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Pergunta nº: 1271/Question nº: 1271 

 
Título: /Title: Fermentacao de licor preto kraft 

 

    Por: / By:  Eduardo Diebold 

 
E-mail: diebold.eduardo@gmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
Caro Celso,  

  

Meu nome é Eduardo Diebold. Eu trabalhava com o Thomas Gahrmann 

na Renner e encontrei voce algumas vezes no Cenex, onde fui diretor 

indicado por um periodo. 
  

Gostaria de te consultar sobre um assunto que surgiu ha pouco tempo. 

O Gahrmann e eu estamos trabalhando num projeto para a Renner que 

envolve fermentacao de lactose e devera acontecer numa empresa que 
a Renner construiu há alguns anos em Getulio Vargas - RS. 
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Durante o estudo técnico, estou trabalhando na parte de definições de 

engenharia química, aprendi que o microorganismo que é usado para 
processar a lactose e gerar butanol/acetona/etanol/hidrogenio/CO2 

também pode consumir açúcares de 5 e 6 carbonos e um dos substratos 
sugeridos foi o próprio licor negro das indústrias de celulose/papel. 

  

Esta tecnologia de fermentação foi muito aperfeiçoada nos últimos 15 

anos e está sendo reintroduzida comercialmente. 
  

Gostaria de perguntar de você ja teve oportunidade de estudar este 

assunto ou se gostaria de conversar um pouco sobre isso? Sei que o 

licor é usado como fonte de energia, mas talvez seja possivel obter 

produtos mais valiosos e ainda usar grande parte da energia contida 
nele. Caso isto se confirme poderiamos ter em mãos uma idéia e uma 

orientação de projeto para oferecer para as empresas do ramo. 

  

A tecnologia em si da fermentação bem como o parceiro tecnologico vão 
ser estudados e selecionados de qualquer forma no projeto da Renner. 

  

Tenho tentando ligar para o teu celular mas sem sucesso, tavez estejas 

viajando. 
  

Um Abraço 

Eduardo Diebold 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Eduardo – estive viajando a serviço e quando estou com 
clientes, desligo o celular e só respondo mensagens de e-mail pela 

noite. 

 

A utilização de açúcares simples para fermentação a partir do licor kraft 
esbarra com o problema das características extremamente alcalinas do 

licor, grande proporção de lignina e de ions metálicos que podem atuar 

como inibidores de reações enzimáticas e microbiológicas. 

 
Por isso, a produção de etanol é melhor vista a partir de extratos 

aquosos da madeira ou de resíduos vegetais agrícolas ou florestais. 

 

Sugiro que leia um extenso capítulo de meu livro digital sobre os 

eucaliptos onde discorro das inúmeras oportunidades que existem para 
as biorrefinarias em: 



http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT29_BiorrefinariasCelulosePa

pel.pdf  

 

Também  poderá encontrar centenas de referências bibliográficas e links 
para baixar as mesmas. 

 

Espero que isso possa lhe ajudar. 

 
Entretanto, se quiser insistir com o licor preto, posso lhe indicar 

contatos na Celulose Riograndense (Guaíba) para obtenção de amostras 

para testes. 

 
Um abraço e sucessos. 

Celso Foelkel 

_______________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Eduardo Diebold 

 
E-mail:  diebold.eduardo@gmail.com  
 

Bom Dia Celso, 

 

Agradeço muito as informações e já estou lendo o seu material, devo 

terminar ainda hoje. 
 

De qualquer forma, como o nosso foco é o Butanol e esta tecnologia 

teve grandes avanços nos últimos 15 anos pode ser que seja viável 

estudar o assunto de maneira mais profunda. 
 

Concordo contigo que de qualquer modo a conversão de carbono fica em 

torno de 40%, mesmo com as novas técnicas.  

 
Vou ainda ter que verificar qual o percentual dos componentes do licor 

que pode ser decomposto e usado como um açúcar, sendo que o 

restante não deveria ser alterado no processo; permitindo, talvez, um 

processamento adicional após a fermentação para obtenção de algum 
produto útil.  

 

Um abraço, 

Eduardo Diebold 
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