Planta da Evonik em Castro promove alto nível de
sustentabilidade
A aplicação de “Avaliações do Ciclo de Vida” (ACV) objetiva mensurar as
práticas sustentáveis desde a estrutura fabril até o produto final

Uma empresa sustentável tem suas ações e iniciativas pautadas pela ética e pelo respeito
ambiental. Justamente dentro dessa proposta nasceu a planta da Evonik para a fabricação
de Biolys® na cidade de Castro, Paraná, utilizando a mais avançada tecnologia de
biofermentação. Desde 2015, cerca de 100 pessoas trabalham na produção de
aproximadamente 60 mil toneladas por ano de Biolys® (Sulfato de L-lisina) na base
equivalente de lisina HCl, empenhados em garantir que produtos e serviços sejam fabricados
e fornecidos da forma mais sustentável possível e com a garantia de fornecimento ao
mercado de produção animal.
Um dos meios utilizados pela Evonik para atingir tal meta foi a aplicação de “Avaliações do
Ciclo de Vida” (ACV), que mensura os impactos ambientais de um produto ao longo de toda
a sua vida, levando em consideração a extração e o processamento das matérias-primas, as
práticas de fabricação, a distribuição, o uso, a reciclagem e, por fim, o descarte.
Utilizada pela empresa no mundo todo, trata-se de uma abordagem implementada a partir
de 2003, ano da primeira ACV feita para o MetAMINO® (aminoácido DL-Metionina). Essa
análise de sustentabilidade tem sido constantemente aplicada ao crescente número de
produtos do portfólio e plantas de produção da Evonik.
Sustentabilidade da estrutura ao produto
Os inovadores processos de produção do Biolys® na planta de Castro/PR também passaram
por essa avaliação. O enfoque foi a pegada de carbono, que representa o grau de emissões
de gases de efeito estufa (GEE). Além disso, a Evonik também analisou todo o ciclo de vida,
demonstrando o papel-chave dos aminoácidos como ferramenta para melhorar o
desempenho e sustentabilidade das operações de produção animal.

De acordo com Miguel Menezes, gerente da fábrica da Castro, mais de 90% da demanda de
energia elétrica da planta serão supridos por fontes renováveis em 2021, principalmente por
energia hidrelétrica. Isso corresponde a um potencial de aquecimento global menor do que a
matriz padrão da rede elétrica brasileira. O vapor necessário para a produção é totalmente
gerado com cavacos de madeira de eucalipto, outra fonte renovável.
A principal matéria-prima necessária ao processo de produção do Biolys® (Sulfato de Llisina) é o açúcar. Na unidade de Castro, é usada dextrose proveniente do milho, que captura
grandes quantidades de CO2 durante o seu crescimento. A planta está localizada em uma
região de cultivo de milho e justamente ao lado de um moinho produtor de dextrose,
reduzindo assim as emissões com transporte, além de outros benefícios de sustentabilidade
acumulados no processo de produção.
A fábrica é altamente instrumentada e automatizada, o que favoreceu a utilização de “big
data” para a otimização de processos, permitindo a redução no consumo específico das
principais utilidades, nos 4 primeiros anos de funcionamento, conforme segue:
Água : -14% ; Gás Natural: -6 % ; Vapor: - 41 % ; Eletricidade: - 6%
“As otimizações de processo realizadas pelos profissionais altamente preparados da planta de
Castro/PR, com o suporte científico de pesquisadores e engenheiros da Alemanha,
permitiram a produção e comercialização de um produto mais concentrado a partir de
meados de 2020. Com isso, menos diesel é gasto para transportar a mesma quantidade de
lisina HCl, além de diminuir a utilização de recursos naturais, por kg de lisina HCl, com
embalagens e gás GLP para empilhadeiras”, explica Menezes.

Efeito cascata
As melhorias contínuas da produção permitiram à Evonik implementar uma nova formulação
de produto: novo Biolys®, agora com 60% L-lisina, sendo um aumento de 10% no teor de
lisina sulfato em comparação com a formulação do produto anterior. Tal aprimoramento
trouxe benefícios específicos de sustentabilidade.
Segundo Victor Naranjo, Diretor Técnico América Latina, considerando que o processo para
produzir o produto alternativo de lisina na forma HCl demanda quantidades significativas de
HCl e gera subprodutos, o processo de produção do Biolys® não separa a biomassa (o que
agrega valor nutricional ao produto) e não gera nenhum subproduto ou resíduo a ser
descartado.
“Com as melhorias tecnológicas introduzidas para a produção do Biolys®, foi obtida uma
redução adicional das emissões de CO2 na planta, alcançando o valor atual de 0,23 kg de
equivalentes de CO2 por kg de Biolys®. Esse baixo valor também se deve ao fato de que as
áreas agrícolas do entorno da fábrica já são utilizadas há mais de 20 anos para a plantação
de milho e de outros produtos agrícolas”, finaliza o executivo.
Vale destacar ainda que a adição dos aminoácidos à alimentação animal, combinada com a
redução consistente de proteína bruta nos alimentos, é um método extremamente
sustentável para garantir uma nutrição animal saudável para uma população mundial em
crescimento. Tudo isso nos impõe a necessidade de fazer uso dos recursos naturais
existentes com a maior eficiência possível.

Informações da Empresa
A Evonik é uma das líderes mundiais em especialidades químicas. A empresa atua em mais de 100
países em todo o mundo e gerou vendas de 12,2 bilhões de euros e um lucro operacional (EBITDA
ajustado) de 1,91 bilhão de euros em 2020. A Evonik vai muito além da química para criar soluções

inovadoras, rentáveis e sustentáveis para os clientes. Mais de 33.000 colaboradores trabalham juntos
com um propósito em comum: queremos melhorar a vida das pessoas, todos os dias.

Nota legal
Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao
futuro neste comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e declarações podem envolver
riscos conhecidos ou desconhecidos, bem como incertezas. Os resultados ou as evoluções reais podem
variar em função das mudanças no ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não
assumem nenhuma obrigação no sentido de atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações
contidas neste comunicado.
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