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ERRATA 
 

Folha  Linha  Onde s e lê Leia-se 
8 5 ... do custo ... do custo, se a hidrólise da 

celulose for enzimática. 
8 10 ... 1 a 150 FPU/gms; ... 5 a 150 FPU/gms 
8 18 ... causam redução menor que 5% 

no custo de produção; 
... causa redução menor que 5% no 
custo de produção, apresentando 
um perfil assintótico em relação ao 

custo de produção; 

8 19 produtividades iguais em celulases 
(0,45FPU/gms.h), apresenta um 

processo 11% menos custoso para 
aquela com maior produção de 

enzimas, em relação ao tempo de 
fermentação; 

o aumento da produtividade da 
celulase de 0,11FPU/gms.h para 

0,45FPU/gms.h causa uma redução 
de 72% no custo de produção; 

produtividades iguais em celulases 
(0,45FPU/gms.h), apresentam um 
processo 11% menos custoso para 
aquela com tempo de fermentação 
de 48 horas, quando comparada 
com aquela fermentação de 12 

horas; 

8 22 ... produção das celulases ... ... produção das celulases, em 
relação ao custo com destinação de 

5% do bagaço ... 
8 31 ... sobre FES, ... ... sobre produção de celulases por 

FES adotados neste estudo e 
análise estatística de capabilidade 

dos dados obtidos, ... 
105 2 Neste cenário avaliou-se... Avaliou-se... 
105 10 Estipularam-se diferentes valores 

para as variáveis do processo... 
Estipularam-se diferentes valores 
entre os valores apresentados nos 
cenários dos capítulos 5.1 a 5.5... 

106 11 ... maior ... ... menor ... 
111 6 ... desde 1 até 45 ... ... desde 5 até 45 ... 
111 11 A produtividade da celulase impacta 

nos custos do processo produtivo. 
No entanto, o maior impacto ocorre 
quando o aumento da produtividade 

ocorre devido ao aumento da 
produção da celulase pelo 

microrganismo e não pela redução 
do tempo de fermentação. 

A produtividade da celulase impacta 
nos custos do processo produtivo. A 
produtividade tem comportamento 
assintótico quando relacionada ao 

custo de produção. Para uma 
mesma produtividade, quanto maior 

for a concentração e tempo de 
fermentação, menor é o custo de 

produção das celulases; 
 


