à exploração desta fonte de energia não-renovável é o 

impacto causado ao meio ambiente, tanto pela emissão de gases causadores do 

efeito estufa quanto pela possibilidade de contaminação causada por vazamentos, 

colocando em risco a fauna e a flora locais. Outro ponto relevante a respeito da 

utilização do petróleo como principal fonte de energia é a flutuação do preço do barril 

petróleo de acordo com a quantidade explorada e por influência de instabilidades 

geopolíticas nas áreas produtoras e nas vias de distribuição. Contudo, o fator limitante 

da utilização do petróleo como principal fonte de energia no mundo é a finitude de 

suas reservas. Por conta disso, surge a necessidade de descoberta de fontes de 

energia renováveis capazes de substituir o petróleo na produção de combustíveis, 

substâncias químicas e energia. 

A biomassa se apresenta como a principal fonte de carbono renovável com 

capacidade de substituir as fontes não-renováveis na produção de energia, 

combustíveis e substâncias químicas, principalmente por apresentar baixa pegada de 

carbono quando comparada ao petróleo. Denomina-se biomassa toda matéria 

orgânica renovável proveniente de fontes vegetais ou animais, gerada direta ou 

indiretamente do processo de fotossíntese (PEREIRA JR, 2008).  

As fontes de biomassa passíveis de transformações bioquímicas para geração 

de energia, combustíveis e substâncias químicas podem ser classificadas em não-

lenhosas, lenhosas ou proveniente de resíduos orgânicos, conforme representado na 

Figura 1.  
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Figura 1. Tipos de biomassa 

Fonte: Adaptado de Balanço Energético Nacional - BEN. Brasília: MME, 1982 
 

Os vegetais não-lenhosos podem ser classificados em sacarídeos, celulósicos, 

amiláceos, oleaginosos ou aquáticos, de acordo com a principal substância de 

armazenamento de energia de cada uma destas fontes renováveis. A maneira na qual 

a energia solar armazena-se na planta é muito importante para determinar o processo 

tecnológico a ser empregado para obter e transformar a energia contida na biomassa. 

O uso dos vegetais não-lenhosos como fonte de energia exige, em geral, uma 

primeira conversão da biomassa em um produto energético mais adequado, através 

de processos de pré-tratamento. (NOGUEIRA & LORA, 2003). 

Os vegetais não-lenhosos classificados como sacarídeos, como por exemplo a 

cana-de-açúcar e a beterraba, possuem como tecido de armazenamento a sacarose, 

glicídio formado por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Já os 

celulósicos, como por exemplo o capim-elefante, não apresentam sacarose, amido ou 

óleos como tecido de reserva, sendo a celulose contida na parede celular a principal 

fonte de energia. Vegetais como o milho e a mandioca se enquadram na classificação 

amiláceos, uma vez que o amido é o principal tecido de armazenamento de energia 

destes vegetais. Os vegetais não-lenhosos ditos oleaginosos, como por exemplo o 
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girassol e a soja, possuem óleos e gorduras como principal reserva energética. Já o 

grupo dos vegetais aquáticos é representado por plantas aquáticas com potencial 

para geração de energia, como as macroalgas.  

Os vegetais lenhosos são aqueles capazes de produzir madeira como tecido 

de suporte, podendo ser obtidos de florestas nativas ou plantadas. A exploração de 

florestas nativas é uma prática da sociedade há muitos anos, porém este método de 

extração da biomassa não pode ser considerado um método de extração sustentável. 

Já para o caso de florestas plantadas com fins energéticos é possível efetuar o plantio 

de grande número de árvores por hectare, com a finalidade de produzir alto volume 

de biomassa em menor espaço e tempo, e realizar a extração de forma sustentável. O 

eucalipto é um exemplo de vegetal lenhoso plantado para fins energéticos (IEE, 

2016). 

Os resíduos orgânicos provenientes de atividades agropecuárias, 

agroindustriais e urbanas, também denominados biomassa residual, apresentam alto 

potencial para produção de energia, substâncias químicas e combustíveis. Muitas 

vezes estes resíduos constituem um problema de caráter ambiental e sua disposição 

final é de difícil solução. O uso energético desta biomassa é uma saída oportuna e 

viável, já que reduz o volume e o potencial contaminante deste tipo de resíduo 

(NOGUEIRA & LORA, 2003). Atualmente parte desta biomassa residual é processada 

por combustão direta que, apesar de contribuir para o aumento da emissão de gases 

geradores do efeito estufa, correspondem a uma porcentagem muito inferior àquela 

relacionada à queima de carvão.  

Os resíduos agropecuários são aqueles provenientes de atividades agrícolas 

que não apresentam utilização, como as folhas e caules de culturas agrícolas, e 

pecuárias, como por exemplo os dejetos animais utilizados para a produção de biogás 

(NOGUEIRA & LORA, 2003). 

Os resíduos urbanos são aqueles gerados nos ambientes domésticos e 

comerciais, em estado sólido, semissólido ou semilíquido, proveniente de atividades 

humanas. Este tipo de resíduo é constituído por matéria orgânica como restos de 

alimentos, galhos e folhas de árvores (IEE, 2016). 

Os resíduos agroindustriais, obtidos a partir de atividades industriais com 

culturas agrícolas, apresentam alto valor energético e são utilizados para geração de 

vapor ou eletricidade em unidades industriais, reduzindo assim a dependência por 

energia comprada nestas unidades. Alguns exemplos desta biomassa são as cascas 



	   5	  

de vegetais como arroz e milho, o bagaço e a palha da cana-de-açúcar, a palha de 

milho, o soro de queijo e os resíduos da indústria de papel e celulose (NOGUEIRA e 

LORA, 2003). 

As formas mais comuns para o processamento dos resíduos agroindustriais 

com objetivo de obter energia são a queima em fornos e caldeiras e a biodigestão 

anaeróbia. Contudo, atualmente observa-se grande investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) de tecnologias de produção de substâncias químicas, 

combustíveis e energia a partir desta biomassa residual, principalmente as de 

composição lignocelulósica, como o bagaço de cana-de-açúcar e a palha e a casca 

de vegetais como o milho e o arroz, a partir de processos microbiológicos (PEREIRA 

JR, 2008) 

Atualmente, a utilização de biomassa para geração de energia e substâncias 

químicas incorpora o conceito de biorrefinaria, que define uma estrutura industrial que 

tem matérias-primas renováveis (biomassas) como base para a produção de uma 

vasta quantidade de moléculas e energia. É um conceito análogo ao das refinarias de 

petróleo, a qual tem como objetivo separar e transformar a matéria-prima em 

diferentes frações que atendam a determinados setores industriais (PEREIRA JR, 

2008). 

Segundo pesquisa encomendada em 2003 pelo Departamento de Energia dos 

Estados Unidos (US DOE), o ácido lático está entre as 30 moléculas mais importantes 

produzidas a partir de biomassa, em uma estrutura de biorrefinaria integrada, com 

potencial para serem utilizadas como blocos de construção na indústria química 

(WERPY & PETERSEN, 2004).  

O ácido lático é um importante ácido orgânico para a indústria química devido a 

vasta aplicabilidade em diversos setores, como por exemplo nas indústrias de 

alimentos, de cosméticos, farmacêutica, de polímeros, de metais galvanizados, 

petrolífera, têxtil, agroquímica, entre outras. As indústrias de alimentos, de cosmético 

e farmacêutica utilizam o ácido lático em diversos processos para a descalcificação e 

para o controle de pH. A indústria têxtil utiliza como fixador no processo de tingimento 

de fibras naturais ou sintéticas e na indústria agroquímica este importante ácido 

orgânico é utilizado como solvente. A indústria de polímero foi o ramo industrial que 

experimentou maior crescimento no consumo de ácido lático, principalmente devido à 

utilização deste como monômero para a produção de PLA (polilactato). 
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O PLA, bioplástico obtido pela polimerização do ácido lático, apresenta 

propriedades comparáveis aos termoplásticos sintéticos, porém tem a vantagem de 

ser produzido a partir de fontes renováveis. Além disso, é um composto 

biodegradável, compostável e reciclável. Este importante polímero pode ser utilizado 

para produção de embalagens, produtos de higiene, fraldas, cápsulas de liberação 

lenta de medicamentos, suturas reabsorvíveis e próteses. Estima-se um crescimento 

de 19% ao ano na demanda mundial do ácido lático, principalmente devido ao seu 

uso como monômero para produção de PLA, alternativa renovável aos derivados 

petroquímicos (WEE et al., 2006).  

Neste contexto, o presente trabalho tem como principal objetivo identificar, a 

partir da análise de patentes e artigos científicos, os desenvolvimentos tecnológicos 

referentes ao processo de produção de ácido lático a partir de matéria-prima 

renovável, principalmente as de composição lignocelulósica, nos últimos anos. E, a 

partir desta análise, sinalizar as tecnologias que se mostram inovadoras e com 

potencial para serem aplicadas em escala industrial.  

 

Os objetivos específicos deste trabalho compreendem em: 

 

Ø Identificar as principais empresas produtoras de ácido lático no mundo e 

as respectivas capacidades produtivas; 

Ø Analisar o mercado do ácido lático, através de dados referentes à 

importação e exportação deste importante ácido orgânico; 

Ø  Identificar os principais países que comercializam ácido lático com o 

Brasil; 

Ø Identificar, a partir da análise de patentes relacionadas ao processo 

produtivo do ácido lático, o país que investe intensivamente no desenvolvimento desta 

tecnologia de produção; 

Ø Analisar a evolução temporal de patentes e artigos científicos 

relacionados à tecnologia de produção do ácido lático; 

Ø Analisar o conteúdo das patentes e dos artigos científicos e identificar os 

principais obstáculos e oportunidades encontrados para o desenvolvimento da 

tecnologia de produção do ácido lático.
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
 
 
	  

2. ENERGIA E BIOMASSA 
 

2.1. Matriz energética 
 

A análise quantitativa dos recursos energéticos oferecidos por um determinado 

país ou região, para fins de transformação, distribuição ou consumo em processos 

produtivos, apresenta fundamental importância na orientação do planejamento do 

setor energético. A produção e o uso adequado da energia produzida por diferentes 

fontes é uma importante informação obtida a partir da análise adequada da matriz 

energética local, sendo possível também monitorar a quantidade e a forma com que 

os recursos naturais estão sendo explorados para fins energéticos.  

Segundo pesquisa realizada em 2015 pelo Ministério de Minas e Energia, a 

matriz energética mundial está baseada em recursos não-renováveis, que 

representaram 82%  das fontes de energia utilizadas no ano de 2014, conforme 

representado na Figura 2. O petróleo e o gás natural correspondem a 

aproximadamente 55% destas fontes não-renováveis. Apenas 18% do total está 
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relacionada ao uso de recursos renováveis para geração de energia, como por 

exemplo a energia hídrica, eólica, solar e a obtida a partir de biomassa.  

 

	  
Figura 2. Matriz energética mundial 

Fonte: Resenha energética brasileira 2014 – MME (2015) 
 

Com relação a matriz energética brasileira, representada na Figura 3, o cenário 

é distinto em comparação ao restante do mundo, uma vez que apenas 60,6% da 

energia consumida em 2014 foi gerada a partir de fontes não-renováveis. Deste valor 

citado, o petróleo representou 65% e o gás natural 22,4%. As fontes renováveis mais 

utilizadas para a geração de energia foram o etanol e o bagaço de cana-de-açúcar, 

representados por 39,9%,  e a lenha e o carvão vegetal, com 20,5% (MME, 2015). 
 

	  
Figura 3. Matriz energética brasileira 

Fonte: Resenha energética brasileira 2014 – MME (2015). 
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A permanência dos recursos não-renováveis como base da matriz energética 

mundial traz algumas questões importantes que vêm atraindo a atenção de 

pesquisadores ao redor do mundo nas últimas décadas. O fato de suas reservas 

serem finitas, estima-se que durem não mais do que algumas décadas, e a crescente 

preocupação com a emissão de gases causadores do efeito estufa na utilização de 

combustíveis, substâncias químicas e energia de origem fóssil são questões que 

impulsionam o interesse pela substituição destas fontes de energia convencionais por 

fontes de energia renováveis. 

Em 2005, entrou em vigor o acordo ratificado em 1999 no Protocolo de Kyoto 

entre os 55 países responsáveis por aproximadamente 50% da emissão de gases 

causadores do efeito estufa. Este acordo visava implementar medidas que levassem 

a redução da emissão destes gases, como por exemplo a reforma dos setores 

energético e de transportes, o uso de fontes energéticas renováveis e a proteção de 

reservas florestais e outros sumidouros de carbono. A partir de então, tem-se 

verificado grande investimento dos países desenvolvidos em Pesquisa & 

Desenvolvimento (P&D) de processos alternativos que gerem menor impacto ao meio 

ambiente para geração de energia, substâncias químicas e combustíveis, em 

substituição àqueles que utilizam fontes não-renováveis como matéria-prima. Por 

conta disso, estima-se que a demanda por energia renovável cresça 

aproximadamente 2,3% ao ano ao longo da próxima década (PEREIRA JR, 2008).  

Neste contexto, a biomassa figura como a única fonte abundante de carbono 

renovável com potencial para substituir as fontes não-renováveis utilizadas 

atualmente ao redor do mundo na produção de energia, substâncias químicas e 

combustíveis, principalmente por apresentar baixa pegada de carbono quando 

comparada ao petróleo. 

 

2.2. Biomassa 
 

Biomassa pode ser definida como toda matéria orgânica renovável de fontes 

vegetais, cultivada em terra ou em água, ou animais, gerada direta ou indiretamente 

do processo de fotossíntese (PEREIRA JR, 2008). Esta importante fonte de energia 

renovável pode ser obtida a partir de subprodutos agroindustriais, como o soro de 

queijo, a polpa de papel e celulose e o bagaço e palha de cana-de-açúcar, a partir de 
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resíduos agropecuários, como as folhas e caules de culturas agrícolas e os dejetos 

animais, a partir de resíduos florestais e de resíduos urbanos, conforme representado 

na Figura 4. 

 

	  
Figura 4. Fontes de biomassa 

 

O Brasil se encontra em posição privilegiada para assumir liderança no 

aproveitamento integral das biomassas pelo fato de apresentar grande potencial de 

cultivo de matérias-primas renováveis, dispondo de (CGEE, 2010a): 

 

• Culturas agrícolas de grande extensão, com destaque para a indústria 

canavieira;  

• Maior biodiversidade do planeta;  

• Intensa radiação solar;  

• Água em abundância;  

• Diversidade de clima;  

• Pioneirismo na produção do biocombustível etanol; 
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As principais fontes disponíveis no país são os produtos e resíduos 

agrícola/industriais provenientes dos cultivos nacionais como a cana-de-açúcar, o 

milho, o arroz e o trigo, que apresentam alto potencial para produção de energia e 

biomateriais (PEREIRA JR, 2008). Atualmente, o foco está sobre este tipo de 

biomassa de composição lignocelulósica, que são as fontes de carboidratos mais 

abundantes na natureza, obtidas como resíduos de colheita ou do processamento das 

principais culturas agrícolas citadas, principalmente na forma de bagaço e palha. 

 

2.3. Biomassa lignocelulósica 
 

A denominação biomassa lignocelulósica refere-se a um tipo de biomassa 

composta por três frações químicas básicas denominadas celulose, hemicelulose e 

lignina. Pode ser definido como material vegetal formado por fibras elementares de 

celulose envolvidos em uma matriz amorfa composta por hemicelulose e lignina. A 

lignina, matriz na qual a fibra celulósica está envolvida, constitui uma barreira ao 

ataque de microrganismos e enzimas, conferindo a esta estrutura alta rigidez e pouca 

reatividade (SOUZA, 2014). A Figura 5 representa um esquema da estrutura da 

biomassa de composição lignocelulósica.  

 

	  
Figura 5. Esquema da estrutura da biomassa lignocelulósica 

Fonte: Adaptado de US DOE (2007) 
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Obtida como subproduto agrícola/industrial, a biomassa residual de 

composição lignocelulósica é, atualmente, subaproveitada pelo setor industrial. 

Apesar de destacar-se como potencial matéria-prima para produção de commodities e 

energia através de processos bioquímicos, na maioria das vezes esta fonte de 

energia renovável é processada por combustão direta (JONH et al., 2007). Neste 

processo é gerada uma quantidade de poluentes que, apesar de contribuírem para o 

aumento da emissão de gases causadores do efeito estufa, correspondem a uma 

porcentagem muito inferior àquela relacionada à queima do carvão para geração de 

energia. 

A principal fonte de biomassa lignocelulósica no Brasil é o bagaço de cana-de-

açúcar, gerado como subproduto da indústria sucro-alcooleira. Em 2014, produziu-se 

aproximadamente 160 milhões de toneladas de bagaço de cana-de-açúcar no país 

(CONAB, 2015). 

 

2.4. Tratamento da biomassa lignocelulósica 
 

A estrutura cristalina da celulose e a associação lignina-celulose característica 

da parede celular dos vegetais conferem à biomassa de composição lignocelulósica 

alta resistência a processos de hidrólise, além de formar uma barreira física que 

dificulta o ataque enzimático ou microbiológico ao substrato (FENGEL & WEGENER, 

1989; ZHANG, 2008). São estes os principais obstáculos à utilização deste tipo de 

matéria-prima em processos microbiológicos para a geração de energia, substâncias 

químicas e combustíveis. 

A utilização da biomassa lignocelulósica em substituição às fontes de energia 

não-renováveis requer, primeiramente, a separação das frações químicas que a 

compõem. Para tal, etapas de pré-tratamento desta matéria-prima são necessárias, 

de forma a desorganizar o complexo lignocelulósico. As técnicas de pré-tratamento 

tem como objetivos remover a lignina e a hemicelulose a partir da solubilização ou 

degradação destas, aumentar a porosidade do material lignocelulósico e reduzir a 

cristalinidade da molécula de celulose, tornando-a suscetível ao ataque microbiano 

(MOSIER et al., 2005). Fatores como pH, tempo de exposição ao processo e calor 

são importantes variáveis que influenciam na eficiência da etapa de pré-tratamento da 

biomassa lignocelulósica.  
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O pré-tratamento da biomassa lignocelulósica pode ser realizado por processos 

químicos, como a hidrólise ácida e a ozonólise, físicos, como a moagem,  físico-

químicos, como a explosão a vapor, ou biológicos, como as hidrólises enzimática e 

microbiana, em conjunto ou seguido do processo de hidrólise dos polissacarídeos que 

a compõem em seus respectivos monômeros (OGEDA & PETRI, 2010). 

Devido à grande heterogeneidade das matérias-primas de composição 

lignocelulósica não é possível determinar um único processo de pré-tratamento 

adequado para este tipo de biomassa. Esta escolha deve levar em consideração a 

natureza do material a ser tratado, a finalidade do hidrolisado que será obtido e 

atender aos seguintes itens (SUN & CHENG, 2002): 

 

• Resultar em alta recuperação de carboidratos; 

• Gerar alta digestibilidade da celulose; 

• Gerar pouca ou nenhum produto da degradação de açúcares e lignina; 

• Demandar pouca energia ou permitir a reutilização desta energia em 

outra etapas na forma de calor; 

• Resultar em alta concentração de sólidos e alta concentração de 

açúcares na fração líquida; 

• Ser realizado a baixos custos operacionais; 

• Permitir a transposição para escala industrial.
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 

 

3. BIORREFINARIA 
 

3.1. Conceito de biorrefinaria 
 

Atualmente, a utilização de biomassa incorpora o conceito de biorrefinaria, que 

define uma estrutura industrial que tem matérias-primas renováveis (biomassas) como 

base para a produção de uma vasta quantidade de moléculas e energia. É um 

conceito análogo ao das refinarias de petróleo, a qual tem como objetivo separar e 

transformar a matéria-prima em diferentes frações que atendam a determinados 

setores industriais. A Figura 6 representa uma comparação entre biorrefinarias e 

refinarias convencionais. 
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Figura 6.Comparação entre a refinaria convencional e a biorrefinaria 

Fonte: Adaptado de http://www.nippopapergroup.com/english/research/organize/biomass.html 
 

Genericamente pode-se dizer que as refinarias convencionais utilizam o 

petróleo, matéria-prima de origem fóssil, para geração de combustíveis, substâncias 

químicas e materiais. Para a extração e processamento desta matéria-prima são 

geradas grandes quantidades de gases causadores do efeito estufa, principalmente o 

dióxido de carbono ( ). As biorrefinarias utilizam como matéria-prima a biomassa, 

fonte de energia renovável, para a geração dos mesmos produtos obtidos nas 

refinarias convencionais, a partir da realização de processos microbiológicos. Apesar 

de alguns processos microbiológicos também gerarem , este subproduto é 

reabsorvido pela biomassa. 

Apesar da utilização das biomassas ser uma prática antiga o conceito de 

processar estes materiais renováveis, através de uma série de processos de elevada 

complexidade técnica para a geração de produtos de uma vasta faixa de valor 

agregado, bem como energia, é recente. E, de fato, o objetivo essencial da 

biorrefinaria é produzir produtos de elevado valor agregado a partir de fontes de 

matérias-primas de baixo valor agregado. Isto remete às biomassas residuais, de 

composição lignocelulósica, oriundas dos setores agrícola e agroindustrial, como a 

principal candidata a atender este modelo de produção. Porém, o conceito de 

CO2

CO2
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biorrefinaria não se limita a esta fonte de matéria prima, podendo utilizar biomassas 

de outras composições como as oleaginosas, proteicas, amiláceas e sacaríneas.  

Octave & Thomas (2009) definem a biorrefinaria como uma estrutura baseada 

em três diferentes fontes e as nomeia como biorrefinaria baseada em carboidratos 

(Sugar Biorefinery), biorrefinaria baseada em biomassas de natureza lignocelulósica 

(Lignocellulosic Biorefinery) e a biorrefinaria baseada em lipídios (Lipids Biorefinery). 

A primeira propõe a utilização dos açúcares que atuam como reservas de energia nos 

vegetais, como a sacarose e o amido. São açúcares mais acessíveis às necessidades 

energéticas dos vegetais e objeto de uso pleno da indústria de alimentos e também 

de biocombustíveis. O segundo modelo de biorrefinaria baseia-se na utilização dos 

constituintes estruturais do vegetal. São frações de maior complexidade estrutural e, 

por isso, de menor acessibilidade. A terceira baseia-se em grupos específicos de 

vegetais capazes de produzir e armazenar triglicerídeos, que também atuam como 

reservas energéticas para o vegetal, e com enorme aplicabilidade em diversos tipos 

de indústrias. A Figura 7 ilustra o conceito de biorrefinaria proposto por Octave & 

Thomas (2009). 
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Figura 7. Estrutura da biorrefinaria. 

Fonte: Adaptado de Octave & Thomas (2009) 
 

Há que se considerar também um modelo de biorrefinaria que utiliza biomassa 

proveniente de ambientes aquáticos, como as algas marinhas. As algas marinhas são 

consideradas fontes valiosas de diversos compostos bioativos, entre eles os 

polissacarídeos. Os principais polissacarídeos conhecidos destas biomassas 

marinhas são carragenanas, agaranas e alginatos, mas também são relatadas as 

galactanas híbridas, fucanas e laminarinas (VASCONCELOS et al., 2015). Estes 

vegetais aquáticos apresentam uma série de vantagens sobre as biomassas 

residuais, por sua estrutura não conter lignina e por características superiores quanto 

a sua taxa de crescimento e produtividade. Esta biomassa já é utilizada em alguns 

setores industriais, como os de alimentos e cosméticos, principalmente em países 

orientais. Apesar disso, as pesquisas com foco na produção de compostos químicos 

em larga escala a partir deste tipo de biomassa são recentes (SCHLITTLER, 2012). 
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3.2. Biorrefinaria lignocelulósica 
 

 Atualmente, é no modelo de biorrefinaria lignocelulósica, também denominada 

de segunda geração, que se concentram os maiores esforços em pesquisa e 

desenvolvimento, principalmente para a produção de bioetanol. A produção de etanol 

destes materiais, compreende os processos mais pesquisados em todo o mundo 

devido às pressões das crescentes demandas do mercado e a enorme quantidade de 

resíduos gerados por culturas agrícolas em todo mundo.  

Como a própria denominação sugere, a biorrefinaria lignocelulósica utiliza 

matéria-prima de composição lignocelulósica para geração de produtos químicos, 

biocombustíveis, biomateriais e energia. A biomassa lignocelulósica é composta por 

três frações químicas denominadas: celulose (biopolímero composto apenas de 

moléculas de glicose), hemicelulose (macromolécula constituída de açúcares de 

cinco e seis carbonos) e lignina (macromolécula de natureza polifenólica). A primeira 

fase para o processamento deste tipo de biomassa é a separação das frações 

químicas que a compõem através de processos de pré-tratamento, seguidos da 

conversão destas frações nos respectivos açúcares, através de processos de 

hidrólise (enzimáticos ou químicos). A hidrólise da hemicelulose gera como produto 

principal a xilose, material de partida para a produção de furfural, utilizado para 

produção de resinas e de Nylon 6, mas que pode ser utilizada em processos 

fermentativos para a geração de produtos químicos. Já para o caso da celulose, as 

moléculas de glicose obtidas na hidrólise podem gerar diversos produtos por 

fermentação. A lignina, por sua vez, apresenta limitadas opções de utilização, 

podendo gerar resinas ou ser utilizada para geração de energia por combustão direta. 

Pesquisas recentes apontam a utilização deste componente polifenólico na fabricação 

de fibra de carbono (SILVA, 2014). No entanto, a estrutura da lignina apresenta alto 

potencial para produzir hidrocarbonetos monoaromáticos que, se isolados de forma 

economicamente eficiente, poderão acrescentar significativo valor ao processamento 

da biomassa lignocelulósica (GUPTA et al., 2014 e SANDUN et al., 2006). 

 

3.3. Plataformas de conversão da biomassa lignocelulósica 
 

O processamento da biomassa de composição lignocelulósica para geração de 

energia, substâncias químicas e combustíveis, de acordo com o conceito de 
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biorrefinaria, pode ser classificado em duas rotas de conversão denominadas 

plataforma termoquímica e plataforma bioquímica (ou sucroquímica).  

A plataforma termoquímica é caracterizada por processos de conversão a altas 

temperaturas, na ausência e na presença controlada de oxigênio, conhecidos, 

respectivamente, como pirólise e gaseificação. A pirólise gera como produto o bio-

óleo, que após processo de hidrodesoxigenação produz uma mistura líquida de 

hidrocarbonetos similar àquela presente no petróleo. A gaseificação, por sua vez,  

produz o gás de síntese (CO + H2O), utilizado para geração de hidrocarbonetos 

através do processo Fischer Tropsch. (KAMM et al., 2006) 

A plataforma bioquímica baseia-se em processos realizados por agentes 

biológicos (enzimas e microrganismos) para a geração dos produtos desejados, 

principalmente através da fermentação dos açúcares obtidos na etapa de pré-

tratamento da matéria-prima. Biocombustíveis como o etanol, ácidos orgânicos como 

o ácido lático e o ácido succínico, e solventes como a acetona, são alguns dos 

produtos obtidos na plataforma bioquímica de conversão da matéria-prima de 

composição lignocelulósica (GUPTA et al., 2014 ; PEREIRA JR., 2008). 

 

3.5. Biorrefinaria integrada 
 

Sendo a biorrefinaria um projeto intensivo em capital, a geração de 

combustíveis, substâncias químicas e energia a partir de biomassa por cada uma das 

plataformas de conversão anteriormente exemplificadas leva a custos de produção 

muito altos. Desta forma, é altamente interessante a integração das plataformas de 

conversão em uma mesma instalação, tornando possível criar um sinergismo entre as 

etapas do processo produtivo, o que é denominado biorrefinaria integrada. A 

integração das plataformas termoquímica e bioquímica possibilita a redução do custo 

de produção e maior flexibilidade de produtos. Além disso, a biorrefinaria integrada é 

capaz de fazer uso mais completo da biomassa, reduzindo assim a geração de 

resíduos e as emissões gasosas. A Figura 8 representa esquematicamente as 

plataformas de conversão termoquímica e bioquímica em um contexto de biorrefinaria 

lignocelulósica e os possíveis produtos obtidos a partir de cada processo de 

conversão desta biomassa .  
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Figura 8. Plataformas de conversão da biomassa lignocelulósica. 

Fonte: SCHLITTLER, ANTUNES e PEREIRA JR (2012) 

	  
A geração de commodities a partir da biomassa não é um conceito novo, 

porém a produção destas substâncias utilizando processos complexos, em uma 

estrutura similar a uma refinaria de petróleo, é de fato um conceito mais recente. O 

principal objetivo de uma biorrefinaria é a geração concomitante de produtos “high 

value - low volume” (HVLV) e “low value – high volume” (LVHV). Para isso, estas 

instalações devem ser projetadas de forma a diversificar a utilização da matéria-prima 

e minimizar a geração de resíduos, uma vez que os produtos de alto valor agregado 

(HVLV) aumentam a rentabilidade e a lucratividade do empreendimento e os produtos 

de baixo valor agregado (LVHV) ajudam a atender à demanda energética, reduzindo o 

custo médio de operação dos processos que integram as biorrefinarias (SANDUN et 

al., 2006). 

Diversas instituições de pesquisa ao redor do mundo têm estudado formas de 

tratamento das matérias-primas, desenvolvimento de microrganismos geneticamente 

modificados para melhor aproveitamento dos substratos e processos fermentativos 

mais eficientes e adequados a esta nova perspectiva de produção. 
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3.5. Principais moléculas produzidas a partir de biomassa 
 

Nas últimas décadas, grandes investimentos em PD&I (Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação) vêm sendo realizados, tanto pela iniciativa privada 

quanto pelo governo dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, com objetivo 

de tornar viável a implantação de biorrefinarias comerciais competitivas, sem a 

necessidade de prazos muito longos  para tal (GENENCOR, 2004; ONDREY, 

2006).Neste contexto, o Departamento de Energia dos Estados Unidos (US DOE) 

encomendou em 2004 importante pesquisa a dois renomados laboratórios, PNNL 

(Pacific Northwest National Laboratory) e NREL (National Renewable Energy 

Laboratory), com objetivo de identificar as 10 principais moléculas produzidas a partir 

de biomassa capazes de suportar econômica e tecnicamente a produção de 

combustíveis, energia e substâncias químicas de acordo com o conceito de 

biorrefinaria integrada. Além disso, tal pesquisa visou identificar os desafios e 

barreiras associados ao desenvolvimento da tecnologia de produção destas 

moléculas e das substâncias químicas derivadas destas. Foram pré-selecionadas 30 

moléculas produzidas a partir de biomassa e, a partir da análise do potencial de 

mercado e da complexidade técnica das rotas de produção destas moléculas, foram 

escolhidas 12, dentre as 30 iniciais, com maior potencial para utilização como bloco 

de construção na indústria química (WERPY& PETERSEN, 2004). No Quadro 1 estão 

listadas as 30 moléculas pré-selecionadas como potenciais blocos de construção da 

indústria química e no Quadro 2 as moléculas escolhidas como as melhores 

oportunidades dentre as 30 pré-selecionadas. 

 

	  
Quadro 1. 30 moléculas pré-selecionadas como potenciais blocos de construção da 

indústria química. 
Fonte: Top Value Added Chemicals from Biomass - Werpy & Petersen (2004) 

Ácido aconítico, ácido cítrico, ácido 2,5-furanodicarboxílico, ácido 
sacárico, ácido glucônico, lisina e sorbitol

2 -

TOP 30 POTENCIAIS CANDIDATOS

CO&H2

Glicerol, ácido 3-hidroxipropiônico, ácido lático, ácido propiônico, 
ácido malônico e serina

Acetoína, ácido aspártico, ácido fumárico, 3-hidroxibutirolactona, 
ácido málico, ácido succínico e treonina

Arabitol, furfural, ácido glutâmico, ácido itacônico, ácido levulínico, 
xilitol e ácido xilônico

NÚMERO DE CARBONOS

1

3

4

5

6
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Quadro 2. 12 moléculas produzidas a partir de biomassa escolhidas como melhores 

blocos de construção da indústria química. 
Fonte: Top Value Added Chemicals from Biomass - Werpy & Petersen (2004) 

  

O ácido lático está entre as 30 moléculas obtidas a partir da biomassa pré-

selecionadas como potenciais blocos de construção da indústria química, no estudo 

encomendado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Este fato 

evidencia a importância desta molécula orgânica para a indústria química como um 

todo, pois apesar de ainda ser consumido majoritariamente pela indústria alimentícia, 

nas últimas décadas observou-se um consumo crescente de ácido lático pela 

indústria de polímeros por exemplo. A utilização deste ácido orgânico como 

monômero para produção de PLA (polilactato), polímero utilizado para geração de 

plásticos biodegradáveis, veiculadores de medicamentos com liberação controlada, 

próteses e suturas, é um dos fatores que torna o ácido lático cada vez mais 

interessante para fins de pesquisas e desenvolvimento. 
 
 

12 BLOCOS DE CONSTRUÇÃO 

Ácidos 1,4 (succínico, fumárico e málico)
Ácido&2,5*furanodicarboxílico
Ácido&3*hidroxipropiônico

Ácido&aspártico
Ácido&sacárico
Ácido&glutâmico
Ácido&itacônico
Ácido&levulínico

3*hidroxibutirolactona
Glicerol
Sorbitol

Xilitol/arabitol
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

 

 

 

4. ÁCIDO LÁTICO 
 

O ácido 2-hidroxipropanóico, nomenclatura IUPAC do ácido lático, foi 

descoberto em 1780 pelo químico sueco C. W. Scheele. É um ácido inodoro, com 

sabor levemente salino, cor cristalina e altamente corrosivo. Este ácido orgânico é 

representado por uma molécula orgânica de função mista, contendo uma função 

ácido carboxílico e uma função álcool, o que o torna adequado a diversas  reações de 

síntese orgânica. Devido à presença de um carbono assimétrico há a formação dos 

isômeros ópticos desta molécula. Os isômeros levógiro (L) e dextrógiro (D) do ácido 

lático diferem entre si apenas pela disposição dos seus ligantes no espaço. Porém, 

apenas o isômero L é metabolizado pelo organismo dos mamíferos, sendo 

largamente utilizado pela indústria de alimentos e para fins medicinais (VISHNU et al., 

2002). A Figura 9 representa a fórmula estrutural da molécula de ácido lático, com o 

carbono assimétrico desta molécula representado em vermelho. 
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Figura 9. Fórmula estrutural da molécula de ácido lático 

 

Algumas propriedades físico-químicas do ácido lático, como por exemplo a leve 

acidez (pKa=3,85), a presença dos grupos funcionais ácido carboxílico e álcool, a 

biodegradabilidade, a não toxicidade, a alta capacidade de reter água e a estabilidade 

química e térmica, o tornam aplicável nas indústrias de alimentos, de cosméticos, de 

polímeros e farmacêutica (DATTA et al, 1995).  

Na indústria de alimentos, que consome aproximadamente 85% do ácido lático 

produzido no mundo (DATTA et al, 1995), este importante ácido orgânico pode ser 

utilizado para aumentar o tempo de vida dos alimentos, através do controle 

microbiológico, para fortificação mineral, para reduzir a quantidade de sódio sem 

acarretar perda de sabor, para preservação natural e para prevenir descoloração 

(CORBION, 2015). 

Na indústria de cosméticos, o ácido lático pode ser utilizado em diversos 

processos atuando no controle de pH e no processo de descalcificação. Pode ser 

utilizado também na produção de hidratantes, como agente de clareamento, como 

agente de rejuvenescimento, como agente anti-acne e anti-tártaro, como solvente 

verde, além de ser monômero para produção do polímero de ácido lático (PLA), 

usado, por exemplo, para produção de cápsulas de liberação lenta de fármacos. Na 

indústria farmacêutica, o ácido lático pode ser utilizado para nutrição parenteral, em 

solução de diálise e para preparações minerais. Para fins medicinais, o  polímero de 

ácido lático pode ser utilizado na produção de próteses, suturas bioabsorvívies e 

cápsulas de liberação lenta de medicamentos (CORBION, 2015). 
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Principalmente devido à presença dos grupos funcionais ácido carboxílico e 

álcool, o ácido lático é utilizado para geração de commodities como o ácido acrílico, o 

acetaldeído, o propanodiol, o etil lactato, o propilenoglicol, o polilactato, a 2,3-

pentanodiona e o ácido propiônico. A partir destas moléculas derivadas do ácido lático 

é possível gerar resinas, colas, solventes, adesivos, perfumes, hidratantes, tintas, 

espumas, lubrificantes, pesticidas, fraldas e plásticos, conforme demonstrado na 

Figura 10. 

 

	  
Figura 10. Ácido lático como bloco de construção na indústria química 

Fonte: Autoria própria (2015) 
 
O ácido acrílico, por exemplo, é produzido majoritariamente a partir da 

oxidação do propileno, olefina derivada do petróleo. Porém, com a crescente 

preocupação em substituir processos que utilizam fontes de energia não-renováveis 

como matéria-prima, aumentou-se o interesse no desenvolvimento da tecnologia de 

produção deste importante ácido orgânico a partir de fontes renováveis. Neste 

contexto, a produção do ácido acrílico a partir do processo de desidratação catalítica 

do ácido lático produzido por fermentação é uma tecnologia estudada para 
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substituição do processo convencional, dependente de fontes não-renováveis. O 

ácido acrílico é utilizado na indústria química como monômero de polímero 

superabsorvente para produção de fraldas e absorventes íntimos. Assim como para 

produção de acrilato de butila, utilizado na produção de tintas, adesivos e argamassas 

(BAUER, apud JAIMES, 2014). 

 

4.1. Rotas tecnológicas de produção de ácido lático 
 

A produção de ácido lático pode ser realizada através de rotas químicas ou 

bioquímicas, sendo 90% da produção mundial realizada pela rota bioquímica, também 

denominada rota fermentativa (NOLASCO-HIPOLITO, 2002). A produção via síntese 

química gera como produto uma mistura dos isômeros D e L e tem como principais 

vantagens o menor custo com a etapa de purificação e a ausência de substrato 

residual, problema bastante comum na rota fermentativa. Já pela rota bioquímica é 

possível produzir apenas um dos isômeros do ácido lático. 

 

a) Rota química para produção de ácido lático 
 

São exemplos de rota química para produção do ácido lático a hidrólise da 

lactonitrila, a oxidação do propilenoglicol e a reação entre acetaldeído, H2Oe CO. 

Apesar da possibilidade de produção pelas três formas citadas anteriormente, apenas 

a hidrólise da lactonitrila é utilizada em escala industrial devido a sua viabilidade 

econômica (DATTA et al., 1995).  

 

a.1) Hidrólise da lactonitrila 
 

 A lactonitrila é um nitrocomposto de fórmula molecular utilizado como 

solvente e como intermediário para a produção de ácido lático pela rota química. 

Pode ser obtido a partir da reação química entre o acetaldeído e  o ácido cianídrico, 

conforme demonstrado na reação (1) representada abaixo (KIRK & OTHMER, 1981). 

 

(1) 

 

C3H5NO

CH3CHO+HCN→CH3CHOHCN
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 Acetaldeído, por sua vez, pode ser obtido pela oxidação do etanol ou pela 

oxidação do etileno, hidrocarboneto gerado no processo de craqueamento catalítico 

do petróleo, conforme demonstrado nas reações (2) e (3), respectivamente (KIRK & 

OTHMER, 1980). 
 

(2) 

 

(3) 

 

 A produção de ácido lático a partir da lactonitrila se dá pelo processo de 

hidrólise ácida deste composto na presença de um ácido forte, como por exemplo o 

ácido sulfúrico (  ), em meio aquoso. Ocorre a geração de sulfato de amônio 

como subproduto, conforme representado pela equação (4) (KIRK &OTHMER, 1980). 

 

(4) 

 

 Após obtenção do ácido lático em meio aquoso, a separação e purificação do 

ácido produzido é feita através da esterificação com metanol seguida da hidrólise do 

lactato, conforme representado nas equações (5) e (6), respectivamente (KIRK & 

OTHMER, 1980). 

 

(5) 

 

(6) 

 

A esterificação com metanol ocorre em torres de destilação, normalmente sob 

refluxo de álcool, gerando como produto o lactato de metila. O lactato de metila 

formado é extraído na etapa de hidrólise pela passagem de uma corrente de vapor e 

o metanol evaporado é retirado continuamente para reaproveitamento na etapa de 

esterificação (KIRK & OTHMER, 1980). 

Apesar de gerar um produto de elevada pureza, a utilização da esterificação e 

da hidrólise como método de separação e purificação do ácido lático, leva à produção 

CH3CH2OH + 12O2 →CH3CHO+H2O

2C2H4 +O2 → 2CH3CHO

H2SO4

CH3CHOHCN +H2O+ 12H2SO4 →CH3CHOHCOOH + 12(NH4 )2SO4

CH3CHOHCOOH +CH3OH→CH3CHOHCOOCH3 +H2O

CH3CHOHCOOCH3 +H2O→CH3CHOHCOOH +CH3OH
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de solução com baixa concentração de ácido, aproximadamente 50% em peso 

(DATTA et al., 1995).Há ainda a possibilidade do produto conter traços de metanol, o 

que inviabiliza a aplicação do ácido lático produzido para fins alimentícios (KIRK & 

OTHMER, 1980). A integração energética do processo de esterificação e de hidrólise 

é a principal vantagem deste método de separação, pois a energia gerada na etapa 

exotérmica (esterificação) é utilizada para geração de vapor na etapa de hidrólise.  

 

a.2) Oxidação do propilenoglicol 
 

 Propilenoglicol, composto de fórmula molecular , é também conhecido 

pelo nome sistemático 1,2-propanodiol. Este composto pode ser obtido pela 

hidratação do óxido de propileno, que por sua vez pode ser produzido pelo processo 

de oxidação do propileno na presença de peróxido de hidrogênio.  O propilenoglicol 

obtido a partir do óxido de propileno é considerado um derivado petroquímico, uma 

vez que este hidrocarboneto insaturado é gerado no craqueamento catalítico do 

petróleo. Contudo, é possível produzir propilenoglicol a partir do glicerol, obtido como 

subproduto da produção de biodiesel. A principal forma de produzir propilenoglicol a 

partir do glicerol é pelo processo de hidrogenólise, que consiste na desidratação do 

glicerol seguida do processo de hidrogenação na presença de catalisadores 

heterogêneos, conforme representado pela reação (7) (AKIYAMA et al., 2009). 

 

(7) 

 

 A produção de ácido lático a partir do propilenoglicol ocorre pelo processo de 

oxidação com peróxido de hidrogênio na presença de catalisadores heterogêneos, 

como por exemplo catalisadores de platina suportados em óxido de zinco (XIAOQUN 

et al., 2009), catalisadores de ouro suportados em hidróxido de magnésio (FENG et 

al., 2014) e catalisadores de plutônio suportados em óxido de magnésio (HONG et al., 

2010). 

A produção científica a respeito da tecnologia de produção de moléculas de 

maior valor agregado a partir do glicerol, obtido como subproduto do biodiesel, 

apresentou significativo aumento nos últimos anos. Isto se deve, principalmente, à 

tendência de substituição de processos que utilizem fontes não-renováveis para 

C3H8O2

C3H8O3
−H2O" →"" C3H6O2

H2" →" C3H8O2
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geração de energia, substâncias químicas e combustíveis e à crescente preocupação 

ambiental relacionada ao acúmulo de resíduos urbanos e industriais. A maioria dos 

artigos científicos e patentes relacionados à produção de ácido a partir deste 

subproduto abordam o desenvolvimento de catalisadores para o processo de 

oxidação do propilenoglicol. 

 

a.3) Reação entre acetaldeído, CO e  
 

 Acetaldeído é um composto químico de fórmula molecular , obtido 

principalmente pelo processo de oxidação do etileno, conforme demonstrado na 

reação (3). A reação entre o acetaldeído, o monóxido de carbono (CO) e a água (

) para produção de ácido lático ocorre em fase gasosa e, para isso, são 

necessárias condições de temperatura e pressão altas, 230ºC e 350 atm 

respectivamente, além da utilização de catalisadores de ferro (II), cobre (III) ou níquel 

(II) suportados em sílica gel (BHATTACHARYYA, 1970).  

Este método de obtenção de ácido lático tem como principais desvantagens a 

necessidade de altas temperatura e pressão, o que torna o processo oneroso, e a 

utilização de matéria-prima de origem fóssil, uma vez que o etileno é um 

hidrocarboneto obtido principalmente no processo de craqueamento catalítico do 

petróleo, o que vai de encontro à tendência mundial por substituição deste tipo de 

matéria-prima. 

 

b) Rota bioquímica para produção de ácido lático 
 

b.1) Matérias-primas 
 

A matéria-prima utilizada para a fermentação lática pode ser classificada como 

biomassa de primeira geração, para o caso de culturas alimentícias como milho, 

trigo, arroz e melaço; de segunda geração, para as culturas não-alimentícias, que se 

constituem em resíduos agrícola/industriais como bagaço de cana, polpa de papel e 

celulose e soro de queijo ou biomassa de terceira geração para o caso das 

macroalgas e microalgas. A necessidade de pré-tratamento da matéria-prima vai 

depender do tipo de substrato presente. Desta forma, os substratos solúveis, como a 

H2O

C2H4O

H2O
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glicose, a frutose, a sacarose e a lactose são prontamente convertidos a produtos. Já 

os polissacarídeos insolúveis, como o amido, necessitam de um tratamento moderado 

para solubilização e hidrólise antes da conversão a produtos. E os polissacarídeos 

insolúveis altamente resistentes, como a celulose e a hemicelulose, necessitam de 

pré-tratamento físico e de hidrólise ácida ou enzimática para viabilizar o acesso dos 

microrganismos ao substrato, como mencionado anteriormente. 

 

b.2) Agentes fermentativos 
 

A rota bioquímica para produção de ácido lático utiliza como principal agente 

fermentativo as bactérias, microrganismos que apresentam exigências nutricionais em 

aminoácidos e vitaminas para seu adequado crescimento e atividade fermentativa 

(HUGENHOLTZ & KLEEREBEGEM, 1999). As bactérias produtoras de ácido lático 

podem ser classificadas em homofermentativas ou heterofermentativas, de acordo 

com os principais produtos obtidos e as respectivas vias metabólicas.  

As bactérias homofermentativas, representadas pelos gêneros Pediococcus, 

Streptococcus, Lactococcus e alguns Lactobacillus, geram como produto apenas o 

ácido lático. A via metabólica deste grupo de bactérias inicia-se pela via glicolítica, na 

qual ocorre a oxidação da glicose com geração de duas moléculas de piruvato. O 

rendimento da fermentação homolática é maior que 85% e ocorre a geração de 2 

moléculas de ATP por molécula de glicose consumida.  

As bactérias heterofermentativas, como as do gênero Leuconostoc e alguns 

Lactobacillus, geram como produto da fermentação ácido lático, ácido fórmico, etanol 

e . A via metabólica das bactérias heterofermentativas inicia pela via oxidativa 

das pentoses fosfato, gerando uma molécula de piruvato e uma molécula de acetato. 

O rendimento deste processo é em torno de 50% em mol e é gerada uma molécula de 

ATP por molécula de glicose consumida. As vias metabólicas das bactérias 

homofermentativas e heterofermentativas estão representadas na Figura 11. 

 

CO2
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Figura 11. Vias metabólicas das bactérias homofermentativas e heterofermentativas  

Fonte: Adaptado de Fugelsang & Edwards, 2007. 
 

Existem mais de 100 diferentes microrganismos produtores de ácido lático, 

dentre os quais se destacam as bactérias homoláticas do gênero Lactobacillus. No 

entanto, algumas leveduras modificadas geneticamente vêm sendo construídas, 

exibindo altos valores de produtividade em ácido lático, como por exemplo, Candida 

utilis NBR0988, cujo processo fermentativo resultou em um valor de produtividade de 

cerca de 2 g/L.h (IKUSHIMA, 2010).  

A escolha do microrganismo está intimamente relacionada à escolha da 

matéria-prima, uma vez que cada microrganismo tem preferência por um ou mais 

substratos (LIMA, 2002). 
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b.3) Condições operacionais 
 

O controle das condições operacionais é de extrema importância para 

otimização do processo fermentativo. O controle de variáveis como pH, temperatura e 

agitação são fundamentais para garantir boa produtividade e bom rendimento no 

processo. 

Para a produção de ácido lático pela rota bioquímica, tendo como agente 

fermentativo as bactérias, é importante manter o pH do meio fermentativo entre 5 e 

5.8, o que auxilia no controle do crescimento de contaminantes. A temperatura de 

operação ideal irá depender do microrganismo utilizado, dependendo da faixa ótima 

de crescimento do agente escolhido, variando entre 25 e 35ºC aproximadamente 

(ANURADHA et al., 1999; LIMA, 2002). 

É imprescindível a adição de um agente tamponante a cada 6 horas de 

operação do processo fermentativo, de forma a garantir o controle de pH do meio. O 

agente tamponante utilizado é, na maioria das vezes, o carbonato de cálcio ( ) 

que, além de atuar no controle de pH, fornece moléculas de cálcio para formação do 

lactato (ANURADHA et al., 1999; LIMA, 2002). 

A agitação é outra variável importante para o processo fermentativo, pois 

garante o contato entre o ácido lático produzido e o , levando à formação do 

lactato de cálcio que será posteriormente separado e purificado (ANURADHA et al., 

1999; LIMA, 2002). 

Os microrganismos fermentativos apresentam exigência nutricional em 

aminoácidos e vitaminas para seu adequado crescimento e atividade fermentativa, 

logo a disponibilidade destes no meio deve ser garantida durante todo o processo. É 

comum a adição de extrato de levedura como fonte de nitrogênio para as bactérias 

fermentativas (ANURADHA et al., 1999; LIMA, 2002). 

As principais vantagens da rota bioquímica para a produção de ácido lático são 

a possibilidade de utilização de matéria-prima de baixo custo e a possibilidade de 

produção de apenas um dos isômeros deste ácido orgânico. A proporção entre os 

isômeros no produto irá variar de acordo com o microrganismo escolhido e com as 

condições operacionais adotadas (VISHNU et al., 2002). 

 

CaCO3

CaCO3
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b.4) Processos de separação e purificação do ácido lático 
 

• Precipitação 
 

O método convencional de separação do ácido lático produzido por 

fermentação é a precipitação. Este método consiste na adição de  ou 

com a finalidade de ajustar o pH do meio e fornecer íons cálcio para a formação do 

lactato, que é então separado por filtração. Após separado, o lactato é acidificado com 

ácido forte, como por exemplo H2SO4,e filtrado novamente para separação do sulfato 

de cálcio ( )gerado como subproduto (LIMA, 2002). 

 No processo de precipitação é gerado aproximadamente uma tonelada de 

gesso ( ) por tonelada de ácido lático produzido (DATTA et al., 1995). Embora o 

gesso possa ser comercializado para aplicação na construção civil, devido às 

propriedades aglomerantes, facilidade de moldagem e boas propriedades térmicas e 

acústica, a grande quantidade gerada deste subproduto na produção de ácido lático é 

um inconveniente deste método de separação. 

Após a recuperação do ácido lático produzido, a purificação deste ácido 

orgânico pode ser realizada pela adsorção em carvão ativado ou pelo processo de 

esterificação seguida de hidrólise, por exemplo (LIMA, 2002). 

As principais desvantagem da utilização da precipitação como método de 

recuperação do ácido lático produzido por fermentação são o alto custo com 

reagentes, a necessidade de etapas de filtração que tornam o processo oneroso, 

chegando a representar aproximadamente 50% do custo total de produção, e a 

grande quantidade de efluente gerado (WASEWAR et al., 2004). 

 

• Destilação a vapor 
 

A destilação a vapor é um método de recuperação utilizado para separar 

substâncias com baixa solubilidade em água, em geral compostos orgânicos, a partir 

do arraste com vapor de água. A principal vantagem deste método é possibilidade de 

separação de compostos orgânicos do meio aquoso no qual são produzidos sem que 

ocorra a decomposição térmica deste (POMBEIRO, 1991). 

CaCO3 Ca(OH )2

CaSO4

CaSO4
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No entanto, a separação do ácido lático produzido no processo fermentativo por 

este método requer a evaporação de grande quantidade de água para pequena 

quantidade de ácido recuperado, o que torna o processo oneroso sob o ponto de vista 

energético (LIMA, 2002). 

• Extração com solvente 
 

No processo de extração com solvente, também denominado extração líquido-

líquido, uma solução é posta em contato com um solvente imiscível no solvente da 

mistura original, normalmente representado pela água, com objetivo de transferir o 

soluto para o solvente de extração. As principais desvantagens deste método de 

recuperação são o alto custo com equipamentos e o alto custo para recuperação do 

solvente de extração (POMBEIRO, 1991). 

A recuperação de ácido lático do meio fermentativo por este método utiliza como 

solvente de extração as alquilaminas em meio orgânico, como por exemplo o tolueno. 

Após o contato entre o meio aquoso contendo o ácido lático e o meio orgânico 

contendo o solvente de extração, o ácido lático é transferido para a fase orgânica, 

ficando solubilizado na forma de um sal. A recuperação do lactato da fase orgânica é 

feita pela reextração com solução aquosa de  ou  em várias etapas 

(LIMA, 2002). 

 

• Eletrodiálise 
 

A eletrodiálise é um processo de recuperação rápido e ambientalmente 

sustentável que tem como objetivo a separação e concentração de íons em solução. 

Para isso, são utilizadas membranas de troca iônica sob ação de um potencial elétrico 

aplicado sobre o sistema (LIMA, 2002). 

Uma vez que a membrana de troca iônica é introduzidas no meio fermentativo, 

a recuperação in situ do ácido lático formado evita a inibição do processo devido à 

acidificação do meio reacional. Além disso, possibilita a recuperação de material não 

fermentado que pode então ser reciclado para o processo. Contudo, o alto custo das 

membranas de troca iônica e a possibilidade de decomposição térmica do produto por 

eletrólise são algumas desvantagens deste método de recuperação (LIMA, 2002).  

 

CaCO3 Ca(OH )2
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• Peneiras moleculares 
 

As peneiras moleculares são aluminosilicatos naturais ou sintéticos com 

porosidade definida e capacidade de distinção de moléculas de acordo com sua 

dimensão e geometria. Colunas de troca são preenchidas com estas partículas 

sólidas com capacidade de adsorção seletiva, tornando possível a retenção de certas 

moléculas e a passagem de outras, efetuando assim a separação desejada (LIMA, 

2002). 

A recuperação do ácido lático pela utilização das peneiras moleculares tem 

como principal vantagem a possibilidade de separação dos isômeros D e L deste 

ácido orgânico, gerando produto com alto grau de pureza. Além disso, não são 

necessários insumos químicos para que ocorra a separação, caracterizando um 

processo ambientalmente sustentável. Contudo, a implantação de um sistema de 

peneira molecular requer alto investimento inicial (DUKE et al., 2008). 

 

• Ultrafiltração 
 

A ultrafiltração é um processo de recuperação que utiliza membranas 

semipermeáveis, com diâmetro de poros entre 0,001 µm e 0,05 µm, para separação 

de moléculas em solução a partir da aplicação de um diferencial de pressão entre os 

lados da membrana. O acúmulo de moléculas grandes próximo à superfície da 

membrana é uma desvantagem deste método, pois pode levar à diminuição da 

eficiência da separação e à necessidade de aplicação de maior diferencial de pressão 

(SHI, 2014). 

Diversos artigos e patentes recentes abordam o desenvolvimento da tecnologia 

de recuperação do ácido lático a partir dos métodos não convencionais, 

principalmente a eletrodiálise e a ultrafiltração, como possíveis substitutos à 

precipitação. 

 

4.2. Métodos fermentativos 
 

O modo de condução adequado a um determinado processo fermentativo irá 

depender das propriedades cinéticas do microrganismo, das características do 

substrato e também dos aspectos econômicos do processo. Os principais métodos 
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fermentativos utilizados para a produção de ácido lático são os métodos batelada e 

contínuo. O método batelada é largamente utilizado para experimentos a nível de 

bancada, devido a maior facilidade de operação.  

A tecnologia de produção utilizada em cada um dos métodos fermentativos 

pode variar de acordo com o substrato escolhido e a necessidade de pré-tratamento 

moderado ou severo para cada caso. As tecnologias denominadas SHF 

(Sacarificação com Fermentação Separada), SSF (Sacarificação com Fermentação 

Simultânea) e SSCF (Sacarificação com Co-Fermentação Simultânea) são as 

utilizadas para a produção de ácido lático pela rota bioquímica. 

§ Batelada 
 

O processo em batelada é caracterizado pela adição de reagentes e nutrientes 

no início da operação, não admitindo entrada ou saída de reagentes e produtos 

durante o processo. Para este processo é utilizado um vaso agitado, dotado de um 

sistema de aquecimento/resfriamento. O reator batelada é normalmente utilizado para 

produção em pequena escala, para testes de novos processos ou produção de 

componentes caros, principalmente produtos da química fina (LEVENSPIEL, 1972). 

A principal vantagem do processo em batelada é a flexibilidade operacional 

deste método, sendo possível obter diversos produtos a partir do controle adequado 

das variáveis do processo. Além disso, o investimento inicial é pequeno quando 

comparado ao processo contínuo e altos valores de conversão podem ser atingidos 

quando adotado grande tempo de operação (LEVENSPIEL, 1972). 

A dificuldade de produção em larga escala, devido a necessidade de 

interrupção do processo para descarga de produtos, alimentação de reagentes e 

limpeza do equipamento, é a principal desvantagem da produção em batelada.  

A produção de ácido lático pela rota bioquímica utilizando biorreatores em 

batelada simples esbarra em duas importantes limitações deste processo. A 

acidificação do meio reacional, devido ao aumento da concentração de ácido lático 

durante o processo, inibe a atividade do microrganismo presente, levando a valores 

de produtividade inferiores aos observado no processo contínuo. Além disso, a alta 

concentração de nutrientes no início da operação pode limitar o aumento de massa 

celular e, consequentemente, a produtividade em ácido lático (COELHO et al., 2011). 
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 Os efeitos da inibição da produção de ácido lático devido à acidificação do 

meio e à alta concentração de nutrientes no início do processo podem ser 

minimizados pela realização do processo fermentativo em batelada repetida. Este 

método é uma variação do processo em batelada simples, representado pela 

repetição de ciclos de fermentação com re-inoculação de parte ou de todas as células 

para o biorreator seguinte. Com a realização deste método verifica-se a possibilidade 

de atingir maior produtividade em ácido lático, além de reduzir o tempo de operação 

(ABDEL-RAHMAN et al., 2013). 

 O efeito da alta concentração de nutrientes no crescimento celular pode ser 

minimizado pela realização da fermentação em batelada alimentada. Este método 

fermentativo permite o suprimento de nutrientes durante o cultivo, sendo possível 

evitar concentrações altas destes no início da operação (SOLETTO et al., 2008). 

 

§ Contínuo 
 

No processo contínuo ideal ocorre a alimentação do meio de cultura e retirada 

de caldo fermentado, de forma a manter o volume do meio constante durante todo o 

processo (LEVENSPIEL, 1972). 

Uma vez que não é necessária a interrupção do processo a cada ciclo de 

fermentação há a redução do termo “morto”, levando a maiores valores de 

produtividade no processo contínuo quando comparado ao processo realizado em 

batelada. Contudo, o investimento inicial para montagem de uma planta que opere em 

contínuo e a possibilidade de contaminação são maiores, por se tratar de um sistema 

aberto. 

A produção de ácido lático a partir da fermentação contínua reduz 

significativamente a inibição da atividade do microrganismo causada pela acidificação 

do meio. A retirada do caldo fermentado e a adição do meio de cultura continuamente 

diluem o meio reacional, impedindo que este apresente alta acidez  durante o 

processo. 
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§ Separate Hydrolysis and Fermentation 
 

O processo de Sacarificação e Fermentação Separados (SHF), do inglês 

Separate Hydrolysis and Fermentation, consiste na realização da etapa de pré-

tratamento da matéria-prima de composição lignocelulósica seguida de etapa de 

transformação do material tratado (SÁNCHEZ & CARDONA, 2008). 

Para a realização da fermentação por este método são necessários dois 

biorreatores, um para a etapa de hidrólise e outro para a fermentação. Por isso, é 

possível controlar eficientemente as condições ideais para realização de cada etapa.  

O principal fator limitante do método SHF é a inibição enzimática na etapa de 

hidrólise, causada pela alta concentração de açúcares atingida no biorreator conforme 

a matéria-prima sofre a ação das enzimas hidrolíticas. O uso de maior carga 

enzimática ou de maior tempo de operação são maneiras de minimizar os efeitos 

desta limitação do processo.  

 

§ Simultaneous Saccharification and Fermentation 
 

O processo de sacarificação com fermentação simultâneas (SSF), do inglês 

Simultaneuous Saccharification and Fermentation, consiste na realização simultânea 

das etapas de hidrólise e de fermentação em um mesmo reator. O uso de enzimas 

celulases para a etapa de hidrólise possibilitou a junção das duas etapas, uma vez 

que a ação destas enzimas se dá simultaneamente à ação dos microrganismos 

fermentadores (SCHLITTLER, 2012). 

Uma vez que as etapas de sacarificação e hidrólise da matéria-prima de 

composição lignocelulósica ocorrem simultaneamente no mesmo biorreator, não é 

observada inibição das enzimas hidrolíticas, pois  o açúcar gerado na hidrólise é 

prontamente consumido pelos microrganismos fermentadores. Por outro lado, cada 

etapa do processo tem condições de temperatura e pH ideais distintas, o que torna o 

controle destas variáveis a principal limitação deste método.  
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§ Simultaneous Saccharification and Co-Fermentation 
 

O processo de sacarificação com co-fermentação simultânea surge a partir da 

utilização de alguns microrganismos que apresentam a capacidade de fermentar 

pentoses (C5) e hexoses (C6), processo denominado co-fermentação (SCHLITTLER, 

2012).  

O método SSCF permite maior aproveitamento da biomassa lignocelulósica 

pois tanto o açúcar proveniente da corrente de celulose quanto o hidrolisado 

hemicelulósico são utilizados como substrato para o processo fermentativo. Porém, os 

rendimentos de conversão destes microrganismos é baixo, o que ainda inviabiliza o 

uso industrial deste método (SCHLITTLER, 2012).  

 

 

 



	   40	  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 
 

A prospecção tecnológica é uma ferramenta bastante utilizada por 

pesquisadores, indústrias e governantes para a análise e interpretação de dados e 

informações que sirvam de base para a tomada de decisões futuras (OLIVEIRA, 

2012). A utilização deste recurso como apoio ao processo decisório, pode ser 

aplicada para diversos fins, tais como (CTPETRO, 2003): 

 

Ø Ampliar os ganhos e diminuir perdas relativas a ações internas ou 

externas à organização; 

Ø Nortear a alocação de recursos, como planejamento pessoal, de 

infraestrutura ou recursos financeiros; 

Ø Definir e medir as oportunidades ou ameaças no mercado; 

Ø Definir planos administrativos, estratégicos ou políticos, além da análise 

de riscos; 

Ø Auxiliar a gestão de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); 

Ø Avaliar novos processos ou produtos. 
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As principais terminologias utilizadas em inglês para definir a prospecção 

tecnológica são forecasting e foresight, que apesar de apresentarem definições 

distintas são corretamente empregadas na língua portuguesa como sinônimos de 

prospecção. O termo forecasting é utilizado para designar uma metodologia 

predominantemente quantitativa, relacionada à previsão ou projeção do futuro com 

base em fatos e na identificação de fatores portadores de mudanças (ETHOS, 2010). 

Já o termo foresight traz um caráter qualitativo da prospecção e consiste no 

desenvolvimento de visões de possíveis caminhos nos quais o futuro poderá ser 

construído (HORTON, 1999). 

Existem diversos métodos de prospecção tecnológica, que diferem entre si 

com relação à abordagem e às habilidades requeridas.  Estes métodos podem ser 

classificados como hard ou soft, sendo o primeiro relacionado a análises quantitativas 

e o segundo, qualitativas. Outra classificação possível para os métodos prospectivos 

envolve os conceitos de normativos e exploratórios. Os métodos normativos são 

aqueles que envolvem uma nítida percepção da necessidade futura, enquanto que os 

exploratórios levam em consideração a extrapolação das capacidades tecnológicas 

existentes.  

Uma importante classificação dos métodos de prospecção tecnológica, 

proposto por Porter et al. (2004), cita as seguintes famílias: Criatividade, Métodos 

Descritivos e Matrizes, Métodos Estatísticos, Opinião de Especialistas, Monitoramento 

e Sistemas de Inteligência, Modelagem e Simulação, Cenários, Análise de 

Tendências, e Sistemas de Avaliação e Decisão.  

Para realização de um estudo de prospecção é importante ter bem definido o 

que se pretende obter como resultado deste estudo, de forma a escolher 

adequadamente o método a ser utilizado. Neste trabalho será utilizado como método 

prospectivo o Monitoramento e Sistemas de Inteligência e  a Análise de Tendências. 

O método prospectivo definido como Monitoramento consiste em observar, 

checar e atualizar-se em relação ao desenvolvimento numa área de interesse 

específica, tendo como objetivos (PORTER et al., 1991): 

 

Ø Identificar eventos científicos, técnicos ou socioeconômicos importantes; 

Ø Definir ameaças potenciais, implícitas nesses eventos; 

Ø Identificar oportunidades envolvidas nas mudanças no ambiente; 
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Ø Alertas sobre tendências que estão convergindo, divergindo, ampliando, 

diminuindo ou interagindo. 

 

O monitoramento muitas vezes não é considerado uma técnica de prospecção, 

contudo é uma ferramenta básica e largamente utilizada para fornecer o aporte 

necessário à realização dos demais métodos prospectivos. As principais fontes de 

informação utilizadas para o monitoramento são as patentes e os artigos científicos. 

A análise de tendências também representa um método de prospecção 

simples, no qual considera-se que os padrões do passado serão mantidos no futuro. 

Desta forma, técnicas de extrapolação de dados são utilizadas de forma a criar uma 

previsão do desenvolvimento da tecnologia estudada em um futuro próximo 

(SKUMANICH & SILBERNAGEL, 1997). 

 

5.1. Patentes 
 

Patentes são documentos formais concedidos pelo Estado que conferem direito 

de propriedade e de uso exclusivo aos inventores de determinado produto ou 

processo. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão responsável 

pelo registro e concessão de patentes no Brasil (SEBRAE, 2014). 

Para ser passível de patenteamento, uma invenção deve enquadra-se em duas 

classificações principais (SEBRAE, 2014): 

 

Ø Privilégio de invenção: a invenção deve ser novidade e ter aplicação 

industrial; 

Ø Modelo de utilidade: nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo 

que resulte em melhorias funcionais. 

 

Por estarem ligadas ao conceito de inventividade, patentes são consideradas 

uma das medidas de inovação mais importantes. Além disso, a facilidade de acesso a 

este tipo de informação e a riqueza de dados obtida deste tipo de documento o 

tornaram uma importante fonte de monitoramento tecnológico. A partir da análise de 

patentes é possível mapear a evolução de tecnologias, identificar novos mercados, 
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identificar tecnologias emergentes, prever novos produtos, definir potenciais rotas 

para aperfeiçoamento em produtos e processos existentes, entre outros aspectos . 

A análise de determinada tecnologia pelo estudo da deposição de patentes 

leva em consideração que o aumento do interesse no desenvolvimento desta 

tecnologia refletirá no aumento da atividade de Pesquisa & Desenvolvimento, levando 

a um maior número de deposito de patentes nesta área (CGEE, 2010b). 

Considerando o alto custo do processo de patenteamento, o aumento do pedido de 

patentes indica um otimismo em relação à contribuição econômica e técnica da 

inovação em questão (ABRAHAM & MOITRA, 2001). 

 

5.2. Artigos científicos 
 
A publicação de artigos científicos é uma maneira de preservação do 

conhecimento gerado em pesquisas científicas ao redor do mundo e uma forma de 

comunicação entre pesquisadores. Representa uma importante ferramenta de análise 

do conhecimento tecnológico devido à facilidade de obtenção deste tipo de 

informação nos dias atuais através dos sistemas de busca de informação. 

No Brasil, o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, também denominado Portal Capes, fornece para 

instituições de ensino e pesquisa no país a produção científica mundial. O acervo 

desta importante base de dados é composto por mais de 37 mil publicações 

periódicas internacionais e nacionais (PORTAL CAPES, 2016). 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 
 
 
 
 

6. METODOLOGIA 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada no presente 

trabalho, cujo objetivo principal é a prospecção tecnológica do ácido lático utilizado 

como bloco de construção da indústria química.  

Com objetivo de analisar a importância do ácido lático nas importações e 

exportações de produtos químicos no Brasil, dados referentes ao comércio exterior 

deste ácido orgânico foram obtidos no Portal Alice Web 

(http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/). A pesquisa foi realizada utilizando os 

capítulos referentes aos produtos químicos orgânicos e inorgânicos na Nomenclatura 

Comum do Mercosul (NCM), conforme representado na Tabela 1, e o NCM referente 

ao ácido lático, representado na Tabela 2.  

Valores referentes às importações e exportações dos produtos químicos 

orgânicos e inorgânicos entre os anos de 2007 e 2015, assim como dados 

equivalentes para o ácido lático no mesmo intervalo de tempo, foram obtidos nesta 

etapa da pesquisa. Desta forma, foi possível analisar a contribuição do ácido lático na 

balança comercial dos produtos químicos em geral. 
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Tabela 1. Capítulos da Nomenclatura Comum do Mercosul utilizado na pesquisas das 

importações e exportações de produtos químicos orgânicos e inorgânicos 

Nomenclatura Comum do Mercosul 

CAPÍTULO 28 PRODUTOS QUÍMICOS INORGÂNICOS; COMPOSTOS 
INORGÂNICOS OU ORGÂNICOS 

CAPÍTULO 29 PRODUTOS QUÍMICOS ORGÂNICOS 

Fonte: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM 
 

Tabela 2. Nomenclatura Comum do Mercosul referente ao ácido lático 

Nomenclatura Comum do Mercosul 

29181100 ÁCIDO LÁTICO, SEUS SAIS E SEUS ÉSTERES 

Fonte: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM 
 

Para uma análise mais específica do comércio exterior do ácido lático, foi 

realizado um levantamento no banco de dados Radar Comercial 

(http://radar.desenvolvimento.gov.br/) a respeito das quantidades importadas e 

exportadas deste ácido por cada país com relação ao Brasil entre os anos de 2007 e 

2015. Desta forma foi possível identificar os principais países que comercializam este 

importante ácido orgânico com o Brasil e as variações observadas durante o período 

de tempo estudado. 

Foram identificadas as principais empresas produtoras de ácido lático no 

mundo e realizada uma análise simplificada, a partir de dados obtidos em relatórios 

anuais e no site das empresas em questão, a respeito do processo produtivo utilizado 

por estas, as respectivas capacidades produtivas e as áreas de investimento em 

inovação relacionadas ao processo produtivo do ácido lático. 

A prospecção tecnológica do ácido lático foi realizada a partir da análise de 

patentes e artigos científicos, indicadores de desenvolvimento tecnológicos 

largamente utilizados para análises competitivas e para análises de tendências 

tecnológicas. Foi realizado levantamento dos pedidos de patentes no banco de dados 

Espacenet a respeito do processo de produção do ácido lático pela rota química 
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através do IPC (International Patent Classification) referente à molécula de ácido 

lático juntamente com o IPC referente aos processos de oxidação, conforme 

representado nas Figuras 12 e 13. 

 

	  
Figura 12.IPC referente à molécula de ácido lático. 

Fonte: http://ipc.inpi.gov.br/ 
 

	  
Figura 13. IPC referente a processo de oxidação. 

Fonte: http://ipc.inpi.gov.br/ 
 

Para o processo produtivo pela rota bioquímica, o levantamento dos pedidos de 

patentes foi realizado utilizando o IPC referente à molécula de ácido lático juntamente 

com o IPC referente à produção deste por fermentação, conforme representado nas 

Figuras 13 e 14, respectivamente.  
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Figura 14. IPC referente aos processos fermentativos. 

Fonte: http://ipc.inpi.gov.br/ 
 

Foi realizada então uma análise quantitativa das patentes depositadas e, 

posteriormente, a categorização destas patentes com relação ao tipo de inovação 

proposta. As patentes foram classificadas em conteúdo de inovação relacionado: ao 

microrganismo, à matéria-prima, ao processo fermentativo e à recuperação do 

produto. Desta forma, foi possível analisar as categorias cujo interesse em inovação 

apresentou maior crescimento. Em seguida, foi realizada uma análise detalhada do 

conteúdo das patentes depositadas nos últimos 6 anos. Análise similar à descrita 

anteriormente para as patentes foi realizada para os artigos científicos, a partir do 

levantamento de dados na base de dados Portal Capes. 

A partir dos resultados obtidos pela análise de patentes e artigos científicos, foi 

possível identificar os principais obstáculos encontrados para o desenvolvimento da 

tecnologia de produção do ácido lático e as possibilidades de desenvolvimento 

tecnológico sugeridas. A Figura 15 representa esquematicamente a metodologia 

utilizada nesta pesquisa. 
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Figura 15. Esquema representativo da metodologia utilizada na pesquisa. 

Fonte: Autoria própria (2015) 
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CAPÍTULO 7 
 
 
 
 
 
 
 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

7.1. Mercado do ácido lático 
 
Foi realizado um levantamento no Portal Alice Web das exportações e 

importações brasileiras de produtos químicos orgânicos e inorgânicos, entre os anos 

de 2007 e 2015. Foram utilizados os capítulos referentes a este grupo de compostos 

na Nomenclatura Comum do Mercosul, capítulos 28 e 29, para filtrar as informações 

desejadas. A partir dos valores obtidos, foi possível observar que a balança comercial 

dos produtos químicos se manteve deficitária durante todo o período estudado, como 

demonstrado na Figura 16. 
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 Figura 16. Valores de exportação e importação de produtos químicos (US$FOB x ano). 

Fonte: Portal Alice Web (2015) 
 

Em relação às importações e às exportações do ácido lático, foi realizado 

levantamento similar no Portal Alice Web, utilizando a Nomenclatura Comum do 

Mercosul referente ao ácido lático (NCM 29181100), com objetivo de analisar a 

balança comercial deste composto e sua contribuição na balança comercial dos 

produtos químicos orgânicos e inorgânicos. A Figura 17 apresenta os dados obtidos 

para valores de exportação e importação do ácido lático entre os anos de 2007 e 

2015.  
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Figura 17. Valores de exportação e importação de ácido lático (US$FOB x ano). 

Fonte: Portal Alice Web (2015) 

	  
Analisando a Figura 17 pode-se notar que a balança comercial do ácido lático 

foi superavitária em todos os anos estudados. O valor importado sofreu sucessivas 

reduções entre 2010 e 2012, seguido por um grande aumento do valor exportado no 

ano de 2014, o que está provavelmente relacionado ao crescimento da produção 

interna deste ácido orgânico a partir de 2010. 

Como base para análise, comparando os gráficos contidos nas Figuras 16 e 

17, pode-se observar que a contribuição do ácido lático nas exportações dos produtos 

químicos foi significativa nos anos estudados, uma vez que este grupo inclui todos os 

compostos orgânicos e inorgânicos, sendo representado por uma média de 0,32% do 

total exportado. Já em relação às importações, a contribuição do ácido lático foi muito 

baixa, menor do que 0,01% do total importado em todos os anos analisados. 

Utilizando como ferramenta a base de dados Radar Comercial, foi realizado um 

levantamento dos principais países exportadores e dos principais países importadores 

de ácido lático com o Brasil. Os resultados obtidos em relação aos principais países 

dos quais o Brasil importa ácido lático estão representados na Figura 18 e os 

principais países para os quais o Brasil exporta este composto estão representados 

na Figura 19. 
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Figura 18. Importação de ácido lático entre 2007 e 2015. 

Fonte: Portal Radar Comercial (2015) 
 

Os principais países dos quais o Brasil importou ácido lático entre os anos de 

2007 e 2015 foram a Alemanha, a China e os Países Baixos. Pelo gráfico contido na 

Figura 18 podemos notar que as importações de ácido lático provenientes da 

Alemanha e da China apresentaram significativa redução a partir de 2010 e 2011, 

respectivamente. Este fato está provavelmente relacionado a um crescimento da 

produção interna deste ácido orgânico nos últimos anos, tendência que pode ser 

também observada na Figura 17. Com relação aos Países Baixos, houve pequena 

variação do valor importado de ácido lático nos últimos 4 anos. 
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Figura 19. Exportação de ácido lático entre 2007 e 2015. 

Fonte: Portal Radar Comercial (2015) 
 

Após analisar os dados obtidos na pesquisa realizada no portal Radar 

Comercial, foi possível concluir que o principal mercado consumidor da produção 

brasileira de ácido lático é a América Latina, sendo a Argentina e a Venezuela os dois 

países deste continente que mais importaram entre os anos de 2007 e 2015. Pela 

análise do gráfico contido na Figura 19, pode-se notar que o valor importado pela 

Argentina durante o período de tempo estudado apresentou pequena oscilação, 

mantendo-se em, aproximadamente, 3 milhões de US$ FOB nos últimos 4 anos. Com 

relação ao valor exportado de ácido lático para Venezuela pode-se notar uma queda 

considerável a partir de 2011.  

A presença dos Países Baixos como um dos principais importadores e também 

como um dos principais exportadores de ácido lático com relação ao Brasil está 

relacionado à prática de reexportação bastante comum neste país. 

 

7.2. Principais empresas produtoras de ácido lático no mundo 
 

O mercado consumidor do ácido lático tem apresentado significativo 
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monômero para produção de PLA e à crescente demanda da indústria alimentícia e 

de bebidas. Estima-se que até 2020 o mercado do ácido lático alcance U$ 3,82 bi, 

com crescimento anual de 18,6% (MARKETS & MARKETS, 2015). A América do 

Norte é o principal mercado consumidor do ácido lático no mundo, sendo os EUA 

responsáveis por aproximadamente 30% deste consumo. A China, por sua vez, figura 

como segundo maior mercado consumidor de ácido lático, superando a quantidade 

consumida pela Europa em 2013 (Research in China, 2014). 

No ano de 2013 a produção de ácido lático foi de aproximadamente 800.000 

toneladas, sendo a PURAC, a HINDAN JINDAN e a CARGILL as três principais 

empresas produtoras deste ácido. A PURAC foi responsável por 45% da produção 

neste ano, a HENAN JINDAN por 15% e a CARGILL, 5% (Research in China, 2014).  

A PURAC é uma multinacional holandesa, fundada em 1931, líder mundial na 

produção de ácido lático e seus derivados, destacando-se também no setor de blends 

funcionais, contendo enzimas, emulsificantes, minerais e vitaminas. A empresa atua 

principalmente nos segmentos de ingredientes alimentícios naturais e no segmento de 

bioquímicos, fornecendo insumos para o processo de acidificação, para fortificação 

mineral, para extensão de vida de prateleira de produtos e redução de sódio, por 

exemplo. A empresa possui plantas produtivas no Brasil, EUA, Espanha e Tailândia, e 

é a maior produtora de ácido lático no mundo, com capacidade produtiva de 

aproximadamente 350.000 toneladas por ano. As vendas geradas pela empresa 

giram em torno de 940 milhões de dólares anuais (BOOTZ, 2010). 

O processo produtivo da PURAC é a fermentação, contudo a matéria-prima 

utilizada varia de acordo com a região em que está situada a planta de produção, 

podendo ser a cana-de-açúcar, o açúcar de beterraba, o milho ou a mandioca. A 

planta produtiva localizada em Campos dos Goytacazes/RJ, por exemplo, produz 

ácido lático a partir da cana-de-açúcar e é responsável por atender a demanda de 

mercado da América Latina. 

 Com relação ao investimento em inovação, a empresa investe a curto prazo no 

desenvolvimento de processos de separação alternativos à precipitação, evitando a 

geração de grande quantidade de gesso como subproduto. Em longo prazo investe-se 

em processos fermentativos utilizando biomassa de segunda geração, principalmente 

as matérias-primas lignocelulósicas, levando assim à diminuição das pegadas de 

carbono do processo de produção do ácido lático. 
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A HENAN JINDAN, empresa chinesa fundada em 1984, é a segunda maior 

produtora de ácido lático no mundo e a maior produtora da Ásia. Localizada em 

Zhoukou, a empresa tem capacidade produtiva de 120.000 toneladas de ácido lático 

por ano. Uma importante característica da HENAN JINDAN é o massivo investimento 

no desenvolvimento da tecnologia de produção do ácido lático. Além de já existentes 

centros de pesquisa científica voltados para o desenvolvimento desta tecnologia 

foram construídos em 2005 o primeiro centro de pesquisa nacional, denominado 

National Lactic Acid Engineering Research Center, e um novo centro de pesquisa 

localizado na província de Henan, denominado Provincial Starch Biochemical 

Engineering Technology Center. Como fruto deste investimento a empresa detém 

mais de 20 patentes concedidas a respeito da tecnologia de produção do ácido lático 

pela rota bioquímica e é pioneira na produção de ácido L-lático com alto grau de 

pureza (Global Companies, 2015). 

O processo produtivo realizado pela HENAN JINDAN é a fermentação, 

utilizando como matéria-prima o amido de milho. Com relação ao comércio interno, 

aproximadamente 60% do mercado chinês de ácido lático é oriundo da produção 

desta empresa, o que representa aproximadamente 65% do total comercializado por 

esta. Já o mercado externo tem a Europa como principal alvo de exportação do ácido 

lático, representando aproximadamente 25% do total comercializado pela empresa 

(Global Companies, 2015). 

No que diz respeito ao investimento em inovação, há o interesse no 

desenvolvimento de processos de extração do ácido L-lático, no processo SSF 

(Sacarificação e Fermentação Simultâneas) e no desenvolvimento do processo de 

separação por destilação com peneiras moleculares (JINDAN, 2012). 

A CARGILL é uma empresa americana fundada em 1930, cuja sede está 

localizada no estado de Minnesota, que atua em diversos ramos da indústria. Esta é 

fortemente presente nos setores agrícola, atuando no comércio, processamento e 

exportação de grãos e outras commodities, e alimentício, fornecendo produtos como 

hidrocolóides, utilizados como texturizantes, e polióis, utilizados  na formulação de 

produtos de baixas calorias sem perda de sabor. Além de atuar também nos setores 

químico, oferecendo uma variedade de óleo vegetais, ésteres e ácidos graxos 

utilizados pelas indústrias de lubrificantes, de defensivos agrícolas, de tintas, 

farmacêutica e de polímeros, e financeiro e de gerenciamento de riscos (CARGILL, 

2014). 
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Com a finalidade de otimizar o processo produtivo do ácido lático e reduzir a 

quantidade de gesso gerada como subproduto da etapa de recuperação deste 

produto, a empresa investe no desenvolvimento de novas estirpes de levedura que 

apresentem tolerância a baixos valores de pH (CARGILL, 2014). 

A CARGILL apresenta capacidade produtiva de aproximadamente 35.000 

toneladas de ácido lático por ano. Contudo, a produção é integralmente destinada à 

produção do polímero de ácido lático (PLA), processo realizado pela empresa 

Natureworks (CARGILL, 2014). 

A Natureworks é uma empresa de polímero americana fundada em 1989 e 

surgiu a partir de um projeto de pesquisa da CARGILL relacionado à utilização de 

carboidratos como matéria-prima para geração de plástico sustentável. Esta é uma 

empresa independente que produz um biopolímero denominado Ingeo, composto pelo 

isômero L com alto grau de pureza, obtido a partir de fontes renováveis, com preço e 

desempenho competitivos aos derivados petroquímicos.  

A Natureworks configura-se como uma das maiores aplicações industriais dos 

conceitos de química verde e biorrefinaria no mundo, uma vez que a capacidade 

produtiva de biopolímero desta empresa chega a 140.000 toneladas por ano. O 

biopolímero produzido por fermentação tem como intermediário o ácido lático, 

contudo esta empresa não o produz separadamente. A matéria-prima utilizada para o 

processo fermentativo é o amido de milho, que a partir da atuação de microrganismos 

específicos irá gerar moléculas de ácido lático. Estas moléculas são então convertidas 

a anéis de lactídeo, que por sua vez passam pelo processo de polimerização gerando 

longas cadeias do polímero polilactídeo. Uma cadeia polimérica contendo dezenas de 

milhares deste monômero levam ao produto denominado Ingeo, obtido na forma de 

pellets. Diversos produtos podem ser gerados a partir do Ingeo, como por exemplo 

embalagens, garrafas, filmes flexíveis, vestuário, bens duráveis, entre outros. 

 

7.3. Patentes 
 

O levantamento de patentes depositadas no mundo com relação à tecnologia 

de produção de ácido lático pela rota química levou a um total de 13 documentos e 

pela rota bioquímica a um total de 911 documentos. A evolução temporal do número 

de patentes depositadas por estas duas rotas de conversão está representada na 

Figura 20. 
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Figura 20. Evolução temporal da deposição de patentes relacionadas à síntese de ácido 

lático pelas rotas química e bioquímica. 

Fonte: Espacenet (2015) 
 

A produção de ácido lático pela rota bioquímica foi foco da grande maioria das 

patentes depositadas no mundo em todo o período de tempo pesquisado, como pode-

se notar pelo gráfico apresentado na Figura 20. Com relação à tecnologia de 

produção de ácido lático pela rota química observa-se um pequeno aumento do 

número de patentes depositadas a partir de 2009, chegando a 2 patentes depositadas 

em 2011 e 3 patentes depositadas em 2013. Pela análise do conteúdo destas 

patentes foi observado que todas estão relacionadas ao desenvolvimento de 

catalisadores para o processo de oxidação do 1,2-propanodiol, composto obtido a 

partir do glicerol, subproduto da produção de biodiesel. 

Analisando a evolução temporal da deposição de patentes referente à 

produção de ácido lático pela rota bioquímica, podemos notar três momentos 

distintos. Até 1999 houve um número praticamente constante de patentes, com uma 

média de aproximadamente 10 patentes depositadas por ano. Em um segundo 

momento, entre 2000 e  2009, observa-se um crescimento acentuado do número de 

patentes, chegando a mais de 40 patentes depositadas em 2009, o que seguramente 
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está relacionado ao retorno do interesse nas biomassas como matérias-primas para a  

produção química, tendo em vista a brusca elevação do preço do petróleo. De 2010 

em diante, observa-se um crescimento ainda mais acentuado, chegando a atingir 89 

patentes no ano de 2013. A queda observada nos anos de 2014 e 2015 não está 

relacionada à redução do número de patentes depositadas, mas sim ao período de 

sigilo aos quais os pedidos com menos de 18 meses devem respeitar.  

Todos os documentos relacionados à rota bioquímica de produção do ácido 

lático foram classificados em categorias específicas de acordo com o tipo de inovação 

proposta. As categorias escolhidas foram microrganismo, matéria-prima, processo e 

recuperação. A categoria microrganismo incluiu inovações relacionadas ao 

desenvolvimento de novas cepas de bactérias ou leveduras utilizando técnicas de 

engenharia genética, descoberta de novas estirpes de bactérias e técnicas de 

imobilização de células. A categoria matéria-prima incluiu a escolha de novas fontes 

de biomassa e inovações relacionadas ao pré-tratamento da matéria-prima. Já na 

categoria processo, variáveis relacionadas ao processo fermentativo em si foram 

incluídas, como as condições operacionais, os equipamentos utilizados e as 

concepções de fermentação (por exemplo, os métodos SHF, SSF, SHCF e SSCF). 

Em relação à recuperação do ácido lático, inovações relacionadas aos processos de 

separação, purificação e concentração foram incluídas nesta categoria. Os resultados 

obtidos com a categorização dos pedidos de patentes está representado na Figura 

21. 
 

	  
Figura 21. Categorização dos pedidos de patentes relacionadas ao processo de produção 

do ácido lático pela rota bioquímica. 

Fonte: Autoria própria (2015) com base em busca no Espacenet 
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A partir de análise simplificada da Figura 21, podemos observar que houve um 

maior interesse no desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao desenvolvimento 

de microrganismos, que passou de 34% das patentes depositadas no primeiro grupo 

para 42% no segundo e 40% no terceiro, e relacionadas à matéria-prima, que 

representavam 14% das patentes depositada até 1999 e passou a representar 26% e 

28% de 2000 a 2009 e de 2010 a 2015, respectivamente. 

Por tratar-se de uma pesquisa de prospecção tecnológica, a análise mais 

detalhada do conteúdo das patentes foi realizada apenas para aquelas depositadas 

entre 2010 e 2015. Foi realizado um levantamento para determinar o país que 

apareceu mais vezes como país de prioridade nas patentes depositadas no mundo 

entre 2010 e 2015. O resultado deste levantamento está representado na Figura 22. 

 

	  
Figura 22. Principais países de prioridade das patentes depositadas no mundo entre 2010 

e 2015. 

Fonte: Espacenet (2015) 
 

A China foi o principal país depositante das patentes relacionadas à produção 

de ácido lático pela rota bioquímica entre 2010 e 2015 com 140 patentes, seguida do 

Japão com 44 e da Coreia com 42 patentes. O Brasil apareceu como país de 

prioridade em apenas 5 patentes, das 403 obtidas no período em questão. 

Uma análise mais detalhada do conteúdo das patentes cujo interesse em 

inovação está relacionado à categoria matéria-prima mostrou um crescimento 
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significativo de pesquisas que envolvem a utilização de biomassa lignocelulósica. Até 

o ano de 1999, apenas 7 das 32 patentes da categoria matéria-prima estavam 

relacionadas à utilização de biomassa lignocelulósica, o que representou 22% desta 

categoria. Já entre 2000 e 2009, o percentual aumentou para 37% e entre 2010 e 

2015 para 48% (54 das 113 patentes nesta categoria). Dentre as matérias-primas  

citadas nas patentes depositas entre 2010 e 2015, o bagaço e a palha de cana-de-

açúcar e as palhas de milho e de arroz foram as que mais vezes apareceram, 

representando 17% e 12%, respectivamente, do total de patentes nesta categoria. A 

Tabela 3 traz informações a respeito do microrganismo, do substrato, do processo 

fermentativo, da concentração e da produtividade em ácido lático obtidos em algumas 

destas patentes depositadas a partir de 2009, com utilização de biomassa de 

composição lignocelulósica. 

 
Tabela 3. Patentes relacionadas à produção de ácido lático pela rota bioquímica com 

utilização de biomassa lignocelulósica 

Microrganismo Matéria-prima Tecnologia 
[Ácido lático] 

(g/L) (g/L.h) 
Referência 

Bacillus coagulans MXL-9 
Biomassa 

lenhosa 
Batelada 40 0,81 

VAN WALSUN, 

2011 

Lactobacillus coryniformis 

DSLA 119 
Palha de milho SSF 101,6 1,41 BAO, 2013 

Candida utilis Cu8401g 
Bagaço de 

cana-de-açúcar 
Batelada 242,6 5,05 

IKUSHIMA, 

2010 

Caldicellulosiruptor 

saccharolyticus DIB004C 

Miscanthus 

grass(gramínea) 
Batelada 20 0,83 SIMON, 2014 

Fonte: Espacenet (2015) 

 

Com relação ao aumento do interesse em inovação relacionado à categoria 

microrganismo, pode-se notar através da análise detalhada das patentes depositadas 

a partir de 2009 que as espécies de bactérias e leveduras mais utilizadas para 

implementação de técnicas da engenharia genética/biologia molecular foram: 

Lactobacillus paracasei, Candida utilis, Saccharomy cescerevisiae e Bacillus 

coagulans, com destaque para este último que figurou como a principal espécie-alvo 

de pesquisas, representando 28% das patentes nesta categoria. A Tabela 4 traz 

informações a respeito dos principais microrganismos geneticamente modificados 

contidos nas patentes depositadas a partir de 2009, as características do processo 

QP
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fermentativo utilizado e os resultados de concentração e produtividade em ácido lático 

obtidos nestas pesquisas. 

 
Tabela 4. Patentes relacionadas ao desenvolvimento de novas cepas de bactérias e 

leveduras para a síntese de ácido lático pela rota bioquímica. 

Microrganismo Substrato Tecnologia [Ácido lático] 
(g/L) (g/L.h) 

Referência 

Lactobacillus paracasei 
CHB2121 Glicose Batelada 97,6 4,05 WOOK, 2012 

Bacillus coagulans RY-
18 Glicose Batelada 186 5,31 ZHENGXIANG, 

2010 

Saccharomyces 
cerevisiae m850 Glicose Batelada 62,3 0,82 LIU, 2011 

Lactobacillus paracasei 
LA104 Glicose/Manose SSCF 37,8 0,79 CHEOL, 2013 

Fonte: Espacenet (2015) 

 

Pela análise das patentes relacionadas ao desenvolvimento de novas cepas de 

bactérias e leveduras, pode-se concluir que os principais objetivos da aplicação de 

técnicas de engenharia genética/biologia molecular foram o desenvolvimento de 

microrganismos resistentes ao meio ácido e de microrganismos capazes de produzir 

apenas um dos isômeros deste ácido orgânico com alto grau de pureza. Segundo 

Wook (2012) o microrganismo geneticamente modificado Bacillus coagulans RY-18 é 

capaz de produzir ácido L-lático com 99,5% de pureza, utilizando como matéria-prima 

o amido de batata. Já o microrganismo Lactobacillus paracasei LA104, segundo 

Cheol (2013), é altamente resistente a elevadas concentrações de ácido lático no 

meio e é capaz de produzir ácido lático pela rota bioquímica utilizando como fonte de 

biomassa microalgas da espécie Hydrodictyon reticulatum.  

Na categoria processo, o principal tópico-alvo de pesquisas foram as condições 

operacionais do processo fermentativo, representado 43% das patentes nesta 

categoria. Já com relação à recuperação do ácido lático, a eletrodiálise foi o processo 

de separação mais presente nestes documentos, representando 37% das patentes 

nesta categoria. 

	  

7.4. Artigos Científicos 
 

O levantamento dos artigos científicos publicados no mundo com relação ao 

processo produtivo do ácido lático pelas rotas química e bioquímica levou a um total 
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de 11 e 12.642 documentos, respectivamente. A evolução temporal da publicação dos 

artigos científicos encontrados está representada nas Figuras 23 e 24.  
 

	  
Figura 23. Artigos publicados no mundo relacionados à síntese de ácido lático pela rota 

química. 

Fonte: Portal Capes (2016) 
 

É possível observar um pequeno crescimento no número de artigos publicados 

relacionados ao processo produtivo do ácido lático pela rota química, tendência 

também observada na deposição de patentes relacionadas a esta tecnologia. O 

principal processo estudado nestes artigos foi a oxidação do 1,2-propanodiol, 

composto obtido a partir do glicerol, subproduto da produção de biodiesel. 
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Figura 24. Artigos publicados relacionados à síntese de ácido lático pela rota bioquímica 

Fonte: Portal Capes (2016) 

	  
Pela análise da Figura 24 nota-se que a publicação de artigos científicos 

referentes à tecnologia de produção do ácido lático pela rota bioquímica apresentou 

um crescimento significativo ao longo do tempo, seguindo tendência de crescimento 

similar àquela observada para da deposição de patentes. O expressivo crescimento 

na quantidade de artigos científicos publicados a respeito da tecnologia de produção 

do ácido lático pela rota bioquímica está relacionado ao retorno do interesse na 

biomassa como matéria-prima para a produção química.  

 A categorização dos artigos científicos a respeito da produção de ácido lático 

pela rota bioquímica foi realizado de acordo com a área de pesquisa de cada 

documento. Assim como demonstrado para as patentes, as categorias escolhidas 

foram microrganismo, matéria-prima, processo e recuperação. A Figura 25 representa 

os resultados obtidos na etapa de categorização dos artigos científicos. 
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Figura 25. Categorização dos artigos científicos relacionadas à síntese de ácido lático 

pela rota bioquímica. 

Fonte: Autoria própria (2016) com base em busca no Espacenet 
 

 Pela análise da Figura 25, é possível observar  um aumento no interesse em 

pesquisas relacionadas ao microrganismo e às matérias-primas utilizadas no 

processo de produção do ácido lático pela rota bioquímica. Até 1999 apenas 5% dos 

artigos publicados estavam relacionados à categoria microrganismo. Este percentual 

aumentou para 8% entre 2000 e 2009 e para 13% entre 2010 e 2015. Um 

crescimento percentual ainda maior foi observado para a categoria matéria-prima, que 

representava apenas 32% dos artigos publicados até 1999 e passou a representar 

56% e 46% dos artigos publicados entre 2000 e 2009 e entre 2010 e 2015, 

respectivamente. 

Para uma análise mais detalhada dos artigos publicados entre 2010 e 2015, foi 

retirada uma amostra aleatória de, aproximadamente, 20% dos documentos 

encontrados nesta faixa temporal com objetivo de identificar as principais áreas de 

interesse em cada uma das categorias anteriormente mencionadas. Na Tabela 5 

estão representadas os principais microrganismos, matérias-primas, processos 

fermentativos e métodos de recuperação estudados na amostra de artigos escolhida e 

o respectivo número de artigos encontrados para cada uma destas áreas de 

interesse. 
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Tabela 5. Principais microrganismos, matérias-primas, processos fermentativos e métodos de 
recuperação estudados no grupo de amostragem dos artigos publicados entre 2010 e 2015 e 

o respectivo número de artigos encontrados. 
 

MICRORGANISMO 

Bacillus coagulans 

Lactobacillus paracasei 

Saccharomyces cerevisiae 

Rhizopus oryzae 

162 

103 

58 

77 

MATÉRIAS-PRIMA 
Palha de milho/trigo/arroz 

Bagaço de cana-de-açúcar 

Resíduo orgânico 

41 

36 

27 

PROCESSO 
Batelada 

Contínuo 

SSF 

190 

108 

37 

RECUPERAÇÃO 
Eletrodiálise 

Microfiltração 

Ultrafiltração 

27 

18 

17 

Fonte: Autoria própria (2016) com base em busca no Espacenet 
 

 A partir da análise do conteúdo dos artigos científicos publicados entre 2010 e 

2015, pela utilização da técnica de amostragem anteriormente mencionada, infere-se 

que a mesma tendência observada na amostra seja seguida pelo todo. Desta forma, 

analisando a Tabela 5, é possível concluir que as principais espécies-alvo de 

pesquisas foram o Bacillus coagulans e o Lactobacillus paracasei, representados por 

aproximadamente 30% e 17% da categoria, respectivamente.  

Com relação às matérias-primas, predomina o interesse no desenvolvimento 

da tecnologia de produção do ácido lático a partir de biomassa lignocelulósica, com 

destaque para a utilização do bagaço de cana-de-açúcar, representado por 

aproximadamente 20% dos artigos desta categoria. 

 Na categoria processo, a batelada simples figura como principal método 

fermentativo utilizado nas pesquisas, representado por 54% desta categoria. E no que 

diz respeito aos métodos de recuperação do ácido lático produzido, a eletrodiálise 

aparece como principal foco das pesquisas relacionadas a esta categoria, 

representado 14% do total.  
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CAPÍTULO 8 
 
 
 
 
 
 
 

8. CONCLUSÕES 
 

Ø A participação do ácido lático nas exportações dos produtos químicos entre os anos 

de 2007 e 2015 pode ser representada por uma média de 0,32%. Considerando que 

este grupo é composto por todos os produtos químicos orgânicos e inorgânicos, a 

participação do ácido lático é significativa para o grupo como um todo. 

 

Ø Em análise sobre o comércio exterior do ácido lático foi possível notar uma redução 

significativa da quantidade importada deste ácido a partir de 2010, seguida por um 

grande aumento na quantidade exportada em 2014. Pode-se concluir então que 

houve um aumento significativo na produção interna do ácido lático a partir de 2010, 

reduzindo a necessidade de importação deste e levando a um aumento da quantidade 

exportada em 2014. 

 

Ø A partir da análise das importações de ácido lático foi possível concluir que os 

principais países que exportam este importante ácido para o Brasil são a Alemanha e 

a China. Com relação às exportações, a América Latina figura como principal 
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consumidor do ácido lático produzido no Brasil, com destaque para a Argentina e a 

Venezuela. 

 

Ø Uma simples comparação  entre o número de patentes e artigos científicos 

encontrados referentes ao desenvolvimento da tecnologia de produção do ácido lático 

pelas rotas química e bioquímica deixa evidente que a rota bioquímica foi foco da 

grande maioria das pesquisas. Este fato está de acordo com a tendência do setor 

químico pela procura por alternativas renováveis aos derivados petroquímicos, uma 

vez que os processos bioquímicos utilizam a biomassa como fonte de carbono para 

produção de ácido lático. 

 

Ø A evolução temporal das patentes e dos artigos referentes a tecnologia de produção 

de ácido lático pela rota bioquímica mostraram um aumento significativo do numero 

de documentos a partir de 2000, o que seguramente está relacionado ao retorno do 

interesse nas biomassas como matéria-prima para a indústria química. 

 

Ø A partir da análise detalhada das patentes depositadas entre 2010 e 2015 a respeito 

da produção de ácido lático pela rota bioquímica, é possível concluir que a China 

apareceu como país de prioridade da grande maioria dos documentos, representando 

140 das 403 patentes depositadas neste período. O Institute of Microbiology Chinese 

Academy of Sciences foi a principal organização depositante das patentes em 

questão. 

 

Ø Constata-se, pela análise das patentes, que houve um crescimento significativo no 

interesse por processos que utilizam matéria-prima de composição lignocelulósica 

para a produção de ácido lático. Até o 1999, apenas 22% das patentes cujo foco de 

estudo era a matéria-prima utilizavam a biomassa lignocelulósica. Entre 2000 e 2009, 

este percentual subiu para 37% e entre 2010 e 2015 subiu para 48%. As principais 

matérias-primas estudadas neste ultimo intervalo de tempo foram o bagaço e a palha 

de cana-de-açúcar e as palhas de milho e de arroz, representados respectivamente 

por 17% e 12% do total de patentes deste grupo. Com relação aos microrganismos, a 

espécie-alvo de técnicas de engenharia genética/biologia molecular mais presente 

nas patentes estudadas foi Bacillus coagulans, representando 28% das patentes cujo 

interesse em inovação estavam relacionados ao microrganismo. 
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Ø Pode-se inferir pela análise dos artigos científicos que Bacillus coagulans e 

Lactobacillus paracasei foram as espécies-alvo do maior número de pesquisas, 

representando aproximadamente 30% e 17% desta categoria. Com relação à matéria-

prima, o bagaço de cana-de-açúcar figura como o principal foco de pesquisas, 

representando 20% da categoria. 

 

Ø A leitura detalhada das patentes e dos artigos científicos mostrou que os principais 

obstáculos encontrados para o desenvolvimento da tecnologia de produção do ácido 

lático pela rota bioquímica são a inibição da formação de produto devido à 

acidificação do meio, a produção seletiva de apenas um dos isômeros com alto grau 

de pureza, o custo do processo de recuperação do produto e o custo e a viabilidade 

da matéria-prima.  

 

Ø Desta forma, o desenvolvimento de microrganismos acidófilos, principalmente a partir 

de bactérias da espécie Lactobacillus paracasei, foi a solução proposta nas patentes 

e nos artigos científicos para o problema de inibição da formação do ácido lático 

devido à acidificação do meio. Lactobacillus paracasei LA104, segundo Cheol (2011), 

é um microrganismo altamente resistente a elevadas concentrações de ácido lático no 

meio e é capaz de produzir ácido lático pela rota bioquímica utilizando como fonte de 

biomassa microalgas da espécie Hydrodictyon reticulatum. Com relação à produção 

seletiva de apenas um dos isômeros do ácido lático, o microrganismo alvo do maior 

número de pesquisas, tanto nas patentes quanto nos artigos estudados, foi Bacillus 

coagulans.  

 

Ø Com relação ao custo do processo de recuperação do produto, a eletrodiálise foi a 

tecnologia proposta em substituição à precipitação uma vez que, além de reduzir o 

custo da etapa de recuperação e a eliminar a geração de gesso como subproduto, 

evita a acidificação do meio durante o processo. 

 

Ø No que diz respeito ao custo e viabilidade da matéria-prima, os resíduos 

agrícola/industriais, como o bagaço de cana-de-açúcar, a polpa de papel e celulose e 

as palhas de milho, trigo e arroz demonstraram ser as fontes promissoras para 

substituir as culturas alimentícias no processo fermentativo, com destaque para as 
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matérias-primas de composição lignocelulósica, principalmente o bagaço de cana-de-

açúcar, cujas tecnologias vêm sendo denominadas de segunda geração. 

 

Ø SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 
I. Avaliar o desenvolvimento da tecnologia de produção do ácido lático a partir da 

aplicação de outros métodos prospectivos, como o Método Delphi, a 

construção de cenários e o desenvolvimento de Roadmaps. 
 

II. Uma vez observado um crescente interesse, mesmo que ainda incipiente, pela 

utilização de biomassa de 3ª geração, representada pelas macro e microalgas, 

realizar análises prospectivas voltadas a este tipo de matéria-prima. De forma a 

analisar a viabilidade de utilização desta como matéria-prima para a indústria 

química como um todo, em um contexto de biorrefinaria. 

	  

III. Considerando tratar-se de um estudo prospectivo, as informações nele 

contidas devem ser constantemente atualizadas, uma vez que, devido ao 

crescente investimento em P&D observado nesta área, espera-se uma 

contínua evolução da tecnologia em questão. 
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