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Muttenz, 18 de setembro de 2017– A Clariant, líder mundial em especialidades químicas, e a 

Enviral, maior produtora de bioetanol da Eslováquia, anunciaram hoje a assinatura de um contrato 

de licenciamento referente à tecnologia de etanol celulósico sunliquid®. 

A Enviral adquiriu uma licença para usar a tecnologia sunliquid da Clariant como parte de seu 

objetivo de criar uma planta para produção comercial em larga escala de etanol celulósico 

proveniente de resíduos agrícolas. Esta nova planta será de propriedade da Enviral e será operada 

por ela, além de ser integrada às instalações existentes da empresa em Leopoldov, na Eslováquia, 

com uma capacidade de produção anual de 50 mil toneladas (50.000 toneladas = 16,7 milhões de 

galões = 63,4 milhões de litros). A planta utilizará a tecnologia sunliquid da Clariant, além de 

culturas iniciais provenientes de suas plataformas proprietárias para enzimas e leveduras, para 

processar matérias-primas da Enviral e transformá-las em etanol celulósico. 

Christian Kohlpaintner, membro do Comitê Executivo da Clariant: “Temos o prazer de anunciar o 

primeiro licenciamento da nossa tecnologia sunliquid. Marcamos assim nossa entrada oficial no 

mercado e o sucesso na comercialização desta tecnologia altamente inovadora e sustentável. Esta 

etapa é uma consequência lógica do sucesso da estratégia de inovação da Clariant e proporcionará 

crescimento além do portfólio atual e sólido da Clariant. O etanol celulósico tem forte potencial para 

reduzir as emissões de gases do efeito estufa, e temos orgulho de tornar isso uma realidade”. 

“Graças à cooperação com a Clariant, a planta da Enviral na Eslováquia será uma das primeiras na 

Europa a começar a produção comercial de biocombustível avançado. Esse projeto extraordinário é 

fruto de intenso trabalho, em busca de soluções ideais, bem como do sucesso na validação da 

tecnologia conduzida na planta pré-comercial da Clariant com a biomassa fornecida pela Eslováquia.  
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 A Clariant e a Enviral assinam um contrato de licenciamento da 

tecnologia sunliquid® 

 A Enviral, membro do Envien Group, pretende projetar, construir 

e operar uma nova planta industrial de etanol celulósico para fins 

comerciais na unidade de Leopoldov com base na tecnologia 

sunliquid® da Clariant 

 O contrato é fruto dos excelentes testes de desempenho 

realizados com matérias-primas da Enviral na planta pré-

comercial de sunliquid® em Straubing, na Alemanha 
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Agora, graças a essa tecnologia avançada, podemos tornar isso uma realidade e ajudar a Eslováquia 

a atingir as metas para biocombustíveis avançados na União Europeia”, explica Matej Sabol, CEO da 

Enviral. 

A Clariant e a Enviral realizaram testes extensivos com as matérias-primas da Enviral, utilizando a 

tecnologia da Clariant, para assegurar a compatibilidade efetiva e eficiente. Os testes, realizados na 

planta da Clariant para demonstração pré-comercial do sunliquid, em Straubing (Alemanha), 

produziram excelentes resultados, formando, assim, a base de decisão do projeto. Os próximos 

passos incluem estudos de engenharia detalhados antes do início oficial das obras, que deve ocorrer 

no final de 2017. 

Como mais uma etapa na comercialização do sunliquid, a Clariant decidiu criar uma nova Business 

Line de Biocombustíveis como parte da área de negócios Catalysis, que é responsável por dar maior 

desenvolvimento ao segmento de biocombustíveis e monitorar seu desempenho. 

O etanol celulósico é um biocombustível avançado e verdadeiramente sustentável, praticamente 

carbono neutro. É produzido a partir de resíduos agrícolas, como palha de trigo e forragem de milho, 

obtidos de agricultores. Por usar resíduos agrícolas, o etanol celulósico pode estender a atual 

produção de biocombustíveis a novas matérias-primas e melhorar o desempenho. 

A tecnologia sunliquid oferece um modelo de processo completamente integrado baseado em 

tecnologias de processo já estabelecidas. Características tecnológicas inovadoras, como a produção 

integrada de matéria-prima e enzimas específicas para os processos e fermentação simultânea de C5 

e C6, garantem melhor performance comercial. 

 

 

 
Testes extensivos foram realizados com matérias-primas da Enviral na planta pré-comercial da Clariant, em Straubing, na 
Alemanha. (Foto: Clariant) 
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Siga-nos no Twitter, Facebook, Google Plus, LinkedIn. 
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A Clariant é uma das líderes globais em especialidades químicas, com sede em Muttenz, próximo a Basel, na Suíça. Em 31 de dezembro de 

2016, a companhia empregava 17.442 colaboradores. No ano fiscal de 2016, a Clariant registrou vendas de CHF 5.847 bilhões com seus 

negócios em operação. A empresa reporta seus resultados em quatro áreas de negócios: Care Chemicals, Catalysis & Energy, Natural 

Resources, Plastics & Coatings. A estratégia corporativa da Clariant baseia-se em cinco pilares: foco em inovação por meio de P&D; criar 

valor com a sustentabilidade; reposicionar o portfólio; intensificar o crescimento; e aumentar a lucratividade. 

 

 

www.sunliquid.com 
 

sunliquid
®
 é um método biotecnológico inovador para a produção de etanol celulósico a partir de resíduos agrícolas como a palha de cereal, a 

forragem de milho ou o bagaço da cana-de-açúcar. No processo completamente integrado, biocatalisadores altamente otimizados, específicos 

para as matérias-primas, decompõem a celulose e a hemicelulose em alto rendimento, em condições de processamento estáveis, em açúcar 

fermentável. A produção integrada ao processo de biocatalisadores oferece flexibilidade e reduz os custos de produção. Na próxima etapa, os 

açúcares C5 bem como C6 podem ser convertidos em etanol com um novo organismo de fermentação, aumentando, assim, o rendimento do 

etanol em cerca de 50%. Um processo de purificação altamente otimizado é fundamental para permitir que toda a energia necessária para o 

processo seja originada do resíduo insolúvel da lignina. O etanol celulósico resultante reduz em cerca de 95% as emissões de CO2 em 

comparação ao combustível fóssil – a gasolina. Desde julho de 2012, a Clariant opera uma planta pré-comercial em Straubing, que produz até 

1.000 toneladas métricas de etanol celulósico a partir de cerca de 4.500 toneladas métricas de matérias-primas a cada ano. 
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ENVIRAL was established in 2004 as the first producer of bioethanol in Slovakia/Leopoldov city. Annual production capacity is 145,000 m3 of 

bioethanol. All of the produced bioethanol is delivered by rail, which further decreases the greenhouse gas emissions from transport. The 

bioethanol production is a wasteless process, minimizing electricity and natural gas consumption and enabling the bioethanol produced in 

ENVIRAL to reach a reduction of greenhouse gas emissions of at least 60% compared with the gasoline. 

ENVIRAL is member of Envien Group, one of the largest and most significant groups of companies in the CEE region active in the production 

of biofuels, used in mixtures with conventional diesel and gasoline. 

 

 

Este comunicado à imprensa e as respectivas fotografias podem ser transferidos a partir de www.clariant.com o 

www.PressReleaseFinder.com. 
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