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RESUMO 
 
VASCONCELOS, M. H. Desenvolvimento e análise econômica de modelos de 
biorrefinaria integrada 1G2G empregando pré-tratamento ácido diluído. 2017. 97 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 
Paulo, Lorena, 2017.  
 
O etanol é um dos biocombustíveis oriundos de fontes renováveis mais promissor e 
ambientalmente amigável. Visando-se ao atendimento de uma demanda crescente por este 
álcool, o aproveitamento integral dos materiais lignocelulósicos é uma alternativa 
interessante e, desta forma, trabalhos de pesquisa têm sido desenvolvidos visando-se à 
viabilização de biorrefinarias de produção integrada de etanol 1G e 2G. O presente trabalho 
teve como objetivo principal desenvolver e analisar economicamente modelos de 
biorrefinaria integrada 1G2G que empregam pré-tratamento ácido diluído, avaliando-se o 
impacto econômico do destino da hemicelulose para produção de etanol. Para isso, foram 
definidos cenários que incluíssem todas as etapas do processo de produção de etanol 1G e 
2G, sendo avaliados dois teores de sólidos no reator de pré-tratamento (5% e 10%) e, para 
cada caso, três relações tempo e conversão da hidrólise enzimática, sendo estas de 45%, 51% 
e 55% para tempos de reação de 24h, 48h e 72h, respectivamente. Para cada condição, 
considerou-se a fermentação de pentose (C5) ou seu envio para tratamento de efluentes, 
constituindo-se, assim, 12 cenários. Foram realizadas as simulações destes cenários 
auxiliadas pelo pacote computacional Aspen Plus®, obtendo-se os dados de balanço de massa 
e energia, permitindo assim a realização da análise de viabilidade econômica empregando a 
plataforma Biorrefinaria Virtual de Cana - BVC. Foi possível observar que a produção de 
etanol 2G empregando pré-tratamento ácido diluído foi responsável por um aumento na 
produção de etanol de até 35%. Avaliando-se os cenários, observou-se que quando o reator 
de pré-tratamento foi operado com maior teor de sólidos, menor consumo de energia térmica 
foi necessário, requerendo menor quantidade de bagaço na caldeira e aumentando o 
rendimento final de etanol. Com relação ao custo de investimento, este correspondeu a 
R$799,2 milhões para a biorrefinaria 1G, enquanto que os cenários integrados 1G2G 
apresentaram valores cerca de 40% superiores. Dentre as áreas mais expressivas no custo de 
investimento, estão a de pré-tratamento e geração e distribuição de vapor.  No que concerne 
ao custo de produção de etanol, os cenários que apresentaram menor valor para etanol 2G 
corresponderam ao uso de 10% de sólidos no reator de pré-tratamento com fermentação de 
C5. As áreas mais expressivas para esse custo foram os custos com insumos e capital. 
Todavia, os cenários com 5% de sólidos no reator de pré-tratamento e sem fermentação de 
C5 resultaram em menor custo de produção global de etanol (1G2G), sendo o custo com 
cana, insumos e capital os mais expressivos. Com base na taxa interna de retorno, esta se 
apresentou abaixo da taxa mínima de atratividade para todos os cenários, ocasionando um 
valor presente líquido negativo, inferindo-se que, nas condições avaliadas, a metodologia 
empregada nos cenários está inviável do ponto de vista de um investidor. No entanto, a 
análise econômica auxiliou a identificação dos gargalos tecnológicos do processo de 
produção integrada de etanol 1G2G quando estes empregam pré-tratamento ácido diluído, 
favorecendo a definição de metas operacionais a serem solucionadas em trabalhos de 
pesquisa.   

 
Palavras-chave: Biorrefinaria. Biocombustíveis. Cana-de-açúcar. Simulação de bioprocessos. 
Análise Econômica.  

  



ABSTRACT 

 
VASCONCELOS, M. H. Development and economic analysis of 1G2G integrated 
biorefinery models using dilute acid pretreatment. 2017. 97 p. Dissertation (Master of 
Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2017. 

 
Ethanol is one of the most promising and environmentally friendly biofuels obtained from 
renewable energy sources. Aiming at meeting a growing demand for this fuel, the integral 
use of lignocellulosic materials is an interesting alternative and, in this way, research works 
have been performed to make viable biorefineries for integrated production of 1G and 2G 
ethanol. The present work had as main objective to develop and to analyze economically 
models of 1G2G integrated biorefineries using dilute acid pretreatment, evaluating the 
economic impact of using hemicellulose for ethanol production. Alternative scenarios were 
defined including all steps of the 1G and 2G ethanol production process. Two different solids 
contents were evaluated in the pre-treatment reactor (5% and 10%) and, for each case, three 
values of time and conversion for the enzymatic hydrolysis step were considered, namely 
45%, 51% and 55% for reaction times of 24h, 48h and 72h, respectively. For each condition, 
the fermentation of pentose (C5) or its sending for effluents treatment was supposed, 
constituting, thus, 12 scenarios. Simulations of these scenarios were carried out using the 
software Aspen Plus®, generating mass and energy balance data, thus allowing carrying out 
economic viability analysis using the Virtual Sugarcane Biorefinery (VSB) platform. 
Production of 2G ethanol using dilute acid pretreatment was responsible for an increase in 
ethanol production of up to 35%. When the pretreatment reactor was operated with higher 
solids content, lower thermal energy consumption was necessary, requiring less bagasse in 
the boiler and thus increasing the final ethanol yield. Regarding to investment cost, it was of  
R$ 799.2 million for 1G biorefinery, compared to a value 40% higher observed for 
integrated 1G2G scenarios. Among the most significant areas of investment cost are the pre-
treatment and the generation and distribution of steam. With relation to the cost of ethanol 
production, scenarios that presented the lowest value for 2G ethanol corresponded to the use 
of 10% solids in the pre-treatment reactor associated to C5 fermentation. The most 
significant areas for this cost were the input and capital costs. However, the scenarios with 
5% solids in the pre-treatment reactor without C5 fermentation resulted in a lower global 
ethanol production cost (1G2G), with sugarcane, chemical inputs and capital cost 
representing the most significant fraction. Based on the internal rate of return, this was lower 
than the minimum attractiveness rate of return for all scenarios, resulting in a negative net 
present value, allowing inferring that, under the evaluated conditions, the methodology used 
in the scenarios would be unviable from an investor viewpoint. However, the economic 
analysis helped to identify technological bottlenecks of the integrated 1G2G ethanol 
production process using dilute acid pretreatment, favoring the definition of operational 
goals to be solved in research works. 

 
Keywords: Biorefinery. Biofuels. Sugarcane. Bioprocesses simulation. Economic analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diversos estudos e acordos mundiais ligados ao impacto climático e 

aquecimento global têm sido feitos nas últimas décadas, considerando-se a 

necessidade de redução na geração dos Gases de Efeito Estufa – GEE de origem 

antropogênica visando-se à mitigação dos impactos destes no clima mundial, em 

especial reduzindo problemas como o aumento de temperatura média global. Um dos 

maiores contribuintes de emissão dos GEE são os combustíveis fósseis, tornando 

fundamental sua substituição na matriz energética por fontes alternativas e 

renováveis.  

Os biocombustíveis, em especial o etanol, têm se destacado como alternativas 

com grande potencial econômico e ambiental para esta substituição. Apresenta 

diversas vantagens, sendo considerado um combustível renovável e limpo. O Brasil é 

um grande produtor de etanol, no entanto, sua demanda é crescente e, assim, sua 

produção necessita ser aumentada nos próximos anos. 

No Brasil, o etanol de primeira geração (1G) é produzido a partir da cana-de-

açúcar, gramínea amplamente disponível no país, sendo seu cultivo e utilização 

inseridos no contexto histórico e cultural nacional.  O processo de produção de etanol 

1G já está bem consolidado, com tecnologias bem estabelecidas e baixos custos. 

Embora ainda haja possibilidade de aperfeiçoamento, elevando o rendimento e 

reduzindo ainda mais os custos do processo, uma alternativa interessante para 

aumentar a produção de etanol corresponde ao uso de materiais lignocelulósicos 

como matéria-prima. 

O bagaço de cana-de-açúcar é uma biomassa vegetal abundante no Brasil, 

sendo subproduto da moagem da planta obtido nas indústrias sucroalcooleiras. 

Constitui-se, principalmente por três frações - celulose, hemicelulose e lignina, sendo 

que juntas, estas se constituem em uma estrutura resistente e de difícil acesso a 

agentes químicos e/ou biológicos. 

Tendo como escopo o aproveitamento da biomassa na produção sustentável 

de produtos de interesse, as biorrefinarias estão entre os alvos principais das 

pesquisas científicas ligadas ao desenvolvimento de rotas tecnológicas. As 

biorrefinarias devem ser desenvolvidas de modo a favorecer a utilização integral de 

suas frações constituintes do material lignocelulósico, as quais podem ser usadas 

diretamente na geração de energia ou servirem de matéria-prima para processos 
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químicos, enzimáticos ou fermentativos. Para este fim, há a necessidade da 

desconstrução dessa estrutura recalcitrante lignocelulósica. A tecnologia em 

desenvolvimento que tem sido direcionada para este fim corresponde a uma etapa 

preliminar de pré-tratamento, cuja função é desestruturar a biomassa, aumentando 

sua porosidade, o que favorece a acessibilidade de enzimas aos polissacarídeos em 

uma etapa de hidrólise enzimática subsequente. Dependendo do tipo de pré-

tratamento empregado, grande parte da hemicelulose pode ser hidrolisada já nesta 

etapa ou permanecer no material pré-tratado, podendo ser hidrolisada 

enzimaticamente junto com a celulose. 

Em modelos atuais de biorrefinarias de etanol celulósico, a glicose, obtida 

pela sacarificação da celulose, tem sido direcionada à produção de etanol. As demais 

frações do material, no entanto, devem ser aproveitadas para favorecer a viabilidade 

econômica da indústria. A lignina, por possuir um elevado poder calorífico, tem sido 

empregada na produção de vapor e eletricidade. Já com relação à fração 

hemicelulósica, esta tem sido avaliada como possuindo grande potencial para 

produção de etanol, visando a aumentar ainda mais o rendimento final de produção 

da biorrefinaria. 

Concepções de biorrefinarias que integram os processos de produção de 

etanol 1G e 2G possuem maior capacidade de produção deste combustível, além de 

apresentar melhores desempenhos econômicos e ambientais em relação às 

instalações individuais. No entanto, a tecnologia de produção de etanol 2G ainda 

necessita de aperfeiçoamento, principalmente com relação à etapa de pré-tratamento.  

Assim, mais estudos ligados à produção de etanol 2G ainda são necessários, pois esta 

tecnologia não está bem consolidada, apresentado gargalos importantes no processo. 

Para melhoria na etapa de pré-tratamento, uma alternativa incluiria a avaliação de 

maior carregamento de sólidos no reator. Com relação à hidrólise enzimática, 

melhores conversões podem requerer longos períodos de reação, havendo 

necessidade de avaliar o impacto econômico de maiores tempos de hidrólise em um 

processo industrial. 

Neste contexto, novas propostas de modelos de biorrefinarias são 

fundamentais e, para isto, os estudos de viabilidade econômica devem ser realizados 

considerando-se o processo como um todo. Neste caso, ferramentas e plataformas de 

simulação computacional têm se mostrado úteis, permitindo avaliar o impacto das 

variáveis envolvidas na viabilidade industrial de uma biorrefinaria e possibilitando 

investigar operações integradas em escala de produção industrial, sem necessidade de 
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extensiva experimentação. A análise econômica dos modelos de biorrefinarias 

permite identificar os gargalos tecnológicos do processo de produção de etanol, tanto 

em usinas isoladas 1G ou 2G, quanto em sistemas integrados (1G2G), além de 

possibilitar a avaliação da viabilidade da tecnologia empregada por meio de 

indicadores econômicos. 

Diante disso, objetivou-se com este trabalho desenvolver e analisar 

economicamente modelos de biorrefinaria integrada 1G2G que empregam pré-

tratamento ácido diluído, além de avaliar o impacto econômico do uso da 

hemicelulose para produção de etanol. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Sustentabilidade e o desenvolvimento da bioeconomia para redução de 

impactos ambientais 

 

A bioeconomia centra-se no conjunto de atividades econômicas que 

relacionam a utilização de matérias-primas renováveis com a pesquisa, o 

desenvolvimento e inovação de processos industriais para produção de alimentos, 

bioprodutos e bioenergia. Ou seja, refere-se à exploração sustentável dos recursos 

biológicos renováveis para a produção de bens e serviços (CRISTÓBAL et al., 

2016). O mercado associado à bioeconomia é crescente e destina-se a oferecer 

soluções coerentes, eficazes e concretas para os grandes desafios das áreas sociais, 

econômicas e ambientais, além de ter um papel muito importante, especificamente, 

na economia de baixo carbono. Vale ressaltar que a transição de uma economia que 

utiliza fontes não renováveis para uma bioeconomia exige esforços concentrados das 

instituições de pesquisas, governos e setores industriais a fim de estimular estratégias 

políticas para seu desenvolvimento (McCORMICK; KAUTTO, 2013; SCARLAT et 

al., 2015). 

Com intuito de cooperar para uma economia verde, foi demonstrado, por 

estudos e acordos mundiais ligados ao impacto climático e aquecimento global, que o 

planeta necessita de uma redução na geração dos gases de efeito estufa (GEE). Pelos 

estudos de previsão de alterações climáticas, mesmo com medidas para redução dos 

GEE, a temperatura média global deve sofrer um aumento de, aproximadamente, 2-3 

ºC até o fim deste século. Caso essas medidas não sejam efetivadas, um impacto 

climático mais intenso será observado (IPCC, 2014; EUROPEAN COMISSION, 

2017). 

Para que tais medidas na redução do impacto climático sejam efetivamente 

cumpridas, foi estabelecido em dezembro de 2015 um novo acordo mundial, 

denominado “Acordo de Paris”, com o objetivo central de fortalecer a resposta global 

à ameaça da mudança climática e de reforçar a capacidade dos países para lidar com 

os impactos decorrentes destas mudanças. Este acordo tem como alvo a redução das 

emissões de GEE no contexto do desenvolvimento sustentável e favorecimento da 

bioeconomia (EUROPEAN COMISSION, 2017; LIOBIKIENĖ; BUTKUS, 2017). 

Particularmente, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões dos GEE em 37% 

abaixo dos níveis de 2005, até o ano de 2025, e uma redução subsequente de 43%, 

também abaixo dos níveis de 2005, até 2030 (BRASIL, 2017e). Entretanto, para que 
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se atinjam os objetivos do Acordo de Paris e que sejam combatidas as mudanças 

climáticas, medidas e atitudes para um desenvolvimento sustentável devem se tornar 

uma urgência e inseridas de forma definitiva na agenda da sociedade. 

De fato, a queima dos combustíveis fósseis implica diretamente em um 

aumento da emissão de GEE, incluindo, em especial, o CO2. A sua substituição por 

uma fonte alternativa e renovável se faz necessária para redução destas emissões de 

gases poluentes, além de colaborar para o desenvolvimento de uma economia 

sustentável e, consequentemente, uma matriz energética mais limpa. Cristóbal et al. 

(2016) reportaram que, para ocorrer uma mudança progressiva da atual base de 

combustíveis fósseis, três desafios estão inteiramente relacionados: a gestão 

sustentável dos recursos naturais, a redução da dependência dos recursos não-

renováveis e as respostas às alterações climáticas (“mitigação” e “adaptação”).  

Diante desta conjuntura, o uso da bioenergia tem se mostrado promissor para 

contribuir com a redução das emissões dos GEE e no aumento da segurança 

energética. Com uma maior parcela da bioenergia no sistema energético, maior será a 

possibilidade de mitigação das alterações climáticas (HAGBERG; PETTERSSON; 

AHLGRENA, 2016; MENEZES; MAIA; CARVALHO, 2017). O desenvolvimento 

de biorrefinarias integradas com coprodução eficiente de energia elétrica 

(bioeletricidade) e biocombustível, ou até outros coprodutos, pode ter grande 

contribuição para a redução da emissão dos GEE, principalmente por empregarem 

como matéria-prima recursos renováveis. Deve-se considerar também que o uso de 

recursos renováveis, como a biomassa vegetal, para produção de biocombustíveis 

resulta, sob o ponto de vista de sua queima, em emissão líquida nula de carbono, uma 

vez que a matéria-prima a partir da qual o combustível foi produzido recaptura o CO2 

emitido em sua queima no ciclo seguinte, durante a fotossíntese (BNDES, 2008; 

CGEE, 2009; WATANABE, 2009). Por esses motivos, o uso de biocombustíveis 

como o etanol traz vantagens em diferentes aspectos. Entre as suas grandes 

qualidades, está o fato de ser renovável e limpo. 

 

2.2. Etanol como combustível alternativo 

 

Entre as fontes alternativas de combustível, destaque pode ser dado ao etanol, 

álcool que pode ser obtido por síntese química e por via fermentativa. A produção 

por síntese química é feita a partir de hidrocarbonetos insaturados como eteno e 

etino, além de gases de petróleo ou hulha; porém, este processo somente possui 
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significado econômico em países com grandes reservas petrolíferas e indústrias 

petroquímicas avançadas, tendo sua representatividade, em escala mundial, inferior a 

5% da produção de etanol (MACHADO; ABREU, 2006; MACHADO, 2013). 

Obviamente, a síntese química do etanol não se faz relevante no cenário atual, 

quando se busca combustível alternativo e limpo, oriundo de fonte renovável.  

De fato, a via fermentativa é o método mais utilizado para produção de etanol 

no Brasil e na maior parte dos países. O etanol produzido por fermentação é 

amplamente reconhecido como um combustível alternativo para veículos de 

transporte, com elevado potencial econômico e ambiental (BRETHAUER; 

WYMAN, 2010; ARCHER; SZKLO, 2016). A busca de utilização deste potencial 

tem se tornado cada vez mais importante considerando-se a urgência na substituição 

dos combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia, especialmente quando se 

observam fatos como os relacionados à elevação do teor dos GEE na atmosfera, 

sendo que o entendimento sobre as consequências danosas devidas às mudanças 

climáticas decorrentes tem se tornado mais claro e consensual na comunidade 

científica (CHEN; ZHANG, 2015; MENEZES; MAIA; CARVALHO, 2017). 

Atualmente, e analisando perspectivas futuras, o Brasil demanda um aumento 

na produção do etanol. Isto é indicado, por exemplo, pelo fato do país ter registrado 

aumento nas importações de etanol, sendo que, somente no primeiro trimestre do ano 

de 2017, mais de 720 milhões de litros deste álcool foram importados dos Estados 

Unidos (Tabela 1 e Figura 1) (BRASIL, 2017a). Este aumento na importação tem 

ocorrido para preenchimento das lacunas deixadas pelo declínio da produção interna, 

uma vez que os produtores redirecionaram maiores volumes de cana para produção 

de açúcar. Sendo assim, para que não haja um limite de oferta, é necessário o 

investimento no desenvolvimento de tecnologias alternativas e o emprego de outras 

matérias-primas renováveis para alavancar a produção de etanol, sem interferir na 

produção agrícola.  

Com relação ao emprego de diferentes tipos de matérias-primas para 

produção de etanol, estas os classificam em gerações, que incluem a primeira 

geração (1G) e a segunda geração (2G).  

 

 

 



21 

 

 Tabela 1 - Importações brasileiras de etanol por país no ano de 2017 (Jan-Mar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado nos dados de BRASIL (2017a).  

 

Figura 1 - Importações brasileiras de etanol no período de 2007-2017* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*os valores de importações de 2017 referem-se ao período Jan-Mar. 

Fonte: Baseado nos dados de BRASIL (2017b). 

 

2.3. Etanol de primeira geração (1G) 

 

O etanol de primeira geração é oriundo de matérias-primas sacarinas, como é 

o caso da cana-de-açúcar no Brasil, ou amiláceas, como é o caso do milho nos 

Estados Unidos (MACHADO, 2013). Já é produzido por tecnologias bem 

estabelecidas, com baixos custos, embora haja possibilidades de aperfeiçoamento do 

processo, elevando o rendimento e reduzindo ainda mais os custos de produção 

(MACRELLI; MOGENSEN; ZACCHI, 2012; MACHADO, 2013). No Brasil, 

MESES JAN FEV MAR TOTAL (m3) 

PAÍSES     

África do Sul 116 456 - 572 

Alemanha 2 2 5 9 

Espanha 0,6 0,3 - 0,9 

Estados Unidos 172.033 256.901 291.205 720.439 

França 0,1 0,4 1 2 

México - 1 - 1 

Polônia 24 - 25 49 

Importações Brasileiras 172.476 257.361 291.236 721.073 
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existem três principais tipos de instalações industriais produtoras de açúcar e/ou 

etanol a partir da cana-de-açúcar: usinas produtoras de açúcar, destilarias autônomas 

com produção apenas de etanol e usinas integradas (anexas) com a produção 

conjunta de açúcar e etanol. A Figura 2 apresenta um esquema do processo de etanol 

das usinas anexas.  

Figura 2 - Principais etapas de produção de etanol anidro e açúcar em modelo de 
Usina Anexa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Albarelli (2013).  

 

Albarelli (2013) descreve com detalhes o processo de produção do etanol 1G. 

A autora elenca que o processo se inicia pela chegada da cana à usina, a qual passa 

por uma etapa de limpeza, podendo ser realizada utilizando água ou a seco. A cana 

picada é enviada, na maioria das usinas, para moendas nas quais ocorre a extração do 
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caldo. Nesta fase o caldo é separado do bagaço.  O caldo extraído é enviado aos 

processos de produção de açúcar e etanol enquanto parte do bagaço é queimado no 

sistema de cogeração, operando com um ciclo a vapor. O caldo será tratado 

(clarificado) para remoção de impurezas solúveis e insolúveis. Esse caldo será então 

concentrado por meio de evaporadores, obtendo-se o xarope, o qual passará pelas 

etapas de cozimento, cristalização e secagem para obtenção do açúcar. O melaço 

formado na produção de açúcar é misturado com parte do xarope e caldo clarificado, 

constituindo o mosto. Após a fermentação deste, e sua transformação em vinho, as 

leveduras são separadas e a corrente hidroalcoólica é encaminhada para a etapa de 

destilação. Nesta etapa, ocorre a purificação do etanol obtendo etanol hidratado. Este 

é então encaminhado para a etapa de desidratação, obtendo-se o etanol anidro 

(ALBARELLI, 2013; MATUGI, 2013).  

Diferentes tecnologias estão disponíveis no mercado para realizar a 

desidratação do etanol, como a destilação extrativa utilizando monoetilenoglicol 

(MEG) e tecnologias como a adsorção em peneira molecular (ALBARELLI, 2013). 

Sobre os tipos processos de desidratação e destilação é apresentado um quadro 

comparativo das tecnologias disponíveis para produção de etanol, elencando os 

princípios, vantagens e desvantagens de cada método na Tabela 2. Informações 

detalhadas sobre os principais métodos de destilação e desidratação de etanol 

encontrados na indústria ou com potencial de aplicação industrial são apresentados 

por Dias (2008) e Matugi (2013).  

Apesar da produção de etanol 1G ser um processo consolidado atualmente, 

com baixos custos, há a necessidade de aumentar a produção deste álcool no país 

para atendimento da demanda de mercado interno e de exportação, conforme já 

mencionado. Reitera-se que uma alternativa para elevar significativamente a 

disponibilidade deste biocombustível no mercado seria o investimento em tecnologia 

de produção de etanol de segunda geração (2G), pois além de aumentar a quantidade 

de álcool produzido sem expansão da área agrícola plantada, há vantagens 

ambientais e econômicas associadas (PACHECO, 2011). Além disso, a integração 

dos dois processos, ou seja, usinas que integram as tecnologias de processos de 

etanol 1G com etanol 2G, apresenta grande potencial, tendo sido demonstrada como 

economicamente e ambientalmente mais favoráveis quando comparada ao uso das 

tecnologias de forma individual (JUNQUEIRA et al., 2017). 
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Tabela 2 - Quadro comparativo dos métodos de destilação e desidratação de etanol  

Processo Princípio Vantagem Desvantagem 

Desidratação 

Química 

Reação com CaO. 

Formação de 

componente insolúvel 

em etanol, seguido de 

destilação ou 

decantação. 

Baixo custo do 

agente químico. 

Possibilidade de 

recuperação do 

aditivo. 

Processo batelada 

(recuperação: 97-

98%). Alto 

requerimento de 

energia. 

Destilação a 

vácuo 

Variação de pressão. 

Duas colunas (a segunda 

com pressão menor que 

11,5 kPa). 

Utilização das 

colunas de destilação 

já instaladas. 

Redução do número 

de trocadores de 

calor. 

Grande número de 

bandejas. Alta razão 

de refluxo. Grande 

diâmetro da coluna. 

Grande quantidade 

de vapor. 

Destilação 

azeotrópica 

Alteração da 

volatilidade relativa. 

Desidratação por 

ciclohexano, n-heptano 

Possibilidade de 

recuperação do 

aditivo. Uso da 

infraestrutura já 

existente. 

Aditivos de origem 

fóssil e tóxico. Alto 

consumo de energia 

Destilação 

extrativa 

Alteração da 

volatilidade relativa. 

Componente adicionado 

é menos volátil. 

Menor consumo de 

energia comparada à 

destilação 

azeotrópica. 

Depende do terceiro 

componente 

adicionado. 

Separação por 

membranas 

(hiper-filtração, 

pervaporação, 

permeação de 

vapor) 

Seletividade por 

tamanho molecular 

Não apresenta 

contaminação por 

solvente. Requer 

menor consumo 

energético 

Presença de sólidos 

no vinho pode 

inviabilizar a etapa 

de concentração. 

Fluxo limitado.  

Desidratação com 

peneira molecular 

Desidratação por 

adsorção. Uso de 

zeólitos como elemento 

desidratante.  

Agente desidratante 

ecológico. Sem 

contaminação por 

solventes. Produção 

de álcool anidro de 

alta qualidade. 

Elevado custo de 

investimento e das 

zeólitas. Fraca 

resistência mecânica. 

Necessidade de 

regeneração do leito. 

Fonte: Adaptado de Matugi (2013) e Dias (2008). 

 



25 

 

2.4. Etanol de segunda geração (2G) 

 

O etanol de segunda geração corresponde ao produzido a partir de materiais 

lignocelulósicos, como madeira ou resíduos e subprodutos agrícolas e florestais. Sua 

produção ainda enfrenta vários gargalos que limitam o funcionamento em larga 

escala, principalmente relacionados ao custo do processo. Plataformas que incluem 

pré-tratamento, hidrólise enzimática e fermentação são vias promissoras para a 

produção deste biocombustível (MATHEW et al., 2016). Esta seção abordará sobre 

os materiais lignocelulósicos, em especial o bagaço de cana-de-açúcar, e as 

macroetapas que integram o processo de produção do etanol 2G.  

 

2.4.1. Bagaço de cana-de-açúcar e seu uso como matéria-prima na obtenção 

de produtos de interesse  

 

O bagaço de cana-de-açúcar, biomassa vegetal abundante no Brasil, é um 

subproduto da moagem da planta obtido nas indústrias sucroalcooleiras, as quais 

estão inseridas no contexto histórico e cultural nacional (SUN; CHENG, 2002).  De 

acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(BRASIL, 2017c), o Brasil estima produzir cerca de 647,63 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar na safra 2017/2018. Seguindo a proporção de Procknor (2000), que 

indica que aproximadamente 26,7% do peso de cana-de-açúcar se torna bagaço 

(massa úmida), a produção do resíduo corresponderá em aproximadamente 173 

milhões de toneladas no país.  

Nos modelos industriais atuais, a maior parte do bagaço de cana-de-açúcar é 

empregada como fonte energética em substituição à queima do óleo para geração de 

energia elétrica, representando uma opção com menor impacto ambiental, além de 

resultar em autossuficiência energética das usinas produtoras (CONAB, 2011; DIAS 

et al., 2013b). Mesmo utilizando o bagaço de cana-de-açúcar para geração de 

energia, há ainda um excedente deste material que não é utilizado pelas usinas, 

resultando em problemas de estocagem e poluição ambiental (SILVA et al., 2010; 

MARIANO et al., 2013). Há também seu uso não energético, como o emprego da 

matéria-prima nas indústrias de papel e papelão, fabricação de aglomerados, 

forragem para agricultura e enzimas, dentre outras (PANDEY et al., 2000; LOH et 

al., 2013). Além disso, pesquisas recentes têm buscado utilizar o bagaço de cana-de-

açúcar como matéria-prima para obtenção de diversos produtos de interesse, a fim de 



26 

aumentar o rendimento econômico da indústria, conforme demonstraram os autores 

Arpan et al. (2016), Oliveira et al. (2016), Terán-Hilares et al. (2017) e Arruda et al. 

(2017). No entanto, há uma limitação para que se faça o aproveitamento integral da 

biomassa vegetal devido às características específicas ligadas a sua composição. 

Os materiais lignocelulósicos são constituídos principalmente por duas 

frações polissacarídicas – celulose, um homopolissacarídeo de cadeia linear 

constituído por unidades de glicose e tendo como unidade repetitiva a celobiose 

(dímero de glicose); e hemicelulose, heteropolissacarídeo de baixa massa molar, 

constituído por vários açúcares, tanto pentoses como hexoses, além de ácidos 

urônicos e outros compostos - e uma fração polifenólica - a lignina, além de outros 

compostos e minerais (RUBIN, 2008). As frações constituintes do material 

apresentam-se em uma estrutura fechada, a qual compõe a parede celular do vegetal 

(Figura 3).  

Sobre a parede celular vegetal e seus componentes maiores detalhes podem 

ser encontrados nos trabalhos de Sun e Cheng (2002), Rubin (2008), Kootstra et al. 

(2009) e  Rosa e Garcia (2009). 

 

Figura 3 - Representação esquemática da estrutura do material lignocelulósico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rubin (2008). 
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2.4.2. Etapas do processo de produção de etanol lignocelulósico 

2.4.2.1. Pré-tratamento 

 

A primeira macroetapa de um bioprocesso de produção de etanol 2G é o pré-

tratamento. Esta etapa é primordial no processo, pois a biomassa lignocelulósica, 

independentemente do tipo ou origem, possui uma recalcitrância à ação de enzimas 

hidrolíticas, as quais têm sido empregadas para obtenção de carboidratos 

monoméricos a partir dos polissacarídeos presentes no material (YANG; WYMAN, 

2008). De fato, a estrutura complexa e fechada da matriz lignocelulósica leva à 

necessidade de um processamento preliminar para diminuir o efeito das barreiras 

físicas e químicas que dificultam e, consequentemente, diminuem o rendimento da 

etapa subsequente de hidrólise enzimática (SILVA et al., 2011; MAURYA; 

SINGLA; NEGI, 2015). Por isso, estudos têm mostrado que o pré-tratamento é a fase 

com maior significância e determinante no processo de obtenção do etanol a partir de 

lignocelulósico, além de influenciar diretamente na viabilidade econômica do 

processo (BARAL; SHAH, 2017; SMULLEN et al., 2017).  

O objetivo do pré-tratamento é, portanto, facilitar a acessibilidade das 

enzimas às frações de carboidratos, particularmente à celulose, para favorecer a 

maximização da hidrólise da macromolécula a açúcares fermentescíveis. Para que 

isso seja alcançado, o pré-tratamento provoca alterações na estrutura da parede 

celular da biomassa, aumentando a área de superfície e, consequentemente, a 

porosidade da biomassa (YANG; WYMAN, 2008). Neste sentido, têm sido 

empregados e investigados ao longo dos anos, diversos métodos de pré-tratamento 

que possuem diferentes mecanismos para alterar a estrutura do material 

lignocelulósico. Entre estes, incluem-se os métodos físicos (moagem e trituração), 

químicos (ácidos, alcalinos e solventes), físico-químicos (explosão a vapor, 

hidrotérmico e explosão com amônia diluída – AFEX) e biológicos (fungos 

decompositores), além de diversas combinações entre estes (TALEBNIA; 

KARAKASHEV; ANGELIDAKI, 2010; MACHADO; FERRAZ, 2017; ZABED et 

al., 2017). Dependendo do tipo de pré-tratamento empregado, a fração 

hemicelulósica pode ser hidrolisada já nesta etapa, resultando em um hidrolisado rico 

em pentoses e que pode ser empregado para a produção de etanol ou outros 

compostos (SANTOS, 2015). Em outros casos, a fração hemicelulósica pode 

permanecer no sólido pré-tratado, podendo ser enzimaticamente hidrolisada na etapa 
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subsequente, uma vez que as preparações enzimáticas comerciais possuem enzimas 

como xilanases (TERÁN-HILARES et al., 2016).  

Embora existam vários métodos de pré-tratamento, não há um universal 

tecnicamente e economicamente viável. Para a escolha de um pré-tratamento ideal, é 

necessário que a operação, além de cumprir com eficiência seu objetivo, tenha outras 

características desejáveis, tais como: baixo custo de capital e operacional, baixa 

degradação de açúcares, baixa ou nula formação de inibidores (compostos tóxicos), 

uso limitado de reagentes químicos e baixa demanda de energia/água, bem como 

evitar a produção de resíduos e corrosão dos equipamentos (MOSIER et al., 2005; 

BARAL; SHAH, 2017).  

Para o presente trabalho, ênfase será dada ao pré-tratamento químico com uso 

de soluções ácidas, considerando-se sua atuação eficiente na remoção da fração 

hemicelulósica, sendo assim apropriado para os cenários de processo a serem 

avaliados. 

 

2.4.2.2. Pré-tratamento ácido 

 

O pré-tratamento com ácidos pode ser feito empregando solução concentrada 

ou diluída. Incluem como reagentes os ácidos orgânicos e inorgânicos, tais como 

ácido oxálico - H2C2O4 (SANTOS et al., 2016), ácido clorídrico - HCl 

(HERNANDEZ-SALAS et al., 2009), ácido sulfúrico - H2SO4 (MATHEW et al., 

2016), ácido fosfórico - H3PO4 (VASCONCELOS et al., 2013), ácido nítrico - HNO3 

(SKIBA et al., 2016), além de outros. 

O uso de ácidos, inicialmente, tinha como objetivo proceder diretamente à 

hidrólise da celulose e, então, requeria o uso de ácidos em altas concentrações e/ou 

condições extremas de temperatura e pressão, o que encarecia o processo, além de 

gerar problemas como corrosão de equipamentos e a degradação do produto com a 

formação, acentuada, de compostos inibidores do metabolismo microbiano 

(PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000; AUXENFANS et al., 2012).  

Para o pré-tratamento com soluções concentradas, a concentração dos ácidos 

tem valores superiores a 5%, podendo ser de até 30%, com temperatura em uma 

faixa que pode variar desde a temperatura ambiente até 190ºC e um tempo de 

residência com ampla variação (MACHADO, 2013). As maiores limitações deste 

processo incluem a necessidade de recuperação do ácido devido ao seu custo 

elevado, degradação dos açúcares em compostos tóxicos (Figura 4) que inibem a 
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fermentação e necessidade de equipamentos resistentes à corrosão (GURGEL, 2010). 

Por esses motivos, o uso de ácidos concentrados tem sido evitado e, portanto, tem 

sido adaptado, em conjunto com a temperatura e pressão, tornando-se mais brando, a 

fim de apenas realizar um tratamento preliminar, com propósito de desorganizar a 

estrutura recalcitrante do material, aumentando sua porosidade (PALMQVIST; 

HAHN-HÄGERDAL, 2000; BALAT, 2011). 

  

Figura 4 – Representação esquemática dos principais inibidores gerados a partir dos 
componentes e produtos de hidrólise da biomassa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Rasmussen, Sørensen e Meyer (2014). 

 

Desse modo, a realização do pré-tratamento com ácido diluído tem sido mais 

atrativa, pois se utilizam condições menos severas, gerando menores impactos sobre 

as frações polissacarídicas e os equipamentos, quando comparados aos efeitos de 

condições mais severas. A princípio, o pré-tratamento ácido diluído é dividido em 

dois tipos: alta temperatura (>160ºC), em processo contínuo e com baixa 

concentração de sólidos (5-10%); e a baixa temperatura (<160ºC), empregado 

processos em batelada e com alta concentração de sólidos (10-40%) (PRASAD; 

ANOOP; JOSHI et al., 2007). As concentrações variam, comumente, de 0,5 a 5%, 
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isto a depender do tipo de ácido empregado. No que concerne ao binômio 

temperatura e tempo, este pode ser realizado, ora em temperaturas elevadas (>160 

ºC) com um curto tempo de residência (< 20 minutos), ora em temperaturas mais 

baixas (110-160 ºC) com tempo de residência mais prolongado (20-90 mim) 

(TAHERZADEH; KARIMI, 2008; ZABED et al., 2017). Sabe-se que, à medida que 

a severidade do pré-tratamento aumenta, devido à elevação da temperatura, tempo 

e/ou redução do pH (uso do catalisador ácido), há maior remoção da fração 

hemicelulósica (80-100%) com formação de monômeros, ocorrendo também menor 

solubilização de lignina, porém ainda capaz de provocar uma perturbação na matriz 

carboidrato-lignina (GARLOCK et al., 2011; ZABED et al., 2017). A Figura 5 

apresenta os constituintes da parede celular e o efeito do pH na solubilização da 

hemicelulose e da lignina. Vale ressaltar que, nesta representação, não foi 

considerado o efeito de degradação da celulose.  

As desvantagens deste processo estão inseridas na necessidade de etapas 

adicionais após o pré-tratamento, que incluem concentração do licor hemicelulósico, 

destoxificação e neutralização, onerando o processo (KARP et al., 2010; MATHEW 

et al., 2016).  

 

Figura 5 - Efeito geral do pH na solubilização de hemicelulose e lignina de parede 
celular de biomassa submetidos a pré-tratamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Parede celular não tratada B)Parede celular durante ou após tratamento 
 

Fonte: Adaptado de Garlock et al. (2011). 
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O uso de ácido diluído para pré-tratamento tem sido largamente reportado na 

literatura nas últimas décadas. Vale destacar que este pré-tratamento tem se 

evidenciado como apresentando grande potencial em escala industrial, tanto 

tecnicamente quanto economicamente. Em consonância, alguns autores mostram que 

seus custos são menores quando comparados a outros cenários de processos (ácido 

diluído em dois estágios, hidrotérmico e explosão com amônia diluída – AFEX) 

(CHOVAU et al., 2013; BARAL; SHAH, 2017).  Não obstante, o pré-tratamento que 

utiliza explosão a vapor também têm apresentado grande potencial para uma escala 

industrial, sendo alvo de comparação com o ácido diluído. A comparação destes dois 

métodos de pré-tratamento se mostra uma discussão contrastante, dependendo do 

parâmetro e do pondo de vista analisado pelo autor. 

De modo a explanar um pouco mais sobre a possibilidade do uso do pré-

tratamento em maiores escalas, alguns autores já retrataram estudos de otimização 

comparando os métodos. Por exemplo, Rocha et al. (2015) fizeram um estudo 

comparativo entre os métodos de explosão a vapor (EV) e ácido sulfúrico diluído 

(ASD), em escala piloto, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima. 

Os autores compararam a capacidade de hidrólise enzimática do material in natura 

com o pré-tratado por ambos os métodos, e observaram que o EV aumentou a 

capacidade de hidrólise em 4 vezes e o ASD em 3 vezes, podendo concluir que a EV 

foi mais eficiente em escala piloto que o ASD, dentro da metodologia estabelecida. 

No entanto, na análise desse estudo deve levar em conta fatores como a relação à 

concentração do ácido/tempo de residência/temperatura/diluição, além da proporção 

de lignina presente na biomassa, pois são fatores que influenciam diretamente a 

eficiência do pré-tratamento ácido diluído (DAVISON et al., 2006; DIEN et al., 

2009; FU et al., 2011). 

Em outro trabalho, Baral e Shah (2017) compararam, por meio de análise 

técnico-econômica, os métodos de pré-tratamento explosão a vapor, ácido sulfúrico 

diluído, explosão com amônia diluída e biológicos, utilizando modelos de processos 

de pré-tratamento para uma biorrefinaria lignocelulósica na qual emprega sabugo de 

milho como matéria-prima. Foram elencados, como parâmetros de comparação, os 

custos de produção de açúcar, apresentando valores de 0,43, 0,42, 0,65 e 1,41 

(US$/kg), respectivamente, para cada método. Tais resultados mostram a 

competitividade e a viabilidade econômica entre os pré-tratamentos EV e ASD, 

reforçando que estes métodos podem ser boas alternativas para emprego em escala 

industrial.   
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2.4.2.3. Etapas biológicas: hidrólise enzimática e fermentação 
 

A etapa de sacarificação tem como finalidade quebrar a cadeia polissacarídica 

em açúcares fermentescíveis, podendo ser feita tanto uma hidrólise química 

(usualmente com emprego de ácidos) quanto enzimática (empregando celulases). A 

hidrólise enzimática é a forma de sacarificação mais empregada, uma vez que possui 

alguns benefícios, como a não formação de produtos indesejados, uso de condições 

operacionais brandas e mínima corrosividade de equipamentos (SUN; CHENG, 

2002; SARKAR, et al., 2012). Esta é realizada por diferentes enzimas, 

majoritariamente da classe de hidrolases, sendo capazes de romper as ligações 

glicosídicas, e agrupadas de acordo com o seu local de atuação no substrato 

celulósico. Além das hidrolases, incluem-se também enzimas oxidativas cujo seu 

papel na molécula de celulose tem sido estudado nos últimos anos (VANHOLME et 

al., 2013; HEMSWORTH et al., 2015). A atuação em conjunto destas enzimas 

apresentam rendimento melhor que a soma dos rendimentos individuais, fato 

conhecido como sinergismo (Figura 6). Informações adicionais sobre a hidrólise 

enzimática e o mecanismo de atuação das enzimas celulolíticas podem ser 

encontradas nos trabalhos de Horn et al. (2012), Vanholme et al. (2013) e Machado 

(2013). 

 

Figura 6 – Representação da atuação sinérgica das enzimas para degradar celulose 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

EG: endoglucanases; CBH: celobiohidrolases; BG: β-glucosidases;  

CDH: celobiose desidrogenase; GH61: Glicosil hidrolases família 61 

Fonte: Vanholme et al. (2013). 

 



33 

 

Na etapa de fermentação, os açúcares serão convertidos em álcool pelos 

microrganismos. Independentemente da matéria-prima, a fermentação dos açúcares 

do hidrolisado segue basicamente o mesmo princípio. Em se tratando do etanol 2G, 

os açúcares presentes no meio, provenientes da hidrólise de biomassa, são hexoses e 

pentoses. As hexoses, carboidratos de seis átomos de carbono, são de fácil 

assimilação, ou seja, fermentescíveis para os microrganismos comumente 

relacionados ao processo - as leveduras, especificamente do gênero Saccharomyces 

(MUSSATTO et al., 2010). Com relação à metabolização das pentoses, 

desconhecem-se, até o momento, leveduras do gênero Saccharomyces que possuam 

rotas metabólicas para realizar esse processo, com exceção das que são modificadas 

geneticamente para este fim (ZHANG et al., 2010). De qualquer forma, outros 

microrganismos são capazes de converter pentoses a etanol, como Scheffersomyces 

stipitis, Candida shehatea, Zymomonas mobilis, dentre diversas outras. Cada um 

deles possui características exclusivas e parâmetros fermentativos distintos. As 

pesquisas são inúmeras, mas os resultados obtidos mostram que seus rendimentos e 

produtividade ainda são menores comparados à conversão de glicose por 

Saccharomyces cerevisiae (BALAT, et al., 2008; GÍRIO et al., 2010; BALAT, 

2011). 

Considerando-se a possibilidade de realização da fermentação em separado 

ou em simultâneo à etapa de hidrólise enzimática, ou ainda a fermentação de hexoses 

e pentoses para a produção do etanol lignocelulósico, podem ser encontradas na 

literatura diferentes configurações de processo para estas etapas biológicas (Figura 

7), configurando-se 4 tipos principais (DEVARAPALLI; ATIYEH, 2007; VAN ZYL 

et al., 2011):  

 Hidrólise e fermentação em separado (Separate Hidrolysis and 

Fermentation - SHF), no qual as etapas de produção de enzimas, 

hidrólise e fermentação são realizadas em equipamentos distintos e de 

forma não integrada;  

 Sacarificação e fermentação simultâneas (Simultaneous 

Saccharification and fermentation - SSF), no qual essas duas etapas 

são realizadas simultaneamente de forma integrada, sendo a produção 

de enzimas realizada em separado; 

 Sacarificação e co-fermentação simultâneas (Simultaneous 

Saccharification and Co-fermentation - SSCF), similar ao SSF, porém 

com fermentação concomitante de hexoses e pentoses; 
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 Bioprocesso consolidado (Consolidated bioprocessing - CBP), no 

qual as etapas de produção de enzimas, hidrólise e fermentação de 

hexoses e pentoses são todas realizadas simultaneamente de forma 

integrada.  

Para fazer a escolha da configuração a ser empregada para a produção em 

larga escala de etanol lignocelulósico, devem-se levar em conta fatores como 

condições de processo (temperatura, pH, tempo) para ação das enzimas e a 

fermentação, além da capacidade do microrganismo em converter C5 e/ou C6 

(DEVARAPALLI; ATIYEH, 2007; CHANDEL; SILVA, 2014).  

 

Figura 7 - Diferentes configurações para as etapas biológicas empregadas na 
produção de etanol 2G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Devarapalli e Atiyeh (2007). 

 

2.5. Biorrefinarias e o aproveitamento dos constituintes do material 

lignocelulósicos para produção de produtos sustentáveis  

 

Visando a utilização das biomassas na produção sustentável de produtos de 

interesses, as biorrefinarias são os alvos principais das pesquisas científicas na busca 

de rotas tecnológicas para o aproveitamento integral da matéria-prima. Basicamente, 
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biorrefinarias são instalações de processamento que convertem a biomassa em 

diferentes produtos de interesse, sejam combustíveis, energia, materiais ou insumos 

químicos e bioquímicos. É possível encontrar outros conceitos de biorrefinaria, mas 

poucas são as diferenças entre eles. O IEA (2010a), por exemplo, define biorrefinaria 

como o processamento sustentável de biomassas em um espectro de produtos 

comercializáveis (alimentos, rações, materiais, químicos) e/ou energia (combustíveis, 

eletricidade, calor). Para a NREL - National Renewable Energy Laboratory (2009), 

biorrefinaria é uma instalação que integra processos e equipamentos de conversão de 

biomassa para produção de combustíveis, energia e produtos químicos.  

Nos últimos anos, particularmente no Brasil, os estudos têm sido direcionados 

ao desenvolvimento de biorrefinarias visando à produção de etanol de segunda 

geração a partir do bagaço de cana-de-açúcar. É notável o interesse em investimentos 

de instalações industriais com produção de etanol 2G. Como amostra disso, em 2014 

foi iniciada a produção de etanol 2G (usina stand-alone, ou seja, não integrada a uma 

usina 1G) pela empresa GranBio, sendo a primeira planta em escala comercial no 

Hemisfério Sul. A indústria foi implantada em 2011 e fica localizada no estado de 

Alagoas, possuindo uma capacidade de produção de 82 milhões de litros de 

etanol/ano (GRANBIO, 2014). Outra empresa é a Raízen, localizada em Piracicaba 

(SP) e que estima produzir cerca de 40 milhões de litros de etanol celulósico por ano, 

utilizando bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima. Ademais, a empresa 

planeja construir mais sete plantas de etanol celulósico até o ano de 2024 (RAÍZEN, 

2015). 

A abordagem atual para o desenvolvimento industrial visando à produção de 

etanol constitui-se considerando que a viabilidade destas indústrias é favorecida 

dentro do conceito de biorrefinarias. Desta forma, maiores esforços para o 

aproveitamento dos constituintes da biomassa vegetal devem ser levados em conta. 

Considerando os modelos de biorrefinarias de etanol celulósico, a glicose obtida pela 

sacarificação da celulose, é convertida em etanol por meio de fermentação, na qual se 

empregam leveduras tradicionalmente utilizadas no processo que utiliza melaço ou 

caldo de cana-de-açúcar (ADSUL et al., 2005; ALVIRA et al., 2010). As demais 

frações do material, no entanto, devem ser aproveitadas para favorecer a viabilidade 

da indústria, pois podem representar mais de 50% da biomassa lignocelulósica 

presente.  

Com relação à fração polifenólica, lignina, por possuir um elevado poder 

calorífico, vem sendo avaliada com relação ao seu potencial para geração de vapor e 
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eletricidade, nos modelos atuais de biorrefinaria (RABELO et al., 2011; SILVA et 

al., 2014). No entanto, Graichen et al. (2016) demonstram através de uma análise 

econômica, que a utilização da biomassa (incluso a lignina) apenas para fins 

energéticos não é economicamente viável. Para isso, os autores relatam nove 

exemplos de casos de sucesso do instituto de pesquisa Scion's, mostrando que é 

possível “fazer dinheiro” utilizando lignina por meio da produção de materiais 

baseado em biotecnologia. Incluem como produtos apresentados: as nanofibras de 

carbono derivados de lignina, lignina despolimerizada para produção de 

biopolímeros, bioadesivos (Tecnologia patenteada) (GRIGSBY, 2015), materiais 

para impressão 3D, além de outros.  Os autores abordam sobre os processos desde 

escala laboratorial, até sua produção em escala piloto, reportando obter maior 

rentabilidade econômica com estes processos biotecnológicos quando comparados às 

atuais tecnologias de produção, apontando, no entanto, as dificuldades de 

substituição de tecnologia nas instalações existentes atualmente.  

A hemicelulose, por apresentar uma estrutura aberta, tem a difusão do 

catalisador facilitada dentro da cadeia polimérica, o que aumenta o rendimento das 

reações de hidrólise. Este fato, associado a sua estrutura heterogênea e baixo grau de 

polimerização, faz com que este constituinte da biomassa seja atrativo para uso em 

processos químicos ou fermentativos (ZHANG, 2008; BAJPAI, 2013). Conforme 

supracitado, os produtos da hidrólise da fração de hemicelulose constituem-se em 

uma mistura de açúcares, principalmente, no caso do bagaço de cana-de-açúcar, a 

xilose. Sobre os possíveis produtos que podem ser obtidos a partir da hemicelulose, 

seja por rota química ou fermentativa, seguem exemplos na Figura 8.  

A fim de elevar o rendimento final de etanol produzido nos modelos atuais de 

biorrefinarias com produção de etanol celulósico, a hemicelulose tem sido avaliada 

como grande potencial para produção deste álcool, podendo aumentar a quantidade 

produzida em cerca de 14% (DIAS et al., 2013a). Sobre isso, autores desenvolveram 

estudos que avaliam economicamente a fermentabilidade desses açúcares 

simultaneamente (DIAS et al., 2013c) e também de forma separada (JOELSSON et 

al., 2016). Outro modelo de estudo avaliado foi o uso da hemicelulose para produção 

de biogás, e assim, contribuir para geração de energia (DIAS et al., 2013a).  
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Figura 8 – Possíveis produtos obtidos a partir da hemicelulose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zhang (2008). 

 

Portanto, concepções de biorrefinarias que integram os processos industriais com 

intuito de aproveitar o máximo dos constituintes da biomassa e dos subprodutos 

gerados, possuem maior eficiência em relação às instalações industriais individuais, 

apresentando melhores desempenhos econômicos e ambientais (CHEN; ZHANG, 

2015; MONCADA et al., 2016).  

 

2.6. Simulação e uso de ferramentas computacionais no desenvolvimento e 

na avaliação de viabilidade econômica de modelos de biorrefinaria 

 

A simulação de bioprocessos corresponde ao uso de modelos computacionais 

que reproduzem processos ou operações do mundo real. Possibilita investigar 

operações integradas das áreas laboratoriais e em escala de produção industrial, sem 

necessidade de extensiva experimentação (GOSLING, 2005). Sua maior vantagem 

está em analisar o processo como um todo e não apenas operações unitárias. Dentre 

outras vantagens da simulação estão: o teste de hipóteses, a estimativa do tempo de 

processo, ampliação do conhecimento sobre a interação e importância de 

determinadas variáveis no sistema e o entendimento de sua operação (DIAS et al., 

2013b).  
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O Aspen Plus® é o simulador de processos mais utilizado, tanto em pesquisas 

acadêmicas quanto em setores industriais, e apresenta um pacote de propriedades 

termodinâmicas e métodos de estimativas que têm sido apontados como os mais 

completos em comparação a outros para uso na área de biorrefinarias (DIAS, 2011). 

É um pacote computacional com um conjunto de programas para simulação dos 

fluxogramas de processos industriais, apoiados por bases de dados robustas, 

conjuntos completos de módulos e simulação com ferramentas flexíveis (WEIFENG 

et al., 2006).  

Há diversos estudos na literatura utilizando Aspen Plus® (WINGREN; 

GALBE; ZACCHI, 2003; ALZATE; TORO, 2006; PICCOLO; BEZZO, 2009; 

DIAS, 2011; QUINTERO; CARDONA, 2011; DIAS et al., 2012; MENDES et al., 

2015). Além de fornecer dados para análise técnica, simulações desenvolvidas em 

Aspen Plus® também fornecem parâmetros para a análise de viabilidade econômica 

(DIAS, 2011).  

A simulação de processos pode ser utilizada para avaliar diferentes rotas para 

processamento de biomassa. Referente à produção de etanol de segunda geração, por 

exemplo, Alzate e Toro (2006), relatam que algumas configurações para a produção 

de etanol combustível a partir de biomassa foram avaliadas através da simulação do 

processo com auxílio do pacote Aspen Plus®. Foram simuladas variações do 

processo e estas foram analisadas do ponto de vista energético utilizando como 

critério de comparação o consumo de energia para a produção de 1L de etanol 

anidro. Os melhores resultados foram obtidos com sistemas SSF e SSCF com reciclo 

da água. Em outro trabalho, Dias (2009) realizaram a simulação de um processo 

integrado de produção de etanol a partir de caldo e bagaço de cana-de-açúcar, 

visando-se ao levantamento do consumo de energia destes processos, considerando 

um sistema que emprega pré-tratamento do tipo organossolve com ácido diluído. 

Wingren, Galbe e Zacchi (2003), por sua vez, avaliaram do ponto de vista técnico e 

econômico o processo envolvido na produção de etanol de segunda geração 

empregando hidrólise enzimática. As condições de processo foram baseadas em 

dados de laboratório e a simulação foi feita com auxílio do pacote computacional 

Aspen Plus®.  

Para avaliação de cenários industriais de biorrefinarias, a Biorrefinaria Virtual 

de Cana-de-açúcar (BVC), desenvolvida no Laboratório Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Bioetanol (CTBE/CNPEM/MCTI), é uma plataforma que possibilita 

avaliar a integração de novas tecnologias nas fases agrícolas, industrial e de uso, à 
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cadeia produtiva de cana-de-açúcar e outras biomassas, avaliando as estruturas 

econômica, ambiental e social. São diversas as tecnologias utilizadas pela BVC, 

estando incluída a produção de etanol 2G e as diferentes estratégias de 

comercialização e uso do etanol como biocombustível, além de outras (CTBE, 2011).  

Tecnologias como a produção de etanol 2G por diferentes processos de 

hidrólise e pré-tratamento são o exemplo em evidência da utilização da BVC para 

simulação e a análise técnico-econômica no âmbito de biorrefinarias de cana-de-

açúcar. A verificação da viabilidade de acoplamento de novos produtos à cadeia 

produtiva de cana-de-açúcar também é um exemplo de aplicação (CARDOSO et al., 

2013; DIAS et al., 2013b; DIAS et al., 2013c; MARIANO et al., 2013; RIVERA et 

al., 2014). Nesse contexto, a BVC se destaca como uma importante ferramenta para 

utilização pela comunidade científica e industrial. 

A plataforma BVC (Figura 9) emprega uma série de programas 

computacionais para avaliação do desempenho das biorrefinarias sob diferentes 

aspectos, sendo a simulação da etapa industrial realizada com auxílio do pacote 

computacional Aspen Plus®. A simulação da biorrefinaria, associada às bases de 

dados disponíveis na plataforma, possibilita, por exemplo, a avaliação econômica 

auxiliada por planilha eletrônica e a avaliação de impacto ambiental auxiliada pelo 

programa SimaPro® (BONOMI et al., 2016). 

Os estudos de viabilidade econômica têm se mostrado ferramentas 

fundamentais para nortear as decisões a serem tomadas em trabalhos de pesquisa 

aplicada. Esse tipo de avaliação tem sido cada vez mais utilizado para comparar, 

economicamente, diferentes configurações de processo para a produção de etanol 

2G, incluindo métodos de pré-tratamento, variações de teor de sólidos nos reatores, 

destino das pentoses, etc. (BONOMI et al., 2016). A avaliação de viabilidade 

econômica para biorrefinarias empregando cana-de-açúcar como matéria-prima, já 

tem apresentado resultados com avanços interessantes, como por exemplo, estudos 

mostrando que biorrefinarias operando de forma integrada na produção de etanol 1G 

e 2G podem ser mais rentáveis em comparação a plantas industriais 1G ou 2G 

(stand-alone) (DIAS et al., 2012). 



 

 

40 Figura 9 - Representação esquemática da plataforma BVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CTBE (2011). 
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A análise também é muito relevante para calcular o custo de produção do 

etanol e realizar comparações entre as gerações de etanol. Junqueira et al. (2017) 

realizaram uma análise técnico-econômica e impactos das mudanças climáticas 

ocasionadas pelas biorrefinarias de cana-de-açúcar, considerando diferentes 

horizontes (curto, médio e longo prazo). Seu objetivo foi quantificar os impactos 

econômicos e ambientais das tecnologias presentes e futuras para a produção de 

etanol. Para isto definiram-se cenários em curto, médio e longo prazo considerando 

as projeções tecnológicas e econômicas entre 2015 e 2030. Mostraram que no curto 

prazo o etanol 2G apresenta custos mais elevados em comparação com o etanol 1G. 

Em longo prazo, esse cenário de custo se inverte e o etanol 2G se torna mais 

competitivo, apresentando um custo de produção significativamente menor que o 

etanol 1G. 

Outros trabalhos, também com estudo de viabilidade econômica, 

considerando a produção de etanol 1G e 2G, têm sido publicados na literatura ao 

longo dos últimos anos.  

No trabalho de Dias et al. (2013c), os autores  avaliaram a flexibilidade de 

uma refinaria de bagaço e palha de cana-de-açúcar para a produção de etanol e 

eletricidade em quantidades distintas de acordo com possíveis variações nos preços 

deste produtos. Neste trabalho, três cenários foram avaliados: o primeiro 

considerando o uso total da biomassa para produção de etanol, o segundo 

considerando aproximadamente metade da biomassa para cada um dos produtos e o 

terceiro considerando a biorrefinaria flexível, na qual o material lignocelulósico pode 

ser totalmente utilizado na produção de etanol ou haja divisão no destino desta 

matéria-prima entre a produção deste álcool e a de eletricidade. A simulação dos 

cenários foi realizada com auxílio do programa Aspen Plus® e a avaliação econômica 

incluiu dados fornecidas por usinas de álcool de primeira geração e dados obtidos na 

literatura, tendo-se fixado uma vida útil de projeto de 25 anos, com 2 anos para 

construção da planta industrial, 10 anos de depreciação linear e taxa de imposto de 

34%. Observaram que a biorrefinaria flexível apresenta maior taxa interna de retorno 

do investimento comparada ao uso de toda a biomassa para a produção de etanol. 

Além disso, os autores revelaram por meio da análise de sensitividade paramétrica 

que o preço do etanol afeta de forma mais intensa a taxa interna de retorno em 

comparação ao da eletricidade.  



42 

 

Em outro trabalho, Albarelli et al. (2014) avaliaram cenários incluindo 

destilarias anexas e autônomas de primeira geração, incluindo a possibilidade de 

aumento na produção de eletricidade e etanol integrando tecnologias de segunda 

geração. Os processos estudados foram integrados do ponto de vista térmico e de 

consumo de água. Entre as conclusões obtidas, relataram que a produção de álcool de 

segunda geração foi menos vantajosa, em especial devido aos custos das enzimas. 

Foi observado também que a integração da produção de etanol de segunda geração 

com destilarias anexas apresentaram prazo de retorno do investimento (payback) de 

2,3 anos, em comparação a 4,7 anos para a integração a destilarias autônomas. 

Propôs-se então que a diversificação de produtos  poderia diminuir o impacto do 

custo das enzimas no processo. 

Macrelli et al. (2014), por sua vez, relataram a avaliação, para diferentes 

cenários, do preço mínimo de venda e da rentabilidade máxima em etanol. Neste 

trabalho, foram feitas simulações empregando o programa Aspen Plus® e 

considerando como matéria-prima o caldo, o bagaço e a palha de cana-de-açúcar. A 

análise técnico-econômica foi feita para diferentes combinações de opções de 

processo, incluindo o uso de pentoses para produção de etanol ou biogás, as 

condições de hidrólise enzimática, custo das enzimas, preços de venda de etanol e 

eletricidade e custo das matérias-primas. Os autores observaram que a maior redução 

no preço mínimo de venda (MESP) foi alcançada quando pentoses foram 

empregadas na produção de etanol, ao invés de biogás. Além disso, o valor presente 

líquido (VPL) demonstrou que a produção integrada de etanol de primeira e segunda 

geração é mais vantajosa em comparação à de primeira geração, em especial com o 

uso da palha como matéria-prima. 
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3. OBJETIVOS 

  

Tem-se como objetivo principal desenvolver e analisar economicamente 

modelos de biorrefinaria integrada 1G2G que empregam pré-tratamento ácido 

diluído, avaliando-se o impacto econômico do destino da hemicelulose para 

produção de etanol. 

 

Como objetivos específicos, têm-se: 

 

 Desenvolvimento da simulação de modelos de biorrefinaria que integram o 
processo de produção de etanol 1G e 2G e eletricidade, a partir de híbrido 
experimental de cana-de-açúcar variedade 89; 
 

 Avaliação do impacto econômico do uso de diferentes teores de sólidos na 
etapa de pré-tratamento da produção de etanol 2G, dentro dos modelos de 
biorrefinaria estabelecidos; 
 

 Avaliação do impacto econômico de diferentes combinações do binômio 
“tempo e conversão” na etapa de hidrólise enzimática da celulose; 
 

 Análise da viabilidade econômica da fermentação, em separado, da fração 
hemicelulósica, quando se emprega pré-tratamento ácido diluído em 
biorrefinarias integradas 1G2G; 
 

 Identificação de gargalos e metas operacionais para melhoria de processos 
com finalidade de direcionar futuros desenvolvimentos de pesquisa que 
englobem estudos das etapas de produção de etanol 2G com aplicação 
industrial. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1. Definição dos cenários 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram estabelecidos cenários 

que utilizam cana-de-açúcar como matéria-prima, considerando-se biorrefinarias 

integradas produzindo etanol de primeira e segunda geração. Para os cenários, 

consideraram-se biorrefinarias que processam 500 toneladas de colmo de cana-de-

açúcar por hora (500 TC/h) operando 24 horas por dia e 200 dias por ano, tendo 

como produtos etanol e eletricidade. A configuração do processo de Etanol 1G 

incluiu a extração do caldo da cana-de-açúcar, sendo este fermentado juntamente 

com o licor C6 proveniente das etapas 2G. Além disso, o subproduto da moagem, 

bagaço de cana-de-açúcar, seguiu para queima, juntamente com a palha da cana, para 

geração de vapor e eletricidade no sistema de cogeração. A palha da cana é 

produzida na proporção de 140 kg por tonelada de cana-de-açúcar (DIAS et al., 

2013b). Considerou-se que 50% de palha (com 15% de umidade) eram recolhidas do 

campo por meio do sistema de enfardamento e encaminhadas à usina para queima. 

Foi considerado um sistema de cogeração de energia com caldeiras otimizadas 

operando a 65 bar e 485 ºC, uma vez que a integração térmica e os sistemas de alta 

pressão para cogeração de vapor e eletricidade permitem aos modelos de 

biorrefinaria serem autossuficientes em termos energéticos, como também a venda 

do excesso de eletricidade (DIAS et al., 2013b).  

O bagaço excedente (que não foi queimado) da cogeração de energia foi 

destinado para produção de etanol 2G. Para isso, este foi pré-tratado com ácido 

sulfúrico diluído, separando-se o licor hemicelulósico o qual foi, posteriormente, 

neutralizado, concentrado e fermentado (em separado da fermentação de C6/C12). A 

fração sólida oriunda do pré-tratamento, a celulignina, foi hidrolisada 

enzimaticamente, sendo os resíduos sólidos queimados no sistema de cogeração 

como combustível suplementar. O licor C6 proveniente da hidrólise enzimática foi 

concentrado juntamente com o caldo de cana, sendo então realizada a fermentação. 

As duas correntes alcóolicas (vinho C5 e vinho C6/C12) obtidas foram enviadas para 

uma série de colunas de destilação e processo de desidratação, no qual é obtido 

etanol anidro (99,6 ºGL). Para os cenários nos quais não ocorre fermentação de 

pentoses, as etapas correspondentes a este processo não foram consideradas, sendo 

então o licor hemicelulósico encaminhado para a seção de tratamento de efluentes.  
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Uma representação em diagrama de blocos do processo de produção 

integrada de etanol 1G2G é mostrada nas Figuras 12 e 13, considerando-se ou não a 

fermentação de pentoses, respectivamente. Dados operacionais e parâmetros 

adotados para simulação são apresentados adiante. 

Figura 10 - Representação em diagrama de blocos do fluxo do processo de produção 
integrada de etanol 1G2G: a) com fermentação de pentoses b) sem fermentação de 
pentoses. Etapas da usina 1G (blocos brancos), etapas adicionais relativas ao 
processo 2G (blocos cinza) e etapa de tratamento de efluentes (bloco azul).  
 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As variações entre os cenários ocorreram nas etapas de pré-tratamento, 

hidrólise enzimática, e fermentação de pentoses. Foram avaliados dois teores de 
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sólidos no pré-tratamento, 5% e 10%; para cada um, três relações tempo:conversão 

da hidrólise enzimática, sendo estas de 45%, 51% e 55% para tempos de reação de 

24h, 48h e 72h, respectivamente. Para cada relação tempo:conversão da hidrólise 

enzimática, considerou-se a fermentação de C5 ou seu envio para tratamento de 

efluentes, constituindo-se, assim, 12 cenários. A Tabela 3 mostra as condições de 

cada um dos cenários propostos.  

Tabela 3 – Definição das condições específicas de cada cenário com relação ao teor 
de sólidos no pré-tratamento, à conversão de celulose na etapa de hidrólise 
enzimática e à fermentação do licor C5  
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

4.2. Síntese e simulação dos fluxogramas de processo da biorrefinaria 

integrada 1G2G 

 

A síntese e simulação dos modelos de biorrefinaria integrada 1G2G foram 

feitas conforme o fluxograma apresentado na Figura 11. Nota-se que o fluxograma é 

subdividido em hierarquias, sendo estas a PREP-EXT, que engloba o processo de 

Cenários 

Condições 

Teor de sólidos 

no reator de pré-

tratamento 

Conversão da celulose na 

hidrólise enzimática/tempo 

de reação 

Fermentação do 

licor C5 

I 

5% 

45%-24h 

Sem Fermentação II 51%-48h 

III 55%-72h 

IV 

5% 

45%-24h 

Com Fermentação V 51%-48h 

VI 55%-72h 

VII 

10% 

45%-24h 

Sem Fermentação VIII 51%-48h 

IX 55%-72h 

X 

10% 

45%-24h 

Com Fermentação XI 51%-48h 

XII 55%-72h 
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preparo e extração do caldo de cana pelo processo de moagem; CHP: processo de 

cogeração de vapor e eletricidade; 2G: Pré-tratamento, hidrólise enzimática, 

neutralização, concentração e fermentação do licor C5; ETHANOL: Concentração e 

fermentação do licor C6/C12, destilação e desidratação do etanol. Estes foram 

sintetizados e simulados conforme descrito no livro Virtual biorefinery – an 

optimization strategy for renewable carbon valorization (BONOMI et al., 2016), 

tendo por base a plataforma BVC.  

Figura 11 – Fluxograma das hierarquias que compõe a simulação do processo 
integrado de produção de etanol 1G2G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREP-EXT: processo de preparo e extração do caldo de cana; CHP: processo de cogeração de vapor e 

eletricidade; 2G: Pré-tratamento, hidrólise enzimática, neutralização, concentração e fermentação do 

licor C5; ETHANOL: Processo de concentração e fermentação do licor C6/C12, destilação e 

desidratação 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Particularmente, o trabalho desenvolveu a hierarquia 2G a qual foi, 

posteriormente, integrada às outras hierarquias que compõe o processo de produção 

de etanol 1G2G, resultando em uma biorrefinaria virtual. Os parâmetros de processo 

necessários para a simulação das hierarquias PREP-EXT e CHP foram baseados em 

Mendes et al. (2017), sendo que para a hierarquia ETHANOL foi utilizada a 

plataforma BVC (BONOMI et al., 2016). 
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4.3. Especificações de componentes no simulador Aspen Plus® 

 

Para a realização da simulação é necessária a especificação de todos os 

componentes, incluindo os componentes da cana-de-açúcar, reagentes e insumos, 

além dos produtos formados pelas reações que acontecem ao longo do processo. Para 

isto, alguns componentes já estão na base de dados do simulador, e outros devem ser 

criados e suas propriedades especificadas, conforme realizado por Dias (2011). A 

Tabela 4 apresenta os componentes selecionados no simulador. 

Tais componentes, definidos no simulador, podem ser classificados da 

seguinte forma:  

 Composição da cana-de-açúcar: sacarose, glicose, água, minerais, 

sais, terra, celulose, hemicelulose, lignina, ácidos orgânicos e ácido 

fosfórico;  

 Insumos, reagentes ou solventes no processo: óxido de cálcio, 

hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, dióxido de enxofre, oxigênio, 

nitrogênio, hidróxido de amônio e de cálcio, enzimas, levedura e 

floculantes;  

 Produtos de reações químicas/biológicas (fermentação, hidrólise, etc.) 

que ocorrem ao longo do processo: xilose, fosfato de cálcio, álcool 

isoamílico, isobutanol, etanol, ácido acético, glicerol, dióxido de 

carbono.  

Para inserção das quantidades de todos os componentes, definem-se as 

correntes materiais na classe MIXCISLD. Estas permitem duas possíveis 

subcorrentes: a MIXED e a CISOLID. A subcorrente CISOLID (Conventional Inert 

Solid) é utilizada para componentes sólidos ou convencionais que aparecem na fase 

sólida. Por outro lado, a subcorrente MIXED é utilizada para definir componentes 

convencionais da fase líquida (BERECHE, 2011). 
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Tabela 4 - Componentes definidos no simulador Aspen Plus® para o processo 
integrado de etanol 1G2G 

*Componentes convencionais são componentes puros, ou que possam ser 
representados por componentes puros, podendo ser líquidos, gases ou sólidos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Componente 
Nome do 

componente no 
simulador 

Fórmula Tipo* 

Ácido acético ACET-AC C2H4O2 Convencional 

Aconitato de cálcio CAL-ACON 
 

Sólido 

Ácidos orgânicos ORG-AC C6H6O6 Convencional 

Hidróxido de cálcio CAOH2 Ca(OH)2 Convencional 

Dióxido de carbono CO2 CO2 Convencional 

Etanol ETHANOL C2H6O Convencional 

Glicose GLUCOSE C6H12O6 Convencional 

Glicerol GLYCEROL C3H8O3 Convencional 

Minerais MINERALS K2O Convencional 

Sais SALTS KCl Convencional 

Ácido sulfúrico H2SO4 H2SO4 Convencional 

Hidróxido de amônio NH4OH NH4OH Convencional 

Terra SOIL SiO2 Sólido 

Sacarose SUCROSE C12H22O11 Convencional 

Água H2O H2O Convencional 

Celulose CELLULOS C6H10O5 Sólido 

Hemicelulose XYLAN C5H8O4 Sólido 

Lignina LIGNIN C9O2,9H8,6(OCH3) Sólido 

Levedura YEAST CH1,8O0,9N0,1 Sólido 

Floculante FLOCCUL 
 

Sólido 

Oxigênio O2 O2 Convencional 

Nitrogênio N2 N2 Convencional 

Dióxido de enxofre SO2 SO2 Convencional 

Isobutanol ISOBUTOH C4H10O Convencional 

Álcool isoamílico ISOAMIL C5H12O Convencional 

Ácido fosfórico H3PO4 H3PO4 Convencional 

Óxido de cálcio CAO CaO Convencional 

Fosfato de cálcio CAL-PHOS Ca3(PO4)2 Sólido 

Xilose XYLOSE C5H10O5 Convencional 

Hidróxido de sódio NAOH NaOH Convencional 

Enzimas ENZYME 
 

Sólido 
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4.4. Composição da matéria-prima: cana-de-açúcar 

 

Em todos os cenários estabelecidos foi empregado como matéria-prima o 

híbrido experimental de cana-de-açúcar H89, que apresenta baixo teor de lignina. A 

razão desta escolha foi baseada no trabalho de Mendes et al. (2017), no qual os 

autores avaliaram, por meio de simulação e análise econômica, o emprego de 6 

híbridos experimentais de cana-de-açúcar em usinas de etanol 1G, e demonstraram 

que canas-de-açúcar com características semelhantes às dos híbridos H89, H58 e 

H140, possuem potencial de retorno econômico quando utilizadas como matéria-

prima em biorrefinarias 1G, com taxa interna de retorno (TIR) superior. Ainda com 

base nos resultados, os autores sugeriram que híbridos que resultem em elevados 

rendimentos de etanol por área plantada, com concomitante geração de alta 

quantidade de energia elétrica para venda, apresentem potencial para biorrefinarias 

com produção de etanol 2G. Dentre os 3 híbridos indicados, o híbrido H89 foi o de 

melhor desempenho sendo, portanto, utilizado como matéria-prima para as 

simulações do presente trabalho.  

De fato, alguns autores corroboram relatando que o uso de cana-de-açúcar 

com baixo teor de lignina é mais favorável. Segundo Chen e Dixon (2007), canas 

com níveis reduzidos de lignina, obtidos por manipulação genética ou cruzamento, 

são mais suscetíveis à hidrólise enzimática, resultando em maior conversão da 

celulose a glicose o que, consequentemente, eleva a quantidade de etanol resultante 

da fermentação. Reforçando, Masarin et al. (2011), utilizando 11 híbridos – incluso o 

H89 – confirmaram tais resultados, sendo que a cana com menor teor de lignina 

apresentou maiores eficiências de conversão de celulose durante a hidrólise 

enzimática.  

A Tabela 5 apresenta a composição do híbrido experimental de cana-de-

açúcar H89, além das vazões mássicas adotadas na simulação.  
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Tabela 5 – Composição da cana-de-açúcar e vazões mássicas adotadas nas 
simulações dos cenários. 

Componente 
Vazão mássica  

(kg/h) 
Fração mássica 

 (%) 
Substream Mixed 

Glicose  2792 0,68 

Água  327046 79,36 

Ácido fosfórico  140 0,03 

Minerais  931 0,23 

Ácidos orgânicos  2606 0,63 

Sais  7351 1,78 

Sacarose  71250 17,30 

Substream Cisolid 

Acetato 1532 1,69 

Celulose 42019 46,22 

Lignina 17517 19,27 

Terra 3018 3,32 

Xilana 26818 29,50 

TOTAL 503018 - 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.5. Pacote Termodinâmico 

 

A seleção adequada de modelos termodinâmicos para realizar a simulação do 

processo é absolutamente necessária e de extrema importância para que os resultados 

obtidos sejam confiáveis e, portanto, representem a realidade. Para isso, é necessária 

a realização de testes antes do início da simulação, comparando-se os resultados do 

simulador com os dados/equações disponíveis na literatura, e assim se possa optar 

por um modelo com maior precisão. Propriedades das soluções sacarose/água, 

etanol/água e do bagaço de cana-de-açúcar devem ser avaliadas com o simulador 

Aspen Plus® a fim de comparar a precisão do simulador em relação a equações 

encontradas na literatura (BERECHE, 2011). 

Os autores Dias (2011) e Dias et al. (2013a) realizaram tais comparações, 

identificando o pacote NRTL como modelo termodinâmico adequado para 

simulações de biorrefinaria integrada de etanol 1G2G. Os autores também 
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identificaram que, para algumas etapas do processo como a fermentação, a destilação 

e o sistema de cogeração de energia, outros pacotes termodinâmicos são requeridos, 

a fim de representar o caso específico. Para as simulações do presente trabalho, 

foram adotados os mesmos pacotes termodinâmicos empregados por estes autores.  

 

4.6. Síntese e Simulação da hierarquia 2G 

 

Para as etapas de pré-tratamento e hidrólise enzimática, os dados 

experimentais do trabalho realizado por Santos (2015), desenvolvido na Escola de 

Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo/Brasil – EEL/USP, foram 

adotados como base. Este autor avaliou o comportamento de três híbridos de cana-

de-açúcar, incluindo o H89, contrastantes quanto aos teores de hemicelulose e 

lignina, empregando pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído e a subsequente 

conversão enzimática da glucana a glicose. Com o intuito de obter a máxima 

hidrólise da fração hemicelulósica, o autor submeteu os híbridos às seguintes 

condições de pré-tratamento ácido: 150 ºC; 13 g ácido sulfúrico/100 g material; 

empregando tempos de reação que variaram entre 20 e 90 min. Observou-se que a 

maior conversão enzimática alcançada usando o híbrido H89 foi em 90 min de pré-

tratamento, com remoção de 90,1% da fração hemicelulósica, sendo que neste 

hidrolisado ácido, toda a xilose foi detectada em sua forma monomérica. Esse 

trabalho foi empregado como base na presente dissertação, pois é o único estudo, até 

o momento, feito com este híbrido experimental em pré-tratamento com ácido 

diluído. Além disso, tanto o trabalho de Santos (2015) quanto o presente projeto 

estão vinculados a um projeto temático (“Recalcitrância da biomassa de cana-de-

açúcar: Fundamentos relacionados à formação da parede celular, ao pré-tratamento e 

à digestão enzimática, aplicados no desenvolvimento de novos modelos de 

biorrefinarias”, processo FAPESP 2014/06923-6) que tem como objetivo avaliar o 

comportamento de canas-de-açúcar com composição semelhante a dos híbridos em 

processos industriais de produção de etanol e analisar os impactos econômicos e 

ambientais gerados. Desta forma, no decorrer desta seção de metodologia, estarão 

devidamente identificados os dados que foram baseados nos trabalhos de Santos 

(2015).  
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4.6.1. Pré-tratamento e neutralização do licor C5 

 

Conforme os cenários estabelecidos, é proposto o uso do pré-tratamento com 

ácido sulfúrico diluído com a finalidade de desorganizar a parede celular do vegetal e 

favorecer a acessibilidade enzimática, para que se possa empregar os açúcares 

formados da fração polissacarídica (celulose e hemicelulose) na produção de etanol. 

Desta forma, o bagaço resultante da moagem da cana que não foi queimado para 

geração de vapor e eletricidade utilizados no processo de produção (BAG-EXC), é 

alimentado no reator de pré-tratamento (PT-RCT) juntamente com uma corrente 

resultante da mistura das correntes de água (PT-H2O) e ácido sulfúrico (PT-H2SO4). 

Foram avaliados dois teores de sólidos para o reator de pré-tratamento: 5% e 

10%. Para o primeiro, os dados de conversão e razão mássica foram baseados em 

Santos (2015). Já para o segundo, a fim de avaliar o impacto econômico gerado 

quando se processa maior teor de sólidos no reator, assumiu-se que todas as 

conversões seriam as mesmas do primeiro. Evidentemente, esta configuração com 

maior teor de sólidos requer confirmação experimental de suas conversões. 

Sobre a quantidade de ácido sulfúrico utilizado no processo de pré-

tratamento, este foi inserido na simulação em função da quantidade de bagaço de 

cana, sendo 130 kg de ácido por tonelada de bagaço de cana (massa seca)  

processado (SANTOS, 2015).  

Para simular esta etapa, utilizou-se no simulador um reator estequiométrico 

(Rstoicmodel), no qual as reações são especificadas por suas equações químicas e 

conversão. Nas equações 1 e 2 são apresentadas as reações de conversão da celulose 

em glicose e hemicelulose em xilose, respectivamente. 

 

C6H10O5 + H2O  C6H12O6                                    (1) 

Conversão: 15,1%. 

 

C5H8O4 + H2O  C5H10O5                                     (2) 

Conversão: 90,1%.  

 

Para a lignina, Santos (2015) mostra que houve uma remoção de 31,1 %. Portanto, 

para a simulação, sua solubilização foi representada de acordo com a equação 3. 
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Lignina insolúvel Lignina solúvel                               (3) 

 

Santos (2015) também quantifica a remoção do grupo acetil (representado por 

“Acetato” no simulador), provenientes das ramificações da hemicelulose, pois relata 

a importância desta avaliação, uma vez que, de acordo com Biely (2012), algumas 

enzimas hemicelulolíticas não atuam em ligações glicosídicas próximas às 

ramificações. Sendo assim, a reação de desacetilação é representada pela equação 4. 

 

            Acetato  Ácido acético                                         (4)  

A conversão nesta reação foi de 90,5%  

 

Foi considerado para o resfriamento do reator de pré-tratamento o 

flasheamento até o equilíbrio da pressão interna com a externa, ou seja de 1 atm. 

Desta forma, houve o aproveitamento do calor liberado, sendo este utilizado para 

aquecer a água de alimentação do reator de pré-tratamento. O bagaço pré-tratado 

(PT-BAG1) foi filtrado, separando-se o licor hemicelulósico (PT-C5L) e a 

celulignina (PT-CLG). Para a lavagem, considerou-se a vazão de água igual à de 

torta produzida, a qual sai do filtro com 50% de umidade. O licor e a celulignina são 

direcionados para neutralização e hidrólise enzimática, respectivamente. Sobre os 

principais parâmetros adotados na simulação para etapa de pré-tratamento na 

produção de etanol 2G, estes são apresentados na Tabela 6. 

O processo de neutralização simulado tem como finalidade de neutralizar o 

licor C5 a fim de realizar a fermentação das pentoses. Portanto, foram simuladas as 

reações de neutralização do ácido acético e do ácido sulfúrico, ambos com hidróxido 

de amônio, com conversão total. Para isso, a corrente de licor gerada pela etapa de 

filtração, foi primeiramente resfriada a 95 ºC para então ser alimentada no reator de 

neutralização, também de modelo estequiométrico (Rstoicmodel) (PT-RCT-N). Em 

paralelo, houve a alimentação da corrente (PT-NH4OH) com hidróxido de amônio 

diluído (BONOMI et al., 2016).  
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Tabela 6 – Principais parâmetros adotados na simulação para etapa de pré-tratamento 
e filtração na produção de etanol 2G 

***A pressão foi determinada empregando ferramenta do simulador Aspen 
Plus®, que permite obter a pressão de vapor em função da temperatura.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.6.2. Hidrólise Enzimática 

 

A hidrólise enzimática tem como finalidade a sacarificação da celulose, ou 

seja, a quebra da celulose em glicose. Essas reações são realizadas pelas enzimas do 

complexo celulolítico, majoritariamente da classe das hidrolases, sendo 

representadas na simulação como a corrente material ENZYME.  

Na simulação, a corrente com celulignina (PT-CLG-1) foi misturada com 

mais duas correntes, de água e enzima, e alimentada no reator de hidrólise (EH-

RCT), que também é do tipo estequiométrico (Rstoicmodel).  

Nos cenários estabelecidos, há três variações para avaliação da conversão 

enzimática da celulose, sendo estas de 45%, 51% e 55% para reações com duração 

de 24h, 48h e 72 h, respectivamente (SANTOS, 2015). Desta forma as reações 

adotadas são apresentadas na Eq.6 para a conversão de celulose, e Eq.7 para 

conversão de hemicelulose. Salvo menção em contrário, as conversões adotadas 

corresponderam às empregadas na simulação disponível na plataforma da BVC 

(BONOMI et al., 2016). 

 

 

Parâmetros  Valores Referência 

Temperatura 150ºC Santos (2015) 

Pressão 4,75 bar *** 

Tempo de reação 90 min Santos (2015) 

Eficiência do filtro - retenção 

sólidos insolúveis 
99,5% Dias (2011) 

Eficiência do filtro - retenção 

sólidos solúveis 
2% Dias (2011) 
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   C6H10O5 + H2O  C6H12O6                                     (6) 

Conversão: 55% com 72 horas de reação  

Conversão: 51% com 48 horas de reação  

Conversão: 45% com 24 horas de reação 

Conversão e tempo de reação conforme Santos (2015). 

 

   C5H8O4 + H2O  C5H10O5                                       (7) 

Conversão: 35%  

 

Outras reações também foram consideradas, como formação de ácido acético 

(ACET-AC) (Eq.8) e oligômeros de glicose (GLUCOLIG) a partir da celulose 

(Eq.9):  

 

ACETATO (CISOLID)  ACET-AC                                     (8) 

Conversão: 35%  

 

CELLULOS (CISOLID)  GLUCOLIG (MIXED)              (9) 

Conversão: 0,5%  

 

Os principais parâmetros adotados na simulação para a etapa de hidrólise enzimática 

e filtração na produção de etanol 2G são apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Principais parâmetros adotados na simulação para etapa de hidrólise 
enzimática e filtração correspondente na produção de etanol 2G  
 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 

4.7. Avaliação de viabilidade econômica  

 
A análise de viabilidade econômica de projetos pode ser utilizada para 

comparação de alternativas de processos. Este tipo de análise permite estimar as 

perspectivas de desempenho financeiro dos produtos e de todos os serviços que estão 

associados ao projeto.  

Para o presente trabalho, esta análise foi realizada utilizando a plataforma 

Biorrefinaria Virtual de Cana (BVC), desenvolvida pelo Laboratório Nacional de 

Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) (BONOMI et al., 2016). A avaliação 

econômica baseada na plataforma utiliza metodologias empregadas na engenharia 

econômica, que incluem o cálculo de taxa interna de retorno (TIR), valor presente 

líquido (VPL), estimativa de custo de capital (investimentos) e custos de produção. 

Preço de mercado de equipamentos, matérias-primas, insumos, produtos, além de 

dados da economia (IPCA, IR, PIS, CONFINS,etc), são dados imprescindíveis para 

que se possa realizar este tipo de análise (WATANABE et al., 2016).  

Com relação à realização das estimativas de investimento, foram 

considerados em todos os cenários projetos Greenfield, ou seja, nos quais as plantas 

Parâmetros – hidrólise enzimática Valores Referência 

Temperatura 50ºC Dias (2011) 

Pressão 1,013 bar Santos (2015) 

Tempo de reação - 45% de conversão da 
celulose 

24h Santos (2015) 

Tempo de reação - 51% de conversão da 
celulose 

48h Santos (2015) 

Tempo de reação - 55% de conversão da 
celulose 

72h Santos (2015) 

Teor de sólidos 10% Dias (2011) 

Eficiência do filtro - retenção sólido insolúveis 99,5% Dias (2011) 

Eficiência do filtro - retenção sólido solúveis 10% Dias (2011) 
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industriais seriam executadas como um novo projeto, construída como se não 

houvesse qualquer infraestrutura ou planta anterior. Desta forma, foi possível realizar 

uma comparação padronizada entre os cenários. Mesmo estes sendo de processos 

integrados de produção de etanol 1G2G, não se avaliou a modificação de uma planta 

1G preexistente, de modo a comportar somente a tecnologia 2G do cenário, o que 

neste caso representaria projetos industriais Brownfield.  

Esta etapa de estimativa de investimento foi realizada em parceria com a 

equipe do CTBE, sendo baseada na plataforma BVC e no uso de bancos de dados e 

metodologias internas daquela instituição. Nesta etapa, são levantados todos os 

custos envolvidos para instalação industrial, sendo computados preços de mercado 

dos equipamentos envolvidos ao processo de produção, instalações civis e elétricas, 

serviços de engenharia, isolamentos térmicos e pinturas, levando em consideração os 

valores do cenário brasileiro.  

Com os dados de balanço de massa e energia gerados pelas simulações 

realizadas com auxílio do pacote computacional Aspen Plus®, foi possível determinar 

o tamanho e a quantidade dos equipamentos necessários para cada etapa do processo. 

Com base nisto, por meio de modelos de processo e da base de dados, estimou-se o 

preço de compra dos equipamentos. Em seguida, estes valores foram ajustados para a 

data de referência da análise (dezembro de 2016). Estão atribuídos nos cálculos de 

estimativas de investimentos, fatores referentes à instalação dos equipamentos, 

compreendendo a instalação em si e também todos os investimentos em tubulações, 

instrumentação, instalação elétrica e isolamentos, o que compõe os custos de capital 

fixo direto. Também foram atribuídas porcentagens referentes aos custos indiretos 

que incluem a construção, engenharia, taxa de contratação e de contingência. O 

investimento total do projeto industrial se traduziu na soma de todos esses valores 

calculados. A metodologia foi aplicada em todos os cenários igualmente, para que 

assim possa haver comparações adequadas entre os modelos de biorrefinarias 

propostos.  

A análise financeira foi realizada tendo como base as premissas econômicas 

mostradas na Tabela 8, baseadas em estudos da Biorrefinaria Virtual de Cana do 

CTBE (BONOMI et al., 2016). Os preços considerados são de séries históricas de 

uma década para o etanol anidro (CEPEA, 2017). No caso da eletricidade a partir da 

biomassa, foram considerados os preços de leilões de energia entre os anos de 2005 a 

2016 (BRASIL, 2017d; CCEE, 2017).  
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No caso dos insumos 2G foi considerada uma média dos preços do ano de 

2012 a 2016 da Revista Química e Derivados1. Todos os preços utilizados no cálculo 

das médias foram corrigidos de acordo com Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), sendo dezembro de 2016 a data de referência para a atualização. Para a 

avaliação financeira, foram assumidos cenários de produção verticalizados, nos quais 

os custos totais de produção da biomassa, calculada utilizando o CanaSoft 

(BONOMI et al., 2016), refletem os custos de aquisição desta para o processamento 

industrial.  

Tabela 8 – Principais parâmetros financeiros para avaliação econômica 

*Data considerada para atualização dos preços; **Calculado empregando o Canasoft conforme Bonomi 

et al. (2016) ; *** IRPJ: Imposto de Renda – Pessoa Jurídica; CSLL: Contribuição Social sobre o lucro 

líquido  

Fonte: Elaboração própria.  

                                                 
1 Média dos preços do ácido sulfúrico e hidróxido de amônio do ano de 2012 a 2016 da Revista Química e Derivados, seção 
QD Mercado. Disponível em: <http://www.quimica.com.br/category/revista/>. Acesso em: 18 de maio de 2017 

Parâmetros do projeto  Valor Referência 

Etanol anidro (R$/L) -  preço de venda 1,70 CEPEA (2017) 

Eletricidade (R$/MWh) -  preço de venda 193,95 
BRASIL (2017d); CCEE 

(2017) 

Data de referência Dezembro, 2016 * 

Taxa mínima de atratividade (a.a.) 12% Watanabe et al. (2016) 

Tempo do projeto (anos) 25 Watanabe et al. (2016) 

Taxa de depreciação linear (a.a.) 10% Watanabe et al. (2016) 

Custo de manutenção anual (%CAPEX) 3% Milanez et al. (2015) 

Custo da cana-de-açúcar - híbrido 89 60,44 ** 

Custo da palha - híbrido 89 51,62 ** 

Preço da enzima (US$/L 2G) 0,13 Junqueira et al. (2017) 

Preço ácido sulfúrico (R$/kg) 0,98 1 

Preço amônia gás (R$/kg) 7,35 1 

Capital de giro (% investimento capital fixo) 10% Watanabe et al. (2016) 

Custo médio por trabalhador, com encargos 

(R$/mês) 
3212 Bonomi et al. (2016) 

Número de trabalhadores 1G2G 301 Bonomi et al. (2016) 

Custo de outros insumos 1G (R$/TC) 2,40 Bonomi et al. (2016) 

Taxa de câmbio (R$/US$) 3,35 
Banco Central do Brasil 

(2017) 

Alíquota IRPJ+CSLL*** 34% Milanez et al. (2015) 
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No presente trabalho, foram calculados os custos de produção de etanol 1G, 

2G e 1G2G. Estes, além dos custos com investimentos, foram os principais 

resultados econômicos para comparação dos cenários avaliados. Também foram 

calculados os indicadores para definir a viabilidade dos cenários de biorrefinarias, 

sendo utilizados a taxa interna de retorno (TIR) e o valor presente líquido (VPL). 

O custo de produção é composto por dois componentes principais: custos 

operacionais (OPEX) e de capital (CAPEX). Os custos operacionais estão associados 

às despesas anuais com matéria-prima, manutenção, trabalho, insumos químicos, 

entre outros, enquanto que nos custos de capital estão todos os equipamentos 

pertencentes às etapas do processo e instalações auxiliares requeridas. Para compor o 

custo de produção, este foi calculado com base no pagamento anual que seria 

necessário remunerar o investimento total a uma taxa de juros de 12% ao ano, 

assumida ao longo do tempo de projeto (JUNQUEIRA et al., 2017).  

Como a biorrefinaria produz mais de um produto, foi aplicado um critério de 

alocação para custos operacionais e de capital. O custo de produção de etanol foi 

calculado considerando a alocação de custos anuais globais (custos operacionais e de 

capital) entre etanol e eletricidade com base na participação nas receitas. Nos 

cenários integrados 1G2G, foi realizado um passo de alocação adicional entre o 

etanol 1G e 2G, com base na participação na produção (WATANABE et al., 2016). 

Neste caso, considerou-se que o etanol 1G tem o mesmo custo nos cenários 1G e 

1G2G. Portanto, todos os custos adicionais foram atribuídos ao etanol 2G. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Síntese e simulação dos cenários e produtos obtidos 

5.1.1. Síntese da hierarquia 2G e integração em uma simulação 1G2G 
 

No desenvolvimento da hierarquia 2G, foram simuladas as etapas de pré-

tratamento, hidrólise enzimática, suas respectivas filtrações, além das etapas de 

neutralização, concentração e fermentação do licor C5. As figuras 12 e 13 mostram o 

fluxograma de processo (flowsheet) sintetizado na hierarquia 2G para os cenários 

com e sem fermentação C5, respectivamente. As etapas de pré-tratamento e hidrólise 

enzimática foram dividas em seções, sendo suas correntes representadas com as 

iniciais PT e EH, respectivamente. As seções que compõe cada etapa são: 
 

 Pré-tratamento: Pretreatment, Filtration-PT e Neutralization. 

 Hidrólise enzimática: Enzymatic Hydrolysis e Filtration-EH. 
 

A hierarquia C5-FERM é um subsistema da hierarquia 2G. Nela estão, 

especificamente, as etapas de concentração e fermentação do Licor C5. O vinho 

produzido nesta seção foi encaminhado para a hierarquia ETHANOL, na qual foi 

destilado juntamente com o vinho C6/C12, em conformidade com a definição dos 

cenários. Esta hierarquia foi integrada às outras que compõe a biorrefinaria, 

conforme a Figura 11 (seção 4.2). Considerou-se finalizada a simulação quando foi 

obtida a convergência de entrada e saídas, resultando nos balanços de massa e 

energia. Sobre isto, é importante ressaltar que a integração entre os fluxogramas 

exigiu toda uma série de adaptações na biorrefinaria simulada até que houvesse 

convergência no simulador, o qual é do tipo sequencial-modular. Esses tipos de 

adaptações são de características peculiares para cada integração realizada e 

demandam conhecimento de processo e conhecimentos específicos sobre o pacote 

computacional Aspen Plus®. Além disso, sendo a biorrefinaria de cana-de-açúcar 

produtora da própria energia (térmica e elétrica) necessária para atender a demanda 

do processo, e sendo as frações lignocelulósicas ao mesmo tempo combustível para 

produção de energia e matéria-prima para produção de etanol de segunda geração, a 

convergência só é obtida quando o vapor produzido a partir da queima deste 

combustível atender à demanda de vapor necessária para o processo, que por sua vez 

depende da quantidade de material lignocelulósico destinado para as unidades de pré-

tratamento e hidrólise (DIAS, 2011; DIAS et al., 2013b). 
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HIERARCHY
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Figura 12 – Fluxograma simulado na hierarquia 2G que representa as etapas de pré-tratamento, hidrólise enzimática, suas respectivas filtrações, além 

das etapas de neutralização, concentração e fermentação do licor C5, para os cenários nos quais as pentoses são fermentadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 13 – Fluxograma simulado na hierarquia 2G que representa as etapas de pré-tratamento, hidrólise enzimática e suas respectivas filtrações, para 

os cenários nos quais as pentoses não são fermentadas, mas encaminhadas para efluente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.2. Aproveitamento de energia térmica na etapa de pré-tratamento 

 

Nota-se, que em ambos os fluxogramas simulados, foi adotado o efeito de 

flasheamento para resfriar o reator de pré-tratamento. Neste caso, a temperatura de 

saída da corrente de bagaço pré-tratado foi de aproximadamente 100 ºC, 

correspondente ao equilíbrio da pressão interna e externa do reator. De forma a 

aproveitar a carga térmica, a corrente de vapor do evaporador flash foi condensada e 

o calor liberado reaproveitado para aquecer a água alimentada no reator. Esta 

integração térmica resultou no aquecimento da corrente de água (PT-H2O) de 30 

para, aproximadamente, 95 ºC nos cenários de pré-tratamento com 5% de 

consistência, e de 30 para, aproximadamente, 99 ºC nos cenários de pré-tratamento 

com 10% de consistência. A carga térmica liberada variou em uma faixa de 40-80 

MW e 30-55 MW para os cenários de pré-tratamento com 5 e 10% de consistência, 

respectivamente, isto a depender das variações nos cenários, o que altera o fluxo 

mássico de água na alimentação do reator e, consequentemente, a carga térmica 

liberada no flasheamento. A eficiência desse aproveitamento também resultou em 

ganhos importantes para o balanço energético/mássico dos modelos de biorrefinarias, 

e assim contribuiu para o aumento no rendimento final do produto. De forma geral, 

houve uma redução na faixa de 40-55% de bagaço a ser queimado para geração de 

vapor; redução de 25-35% de energia térmica consumida pelo reator de pré-

tratamento; e um aumento de 6-7,5 milhões de litros de etanol por ano, o que 

equivale a uma diferença de 2,5-3,5% no rendimento final.  

Nesses tipos de biorrefinarias, nas quais o bagaço de cana-de-açúcar é ao 

mesmo tempo matéria-prima e combustível para o processo, o aproveitamento de 

carga térmica favorece a redução do vapor consumido nas etapas industriais, 

resultando em um aumento na matéria-prima a ser processada para produção de 

etanol, o que consequentemente eleva a quantidade final deste álcool. Realmente, 

conforme Prado (2009), a integração energética, por meio da recuperação de calor e 

aumento da eficiência no uso da energia, pode reduzir o custo total de produção e 

melhorar o retorno financeiro. 

Bereche (2011) elaborou propostas de integração energética para a cadeia de 

produção integrada de etanol, além de avaliar o potencial de incremento da produção 

deste álcool. Em um primeiro estudo, o autor constatou um incremento de 9,7% na 

produção de etanol, indicando que mudanças visando à otimização do sistema em 

termos de uso de energia devem ser realizadas no processo tradicional. Em um 
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segundo estudo, este mesmo autor relatou um incremento na produção de etanol de 

22,4% quando se considerou o uso de membranas para a concentração do licor de 

glicose obtido no processo de hidrólise. Embora este trabalho tenha realizado e 

analisado integração energética em outras etapas da cadeia de produção, seus 

resultados evidenciam que otimizações devem ser feita a fim de reduzir os gastos 

energéticos, aumentando a quantidade de matéria-prima a ser processada e, por fim, 

obter maior rendimento final de etanol.   

A recuperação de calor se faz muito importante nos processos que utilizam 

ácido diluído para pré-tratamento da biomassa, pois as razões de diluição 

empregadas para este método tendem a ser superiores em relação aos demais 

(BARAL; SHAH, 2017). O gasto energético para elevar a temperatura desejada da 

corrente é diretamente proporcional ao fluxo mássico de água alimentada no reator. 

Isto pode ser verificado analisando-se a Tabela 9, a qual mostra os resultados obtidos 

no presente trabalho para os fluxos mássicos de água da corrente de alimentação no 

reator de pré-tratamento e a energia, em MW, consumida pelo reator para 

aquecimento até 150 ºC. Estes dados são também apresentados, em valores médios, 

na Figura 14.  

Conforme mostrado (Tabela 9 e Figura 14), comparando-se os cenários com 

5% e 10% de sólidos no reator de pré-tratamento, o menor uso de água no sistema 

reacional resultou em redução do consumo energético de, aproximadamente, 34% e 

21% para os cenários que não fermentam e fermentam licor C5, respectivamente.  

Com base na análise destes resultados, tem-se a clara indicação que o uso de 

alta carga de sólidos no reator de pré-tratamento apresenta vantagens em relação à 

baixa carga de sólidos. Não obstante, algumas razões podem ser encontradas na 

literatura e estão em concordância com os resultados obtidos. Roche et al. (2009) e 

Ramos et al. (2017), por exemplo, mostram que, trabalhando-se com teor de sólidos 

mais elevado na reação, maiores concentrações de açúcares podem ser obtidas, 

levando a uma maior concentração de etanol no vinho. Em outro trabalho, 

Modenbach e Nokes (2012) elencam que o menor uso de água na reação resulta em 

processo mais ambientalmente correto, sob certas condições de processamento, e os 

custos de capital e de produção são grandemente reduzidos. Além disso, afirmam 

que, quando se opera com menor quantidade de água, reatores e equipamentos 

menores podem ser utilizados para uma produção equivalente de etanol, sendo 

necessária menor energia para aquecimento, arrefecimento e destilação de etanol. 

Diante disso, autores como Pan et al. (2015); Pan et al. (2016) retratam que são 
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necessários avanços na gestão de uso da água em biorrefinarias e otimizações de 

processos com menor uso de água com finalidade de diminuir os custos operacionais, 

além de operar de forma mais sustentável.   

 

Tabela 9 – Vazão de água e bagaço alimentados no reator de pré-tratamento e 
energia consumida para seu aquecimento até 150º C 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenários 
Fluxo mássico de água para o 

reator de pré-tratamento  
(PT-H2O)- t/h 

Bagaço destinado à 
produção de etanol 

2G (BAG-EXC) - t/h 

Energia MW* 
consumida pelo  
reator de pré-

tratamento 

Pré-tratamento 5% teor de sólidos 

I 1064,4 119,02 88,45 

II 1051,0 117,53 87,34 

III 1044,3 116,78 86,79 

IV 571,9 63,96 47,53 

V 572,0 63,97 47,53 

VI 564,2 63,09 46,88 

Pré-tratamento 10% teor de sólidos 

VII 625,7 148,23 58,66 

VIII 616,9 146,13 57,83 

IX 606,6 143,70 56,87 

X 401,5 95,11 37,64 

XI 402,4 95,32 37,72 

XII 400,7 94,92 37,56 
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Fonte: Elaboração Própria. 

 

5.2. Produção de etanol e eletricidade nos cenários avaliados 

 

A produção de etanol e eletricidade obtidos por meio do processo de 

simulação de cada cenário é apresentada na tabela 10. Primeiramente, analisando os 

cenários de forma geral, observa-se que os rendimentos de etanol anidro variaram de 

97,4 a 114,9 L/TC, e o excedente de eletricidade variou de 99 a 130 kWh/TC. Estes 

valores podem ser comparados aos de Mendes et al. (2017), os quais simularam uma 

destilaria otimizada de etanol 1G, empregando o híbrido 89, obtendo um rendimento 

de 85,5 L/TC. Assim, observa-se que a produção de etanol 2G empregando pré-

tratamento ácido diluído foi responsável por um aumento na produção global de 

etanol de até 35%. 
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Tabela 10 – Produtos da biorrefinaria para cada cenário  

*Tonelada métrica de colmo de cana-de-açúcar 
Fonte: Elaboração própria

Cenários 

Condições Quantidade de 
etanol produzido 

(milhões de 
litros/ano) 

Rendimento 
etanol anidro 

(L/TC*) 

Eletricidade 
excedente 

(kWh/TC*) 

Teor de sólidos no 
reator de pré-

tratamento 

Conversão da celulose na 
hidrólise enzimática/tempo de 

reação 

Fermentação do 
licor C5 

I 

5% 

45%-24h 

Sem Fermentação 

233,7 97,4 99 

II 51%-48h 237,1 98,8 98 

III 55%-72h 239,5 99,8 97 

IV 

5% 

45%-24h 

Com Fermentação 

250,5 104,4 131 

V 51%-48h 252,4 105,2 130 

VI 55%-72h 253,3 105,5 130 

VII 

10% 

45%-24h 

Sem Fermentação 

240,9 100,4 88 

VIII 51%-48h 245,1 102,1 87 

IX 55%-72h 247,6 103,2 87 

X 

10% 

45%-24h 

Com Fermentação 

270,8 112,9 117 

XI 51%-48h 274,0 114,2 115 

XII 55%-72h 275,8 114,9 115 
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Albareli (2013), por exemplo, obteve um aumento na produção de etanol de 

19% em relação a uma usina 1G empregando pré-tratamento hidrotérmico (LHW) 

com bagaço de cana-de-açúcar para produção integrada 1G2G. Entretanto, sobre esse 

maior rendimento final de etanol com a integração da produção de etanol 2G, é 

possível encontrar estimativas de aumento de 30 a 50% (BIOCANA, 2011; IBELLI, 

2015). A variação do aumento irá depender da matéria-prima utilizada e da 

tecnologia empregada. Vale ressaltar que esse aumento no rendimento final de etanol 

pode ocorrer sem expansão da área plantada da matéria-prima, ou seja, utilizando 

apenas o material lignocelulósico, subproduto da moagem da cana e 50% da palha de 

cana como combustível suplementar na caldeira (DIAS et al., 2013b; JUNQUEIRA 

et al., 2017).  

Pode-se notar também, pela análise da Tabela 10, que os cenários com 10% 

de teor de sólidos no reator de pré-tratamento resultaram em maiores quantidades de 

etanol em relação àqueles com 5% de teor de sólidos. Isto pode ser explicado pela 

maior quantidade de polissacarídeos disponível quando se processa maior teor de 

sólidos no reator, levando a um aumento na quantidade de açúcares hidrolisados e, 

consequentemente, na quantidade final de etanol (MODENBACH; NOKES, 2012).  

Com relação às variações na etapa de hidrólise enzimática, nota-se que as 

diferenças são mais modestas, embora os cenários que convertem 55% de celulose 

apresentaram valores superiores de rendimento de etanol, porém neste caso sendo 

necessário maior tempo de reação de hidrólise. Os impactos deste maior tempo de 

hidrólise serão discutidos na seção 5.3, com base na análise econômica. De uma 

forma geral, maiores conversões da celulose na hidrólise enzimática a partir de 

bagaço pré-tratado com ácido diluído devem ser buscadas por parte dos setores de 

pesquisa e desenvolvimento, levando-se em consideração fatores como tempo de 

reação e quantidade de enzima empregada, os quais devem ser o menor possível.  

No que concerne à possibilidade de fermentar o licor C5, nos cenários em que 

este segue para fermentação obteve-se uma quantidade de etanol comparativamente 

superior. Para o grupo de cenários pertencentes ao pré-tratamento com 5% de teor de 

sólidos (cenários I – VI), esse aumento decorrente de fermentar as pentoses foi de 6 a 

7%. Já para o grupo de cenários pertencentes ao pré-tratamento com 10% de teor de 

sólidos (cenários VII – XII) o aumento foi de 11 a 12%. Este comportamento foi 

similar ao observado no trabalho de Dias et al. (2013a), no qual os autores avaliaram 

diferentes configurações de processo de produção de etanol de segunda geração, 

alternando o destino da hemicelulose para fermentação ou biodigestão, além de 
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avaliar outros parâmetros. Neste trabalho, os autores obtiveram um aumento máximo 

da quantidade de etanol produzida de cerca de 14% quando o licor C5 foi 

fermentado.  

Com relação ao excedente de eletricidade, menor quantidade de energia 

elétrica foi produzida nos cenários que não fermentam licor C5 (Tabela 10). Os 

cenários que fermentam licor C5 incluem etapas de neutralização, concentração e 

fermentação de pentoses. Isto faz com que nestes cenários seja requerido maior gasto 

de energia térmica para realização destas etapas, principalmente para a concentração 

do licor, uma vez que o método de pré-tratamento empregado resulta em uma 

corrente contendo baixa concentração de açúcares C5. Em função da necessidade de 

maior quantidade de energia térmica, o fluxo mássico de vapor produzido na caldeira 

é mais elevado, resultando em maior produção de eletricidade nas turbinas. Por estas 

etapas requererem mais energia térmica que elétrica, gerou-se, portanto, maior 

excedente de eletricidade. Importante destacar que a maior produção de quantidade 

de vapor na caldeira resulta na necessidade de queima de maior quantidade de 

bagaço (DIAS, 2011; DIAS et al., 2013b). 

 

5.3. Análise de viabilidade econômica dos cenários propostos 

 

Os dados de balanço de massa e energia obtidos a partir dos resultados das 

simulações foram empregados para a análise econômica dos diferentes cenários 

propostos. Inicialmente, fez-se uma avaliação dos custos de investimento (CAPEX), 

conforme mostrado na Figura 15. 

Para fins de comparação, os investimentos foram divididos em dois setores: 

1G e 2G. O primeiro setor (1G) agrega as áreas de processamento geralmente 

encontradas nas usinas convencionais de etanol de primeira geração como a recepção 

de cana-de-açúcar, extração e tratamento do caldo, fermentação, destilação e unidade 

de CHP, além da infraestrutura administrativa e de engenharia, entre outras. Estão 

incluídos os custos de investimento das áreas comuns usadas tanto para produção do 

etanol 1G quanto 2G; ou seja, as hierarquias consideradas foram (Figura 11): PREP-

EXT, CHP e ETHANOL.  O setor 2G inclui áreas especificamente relacionadas ao 

processo 2G (hierarquia 2G na Figura 11), como pré-tratamento, hidrólise 

enzimática, suas respectivas filtrações, concentração e fermentação do licor C5. 

Ressalta-se que nessas análises consideraram-se todos os custos envolvidos para a 

instalação industrial. Assim, são apresentados na Figura 15 os investimentos totais 
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individualmente, os custos de investimento necessário para cada etapa do setor 2G. 

Figura 15 – Custos de investimento industrial total (1G2G) e por setor (1G e 2G) 
estimados para cada cenário avaliado 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme mostrado, a biorrefinaria 1G apresentou investimento de R$799,2 

milhões, enquanto que os cenários integrados 1G2G apresentaram valores cerca de 

40% superiores. De fato, segundo o IEA (2010b), as plantas de biocombustíveis de 

segunda geração são comparativamente mais onerosas em capital que as 

biorrefinarias de primeira geração.  

 Comparando os cenários de biorrefinaria 1G2G propostos, do ponto de vista dos 

custos de investimento, estes apresentaram pequenas variações entre si. O cenário 

VII foi o que apresentou menor custo total de investimento (R$1060,3 milhões) e o 

cenário IX maior custo total de investimento (R$1120,8 milhões). Pode-se observar 

também que os custos de investimento do setor 1G nos cenários 1G2G foram 

similares ao investimento necessário para a biorrefinaria exclusivamente 1G.  

 

 



 

 

72 Tabela 11 – Investimentos estimados para cada etapa de produção de etanol 2G em cada cenário avaliado 

 
Etapas 2G (CAPEX milhões R$)  

Cenários* Pré-tratamento 
Separação S/L** 
do pré-tratado 

(licor C5) 

Hidrólise 
enzimática 

Separação S/L** 
hidrolisado  
(licor C6) 

Concentração 
do licor C5 

Fermentação 
do licor C5 

TOTAL 

Pré-tratamento 5% teor de sólidos  

I 188,69 33,58 24,76 33,06 0 0 280,09 

II 188,60 33,32 45,40 32,63 0 0 299,95 

III 188,55 33,20 66,03 32,36 0 0 320,14 

IV 126,07 23,13 12,38 20,68 33,43 37,90 253,59 

V 126,07 23,13 24,76 20,43 33,43 37,90 265,73 

VI 126,00 22,94 37,14 20,21 32,98 37,90 277,18 

Pré-tratamento 10% teor de sólidos  

VII 190,41 38,30 28,89 39,11 0 0 296,71 

VIII 190,29 37,97 53,65 38,62 0 0 320,53 

IX 190,15 37,60 82,54 38,24 0 0 348,53 

X 128,32 29,35 20,63 27,15 21,83 48,73 276,02 

XI 128,34 29,39 37,14 26,85 21,87 48,73 292,32 

XII 128,31 29,31 53,65 26,61 21,78 48,73 308,40 

*cenários definidos conforme Tabela 3; **S/L: Sólido/Líquido 
Fonte: Elaboração própria.   



73 

 

As pequenas oscilações observadas neste caso ocorreram devido ao 

investimento do setor 1G de cada cenário considerar algumas etapas da produção de 

etanol integradas com o setor 2G, como fermentação, destilação, desidratação e 

cogeração. Isso resulta em uma diferença associada principalmente à fermentação, 

que requer maior capacidade devido ao emprego de licor C6 junto ao caldo, com 

consequências nas etapas de destilação/desidratação. Outra diferença é no 

investimento da cogeração, pois o consumo de vapor e a geração de eletricidade são 

específicos para cada cenário. Além disso, é no investimento 1G que são 

considerados os custos com instalações auxiliares, serviços de engenharia, etc., os 

quais também são variáveis conforme o investimento 2G.  

Comparando-se as condições que diferenciam os cenários, pode-se observar 

que o uso de 10% de teor de sólidos no reator de pré-tratamento (cenários VII-XII) 

resultou em custos de investimentos totais (1G2G) relativamente próximos aos 

obtidos com 5% de teor de sólidos (cenários I-VI). Observando-se este fato e os 

investimentos do setor 2G apresentados na Tabela 11, fica evidente que, do ponto de 

vista do CAPEX, operar com maior teor de sólidos em modelos de biorrefinaria 

integrada não resultaria em grandes variações no investimento de capital.  

Com relação à hidrólise enzimática, apesar dos custos totais de investimentos 

(1G2G) apresentarem variações modestas entre os cenários (Figura 15), a avaliação 

de investimento das etapas do setor 2G (Tabela 11), mostra que o emprego de 72 

horas de reação com conversão de 55% da celulose atingiu um valor de investimento 

até três vezes superiores ao obtido com tempo de 24 horas de reação e 45% de 

conversão da celulose. Esse aumento no custo de investimento é resultado do tempo 

de reação da etapa, uma vez que uma reação mais prolongada requer maior estrutura 

para a hidrólise de um mesmo volume, exigindo maior tamanho e/ou quantidade de 

equipamentos, ocasionando elevação nos custos de investimento desta etapa.  

  Com relação à fermentação de pentose, a análise da Figura 15 e Tabela 11 

mostra um aparente paradoxo, uma vez que, mesmo com uma etapa a mais 

(concentração do licor C5), os investimentos nos cenários com fermentação do licor 

C5, independentemente do teor de sólidos empregado no reator de pré-tratamento, 

foram inferiores aos dos cenários sem fermentação deste licor. Esse fato ocorre 

porque nos cenários com fermentação do licor C5, menor quantidade de biomassa 

estava sendo processada para etanol. Conforme discutido na seção 5.1.2, no grupo de 

cenários nos quais há fermentação de pentose, foi necessário o uso de maior 

quantidade de vapor para realizar a concentração do licor C5, o qual se apresentava 
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diluído. Consequentemente, menor quantidade de bagaço excedente foi destinado 

para a etapa 2G (Tabela 9). Desta forma, quando se considerou a fermentação de 

pentose, menor vazão mássica de alimentação foi recebida nas etapas de pré-

tratamento, hidrólise enzimática e respectivas filtrações, acarretando menor custo de 

investimento.  

Analisando os investimentos por área de processo de cada cenário (Figura 

16), pode-se observar que nos cenários de I-III e VII-IX, nos quais não se fermenta o 

licor C5, a etapa mais onerosa foi o pré-tratamento, seguido da geração e distribuição 

de vapor. Esse fato se inverte para os outros cenários IV-VI e X-XII (com 

fermentação do licor C5), sendo mais onerosa a geração e distribuição de vapor, 

seguida da etapa de pré-tratamento. O motivo desta inversão é a maior demanda de 

vapor para concentração do licor C5. Isso evidencia que os setores de 

desenvolvimento de tecnologia para produção de etanol de segunda geração devem 

direcionar suas pesquisas para operar com reatores de pré-tratamento com maior teor 

de sólidos ou buscar alternativas para o processo de evaporação da etapa de 

concentração do licor C5 de forma a consumir menor quantidade de vapor, 

favorecendo assim um maior excedente de bagaço para o processo de segunda 

geração.  

Com relação à etapa de evaporação, uma alternativa seria o uso de 

membranas. No trabalho de Albareli (2013), por exemplo, como alternativa ao 

emprego de evaporadores de múltiplo efeito para a etapa de concentração da vinhaça, 

empregou-se a técnica de microfiltração seguida de nanofiltração. A autora verificou 

que o emprego desta técnica para concentração não impactou a distribuição de 

bagaço para o processo de etanol de segunda geração, embora tenha resultado em 

maior consumo de energia elétrica. A desvantagem dessa substituição de operação 

unitária foi ter resultado em um menor reaproveitamento da água contida na vinhaça, 

sendo este de 38,7% para microfiltração e 92,1% para os evaporadores de múltiplo 

efeito. 

Alguns autores também mostraram que as etapas de pré-tratamento e geração 

de vapor representam parcelas significativas dos custos de investimentos. Com 

relação ao pré-tratamento, Smullen et al. (2017) relataram que esta etapa representa 

20% dos custos totais de produção em processos de conversão de biomassa, sendo 

considerado o estágio mais dispendioso. Já Service (2010) relata que a etapa de pré-

tratamento contribui com 30% do custo total de produção de etanol a partir de 

biomassa lignocelulósica.  
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Figura 16 – Custos de investimento por área estimado para cada cenário avaliado 

 

Fonte: Elaboração própria.
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Junqueira et al. (2017), por sua vez, avaliando cenário integrados (1G2G) 

com pré-tratamento de explosão a vapor e cana-de-açúcar como matéria-prima, 

menciona um custo de investimento total de US$ 595,1 milhões, sendo as etapas de 

pré-tratamento e separação do licor C5 responsáveis por R$116,4 milhões e a 

cogeração de vapor e eletricidade (CHP) responsável por R$106,5 milhões, 

representando juntas aproximadamente 38% do total.  

Em outro trabalho, Baral e Shah (2017), procedendo a uma análise técnico-

econômica comparativa de diferentes métodos de pré-tratamento (explosão a vapor, 

ácido sulfúrico diluído, explosão de fibra com amônia e biológico) empregados para 

a palha de milho, obtiveram um custo de investimento para o pré-tratamento ácido 

diluído de US$ 125 milhões. Utilizando a média da taxa de câmbio da data referente 

à publicação do estudo, junho de 2017, com valor de R$3,20 (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2017), o custo desta etapa no cenário atual brasileiro seria de R$400 

milhões, valor este superior ao obtido no presente trabalho.  

Além dos custos de capital, avaliaram-se também os custos operacionais 

(OPEX) tais como as despesas com matérias-primas, mão-de-obra, manutenção, 

enzimas, dentre outras. Os custos operacionais são adicionados aos de investimento e 

alocados entre os produtos da biorrefinaria para determinação dos custos de produção 

de etanol. A Figura 17 mostra o custo total de produção global de etanol (1G2G) e o 

referente ao etanol de segunda geração, enquanto a Figura 18 apresenta a distribuição 

dos custos de produção de etanol 2G por área para cada cenário. 

O custo de produção do etanol de primeira geração foi de R$1,13. Com 

relação aos custos do etanol 2G, esse variou de R$3,24 a R$4,92 (Figura 17). Sobre 

essa diferença, Smullen et al. (2017) relataram que um dos principais obstáculos para 

os biocombustíveis de segunda geração é, além do elevado custo de investimento 

inicial, o alto custo do produto final em comparação aos biocombustíveis de primeira 

geração. Isso exige atenção e esforços de políticas públicas, além de subsídios 

governamentais para que biorrefinarias de etanol 2G sejam implantadas.  

Nota-se também na Figura 17 que os custos de produção de etanol 2G foram 

menores nos cenários X-XII, nos quais se empregou maior teor de sólidos (10%) e 

procedeu-se à fermentação do licor C5. Isso está correlacionado com a maior 

produção de etanol de segunda geração neste grupo de cenários, conforme mostrado 

na Tabela 9 e discutido na seção 5.2.  
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Figura 17 – Custo total de produção de etanol 1G2G e 2G em cada cenário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 18 – Distribuição dos custos de produção por área para etanol 2G em cada 
cenário  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Na Figura 18 observa-se que os cenários nos quais há fermentação do licor 

C5, a área de insumos 2G apresentou o custo mais expressivo, chegando a compor 

quase 50% do custo total de produção. Essa expressividade está relacionada 

principalmente ao emprego de elevada quantidade de hidróxido de amônio para 

neutralização do licor. O custo da amônia foi 6 vezes superior ao do ácido sulfúrico 

nos cenários com 5% de sólidos na etapa de pré-tratamento e 3 vezes superior nos 

cenários com 10% de sólidos. Além disso, houve grande aumento no preço deste 

agente químico nos últimos anos, como mostrado na Figura 19. Pode-se verificar, por 

exemplo, que a amônia (gás), insumo usado nos cenários, para fabricação do 

hidróxido de amônio in loco, era cotada a R$4,86/kg em 2013, alcançando 

R$10,60/kg em 20172. Como a metodologia empregada para neutralização nos 

cenários requereu alta quantidade do insumo, infere-se, portanto, que este foi 

dispendioso para o processo.  

Figura 19 – Variação do preço médio anual de venda da amônia gás entre 2012 e 
2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria baseado nos dados da Revista Química e Derivados 

(2017)2 

 

Cabe comentar também que, na simulação, a metodologia empregada para o 

processo de neutralização foi a mesma de Bonomi et al. (2016). Os autores fizeram 

uma relação do volume do fluxo do licor hemicelulósico, oriundo do pré-tratamento 

com explosão a vapor, com a vazão mássica de base necessária para neutralizar este 

licor até alcançar pH 4,8. Possivelmente, o emprego desta metodologia para as 

simulações de biorrefinarias com pré-tratamento ácido diluído não estaria 

representando adequadamente a neutralização. Assim, seria relevante realizar, 
                                                 
2 Média dos preços do hidróxido de amônio da Revista Química e Derivados, seção QD Mercado. Disponível em: 
<http://www.quimica.com.br/category/revista/>. Acesso em: 18 de maio de 2017 
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experimentalmente, o processo de neutralização com o licor hemicelulósico oriundo 

do pré-tratamento ácido diluído visando a reproduzir adequadamente a razão entre 

ácido e base, confirmando tal dispêndio de insumo.  

Sobre o impacto dos insumos no custo de produção de etanol, Smullen et al. 

(2017) relataram em seu estudo que o impacto econômico da produção de etanol é 

influenciado não apenas pelos preços das matérias-primas ou custo de produção e 

distribuição, mas também pelos insumos químicos requeridos no sistema. A pureza 

química, a concentração, a quantidade empregada e a possibilidade de recuperação 

destes insumos podem ter um impacto substancial sobre o custo do processo em 

biorrefinarias.  

Nos cenários em que o licor C5 foi enviado a tratamento de efluentes, os 

custos dos insumos foram menos expressivos (Figura 18) comparados aos cenários 

nos quais a fermentação de pentose foi considerada. Neste caso, o custo com capital 

torna-se mais expressivo, o que vem de encontro ao que outros autores têm relatado 

em trabalhos envolvendo processos de etanol de segunda geração. Por exemplo, 

Junqueira et al. (2017) mostraram que o etanol 2G apresenta custos mais altos que o 

etanol 1G, atribuindo este fato, principalmente, ao elevado custo de capital associado 

ao investimento, relatando que este valor é significativamente reduzido quando se 

empregam menores tempos de residência e maior teor de sólidos no processo 2G. 

Corroborando, IEA (2010b), na avaliação dos seus cenários propostos, mostrou que o 

custo com capital chegou a representar cerca de 42% do custo de produção de etanol 

lignocelulósico. Bonomi et al. (2016), por sua vez, avaliando cenários brasileiros de 

produção de etanol 1G2G mostraram, por meio da alocação de custo da produção de 

etanol 2G, que o custo de capital foi o principal elemento, representando de 35 a 40% 

dos custos totais. 

No que concerne aos custos totais 1G2G (Figura 17), ou seja, quando foi 

considerada toda a produção global de etanol da biorrefinaria, verifica-se que os 

menores valores foram observados para os cenários I-III. A explicação para este fato 

está relacionada principalmente ao menor consumo de insumos nestes cenários – 

particularmente amônia, nos quais não se considerou fermentação do licor C5, não 

havendo assim etapa de neutralização. Para identificação das áreas mais expressivas 

quando se analisa o custo de produção de forma global, a Figura 20 apresenta a 

distribuição, por área, do custo de etanol 1G2G. 
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Figura 20 – Distribuição dos custos de produção por área para etanol 1G2G em cada 
cenário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme mostrado na Figura 20, quando se considera os custos totais de 

produção global de etanol (1G2G), nos grupos de cenários sem fermentação do licor 

C5, observa-se importante participação do custo da biomassa e do custo com capital. 

Por outro lado, quando há fermentação do licor C5, evidencia-se que os custos dos 

insumos são responsáveis por uma fração importante do total.   

Em uma análise preliminar, esperava-se que os cenários X-XII (10% de 

sólidos no reator de pré-tratamento e fermentação do licor C5) apresentassem menor 

custo de etanol 1G2G, uma vez que o custo de etanol 2G nesses cenários foi menor 

(Figura 17). No entanto, como os custos de produção de etanol 1G foram 

considerados invariáveis nos cenários, pode-se inferir pela análise das Figuras 17 e 

20 que o maior custo observado nos cenários X-XII em relação aos cenários I-III 

(5% de sólidos no pré-tratamento sem fermentação de C5), está relacionado à 

produção de etanol 2G, particularmente ao custo dos insumos. Assim, os cenários de 

I-III, em especial o cenário I, foram os que apresentaram menor custo de produção 
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(1G2G) e, consequentemente, maior taxa interna de retorno (TIR) e maior valor 

presente líquido (VPL), conforme pode ser visto na Figura 21.  

Figura 21 - Taxa interna de retorno (TIR) e valor presente líquido (VPL) para cada 
cenário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outra observação é que, apesar da produção de etanol 2G possuir um custo 

elevado, quando este processo está integrado ao processo de etanol 1G, este valor é 

reduzido, favorecendo biorrefinarias integradas ao invés de stand-alone. Dias et al. 

(2012) apresentam essa comparação detalhadamente, indicando que biorrefinarias 

integradas 1G2G possuem maior potencial do ponto de vista econômico em 

comparação a biorrefinarias stand-alone (somente produção de etanol 2G). 

A TIR e o VPL são parâmetros econômicos utilizados por um investidor para 

determinar a viabilidade de um projeto. Vale ressaltar que a razão utilizada pelo 

investidor para definir a viabilidade do projeto é a TIR pela taxa mínima de 

atratividade (TMA), a qual corresponde ao valor assumido como mínimo aceitável 
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para a realização de um investimento em um dado setor. Caso a TIR seja maior que a 

TMA, o projeto é considerado adequado para investimento. Para TIR igual à TMA é 

indiferente investir e caso seja menor, o investimento deve ser recusado. Há uma 

relação entre a TIR e o VPL, sendo este maior que zero quando a TIR for maior que 

a TMA (WATANABE et al., 2016). 

Conforme estabelecido na tabela 8, a TMA considerada no presente projeto 

foi 12%. Desta forma, observa-se que os cenários propostos tiveram TIR inferior à 

TMA, sendo o máximo valor obtido de 10,33%, levando a um VPL negativo, o qual 

mostra que o projeto não terá lucratividade. Logo, se estes projetos estivessem sendo 

avaliados por investidores, os mesmos seriam recusados. É importante mencionar 

que a TIR<TMA mostra que os cenários estão inviáveis nas condições empregadas 

para avaliação econômica. Ou seja, não significa, diretamente, que a tecnologia de 

pré-tratamento, hidrólise enzimática, ou qualquer outra que esteja sendo estudada, é 

inviável. Estas apenas estão inviáveis na situação considerada.  

Desta forma, analisando pelos parâmetros de avaliação econômica, os 

cenários I e II foram os que apresentaram maior TIR e, consequentemente, maior 

VPL. Infere-se, então, que este fato esteja correlacionado ao custo de produção de 

etanol 1G2G inferior nestes cenários.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista as simulações dos diferentes cenários obtidos e a respectiva 

análise econômica, pode-se inferir que o desenvolvimento tecnológico da produção 

de etanol de segunda geração integrada à de primeira geração apresenta gargalos que 

podem ser identificados com base na abordagem apresentada neste trabalho.  

Durante a síntese e simulação dos cenários avaliados, o pacote computacional 

Aspen Plus® demonstrou-se uma ferramenta importante para determinar o balanço de 

massa e de energia do processo, e para realização das modificações no sistema de 

arrefecimento do reator de pré-tratamento. Sobre o aproveitamento do calor liberado 

pelo flasheamento do reator de pré-tratamento, foi possível obter uma redução de 25-

35% de carga térmica consumida neste equipamento. Este aproveitamento mostra a 

importância de realizar-se otimização energética visando a que o mínimo de bagaço 

de cana seja direcionado à cogeração de vapor e energia, sendo encaminhado o 

máximo possível para a produção de etanol.   

Com relação aos produtos obtidos pelas biorrefinarias, foi possível obter um 

máximo rendimento de etanol de 114,9 L/TC e um excedente de eletricidade de 131 

kWh/TC. A produção de etanol 2G empregando pré-tratamento ácido diluído foi 

responsável por um aumento na produção global de etanol de até 35%. Maior 

rendimento em etanol foi obtido quando o reator de pré-tratamento foi carregado 

com maior teor de sólidos, maior tempo de reação/conversão na hidrólise enzimática 

e considerando a fermentação do licor C5. O emprego da fração hemicelulósica para 

fermentação foi capaz de aumentar até 12% a quantidade final de etanol em 

comparação aos cenários nos quais o licor C5 foi destinado ao tratamento de 

efluentes. 

 Verificou-se que quanto menor o teor de sólidos no reator de pré-tratamento, 

o requerimento de energia térmica foi maior, fazendo com que mais bagaço fosse 

queimado e reduzindo assim a quantidade disponível deste material para produção de 

etanol. Além disso, quando se requeria maior quantidade vapor, mais energia elétrica 

era produzida. Os grupos de cenários que fermentaram o licor C5 tiveram maior 

requerimento de energia térmica, o que acarretou em um maior excedente de 

eletricidade.  

Com relação aos resultados de análise econômica, a biorrefinaria 1G 

apresentou investimento de R$799,2 milhões, enquanto que os cenários integrados 

1G2G apresentaram valores cerca de 40% superiores. Referente ao custo de 
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investimento 2G, o pré-tratamento e a geração/distribuição de vapor foram as áreas 

mais dispendiosas.  

Nos cenários com fermentação de pentose, mesmo considerando-se uma 

etapa a mais no processo (concentração do licor C5), os custos de investimento 

foram inferiores aos dos cenários sem fermentação deste licor, o que ocorreu devido 

ao processamento de menor quantidade de biomassa para etanol.  

No que concerne ao custo de produção de etanol, os cenários que 

apresentaram menor valor para etanol 2G corresponderam ao uso de 10% de sólidos 

no reator de pré-tratamento com fermentação de C5. As áreas mais expressivas para 

esse custo foram os custos com insumos e capital. Todavia, os cenários com 5% de 

sólidos no reator de pré-tratamento e sem fermentação de C5 resultaram em menor 

custo de produção global de etanol (1G2G), sendo os custos com cana, insumos e 

capital os mais expressivos. 

Com base na análise econômica, os cenários avaliados mostraram-se 

inviáveis nas condições consideradas e seriam assim recusados caso estivessem 

sendo analisados por investidores, uma vez que apresentaram taxa interna de retorno 

menor que a taxa mínima de atratividade. Entretanto, esta análise possibilitou a 

identificação de gargalos tecnológicos do processo de produção integrada de etanol 

1G2G quando estes empregam pré-tratamento ácido diluído, favorecendo a definição 

de metas operacionais a serem solucionadas em trabalhos de pesquisa. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Desenvolvimento de trabalhos experimentais operando reatores de pré-tratamento 
com carregamento de sólidos superiores a 5% em condições possíveis de 
aplicação em escala industrial, buscando maior conversão na etapa de hidrólise 
enzimática e redução dos tempos destas etapas; 
 

  Avaliação de alternativas para redução da carga de insumos, particularmente na 
etapa de neutralização do licor C5 oriundo do pré-tratamento ácido diluído, 
incluindo a possibilidade de emprego de menor razão mássica ácido:bagaço e a 
fermentação em pH mais baixo; 

 

 Estudo de integração e otimização energética de biorrefinarias integradas de 
etanol 1G2G, além de realização de análise de consumo de água, propondo 
soluções para sua redução; 

 

 Estudo da diversificação de produtos a partir dos modelos de biorrefinarias 
propostos nesta dissertação, avaliando o impacto econômico da produção de 
etanol e da biorrefinaria como um todo; 

 

 Realização de análise de ciclo de vida para avaliação do impacto ambiental de 
biorrefinarias que empregam pré-tratamento ácido diluído.  
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