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RESUMO 

 
 

OBTENÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DA                          
CASCA DO ARROZ 

  
 

AUTORES: Alex Fochi, José Antônio Gabe, Taíla Milena Uebel,                               
Vinícius Fernandes Bolson, Yuri Silva 

 
ORIENTADORA: Lisiane de Marsillac Terra 

 
 

A busca por fontes de energia alternativas é de suma importância frente às incertezas 
quanto à capacidade das reservas de combustíveis fósseis atenderem à crescente 
demanda energética mundial. A produção de Etanol de Segunda Geração a partir de 
materiais lignocelulósicos, desse modo, mostra-se promissora em decorrência do 
reaproveitamento de um resíduo agroindustrial para a produção de um biocombustível 
de maior valor agregado. O presente trabalho, nesse contexto, visa a elaboração de 
uma planta industrial para a produção de Etanol de Segunda Geração a partir da casca 
de arroz investigando a melhor rota de produção para a obtenção do produto.                            
O processo de produção de Etanol é composto pelo pré-tratamento da casca de arroz, 
hidrólise enzimática, concentração, fermentação e destilação. A produção diária da 
indústria foi estimada em 30,55 m3 de Etanol a 93% de acordo com as normas da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O produto é 
comercializado a granel com um preço médio de R$ 2,04/L, buscando atender a 
demanda regional. A unidade industrial está localizada no estado de Santa Catarina 
na cidade de Criciúma, sendo necessário um investimento inicial de R$ 41.717.713,68 
para sua construção e obtenção de fluxo de caixa para o primeiro ano de produção. 
O projeto, ao momento da escrita deste documento, apresenta pouca viabilidade de 
execução, com payback descontado de 15 anos a uma TMA de 4,25% a.a.                              
O desenvolvimento de rotas tecnológicas otimizadas e barateamento no custo das 
enzimas empregadas, entretanto, pode tornar o projeto economicamente atrativo em 
um futuro próximo. 
 
Palavras-chave: Casca de arroz; Etanol; Hidrólise enzimática; Biocombustíveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As incertezas com relação à capacidade das reservas de combustíveis fósseis 

atenderem à crescente demanda energética fazem necessária a busca por fontes 

alternativas de energia, como os biocombustíveis. Nesse contexto, o Etanol de 

Segunda Geração se apresenta como um excelente combustível alternativo, pois 

permite a conversão de matérias-primas, antes consideradas resíduos, em uma fonte 

renovável de energia. 

O Etanol de Segunda Geração é produzido a partir dos açúcares presentes em 

materiais lignocelulósicos. As matérias-primas com maior potencial de uso para esse 

processo são os resíduos agroindustriais, como bagaço de cana-de-açúcar, palha de 

arroz, palha de milho e casca de arroz. O uso da biomassa tem como benefícios a não 

competição com a produção de alimentos e a menor emissão de gases do efeito estufa 

considerando todo o ciclo de produção.  

O presente trabalho visa, nesse sentido, o projeto de uma planta industrial de 

Etanol de Segunda Geração utilizando como matéria-prima a casca de arroz 

proveniente de beneficiadoras do cereal. O uso da casca de arroz como matéria-prima 

surge como uma oportunidade, visto que o Brasil é o maior produtor de arroz fora da 

Ásia, sendo que cerca de 75% da produção está concentrada na região sul. Na safra 

2019/2020, colheram-se 11,2 milhões de toneladas de arroz no país, sendo 

aproximadamente 23% desse montante corresponde à casca. 

A produção de Etanol de Segunda Geração inicialmente requer o                                 

pré-tratamento da matéria-prima com uma solução aquosa ácida para aumento da 

área de contato da biomassa com as enzimas na etapa posterior de hidrólise, visto 

que os polissacarídeos, celulose e hemicelulose, estão contidos em uma estrutura de 

lignina. A hidrólise permite a liberação dos monossacarídeos, glicose e xilose, para a 

fermentação alcoólica, seguida pela destilação do Etanol, combustão do material 

lignocelulósico remanescente e tratamento de efluentes como última etapa do 

processo. O presente trabalho, nesse contexto, será estruturado nas seguintes 

etapas: Definição dos produtos; Seleção de tecnologia; Projeto do processo; Projeto 

das utilidades; Controle e instrumentação e Análise econômica.  
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1.1 OBJETIVOS 
 

O projeto tem por objetivo a implantação de uma nova unidade industrial para 

produção de Etanol Hidratado Combustível (EHC), utilizando como matéria-prima a 

casca de arroz, resíduo abundante proveniente do beneficiamento do arroz. Essa 

unidade atenderá parte da demanda da região sul, atualmente suprida por usinas da 

região sudeste e Paraná, além de gerar postos de trabalho e prover um destino 

adequado a um resíduo agroindustrial previamente sem destinação adequada. 
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2 DEFINIÇÃO DO PRODUTO 

 

Esta seção compreende a descrição e caracterização do produto 

comercializado pela unidade industrial e a matéria-prima empregada, análise de 

mercado e modelo de negócios, bem como cálculo simplificado da viabilidade 

econômica do processo, localização do empreendimento, características da 

produção, laboratórios e documentação legal exigida para operação. 

 

2.1 ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 

 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) por 

meio da Resolução ANP nº 19 de 15.04.2015 define formalmente o Etanol 

Combustível como: 

 

“Biocombustível proveniente do processo fermentativo da 
biomassa renovável, destinado ao uso em motores a 
combustão interna, e possui como principal componente o 
etanol, o qual é especificado sob as formas de Etanol Anidro 
Combustível e Etanol Hidratado Combustível.” 

 

O Etanol é um combustível alternativo de fórmula molecular C2H5OH 

sintetizado a partir de recursos renováveis, como o milho, cana-de-açúcar e resíduos 

celulósicos para emprego em motores sob forma hidratada ou anidra adicionada à 

gasolina (MADU e AGBOOLA, 2017). O Etanol tem ganhado notoriedade como um 

combustível alternativo renovável, biodegradável e atóxico, dado o esgotamento das 

reservas de petróleo mundiais e crescente preocupação ambiental (ALISARAEI; 

MAYVAN; HOSSEINI, 2019). 

A mistura E85 contém 85% etanol e 15% gasolina, apresentando teor calorífico 

por galão 27% inferior à gasolina pura. O Etanol, entretanto, confere elevado número 

de cetanos à gasolina, promovendo maior eficiência de combustão e redução no 

consumo do combustível fóssil, afirma o Departamento de Energia dos Estados 

Unidos (2020). As propriedades do Etanol conforme Ficha de Informações de 

Segurança de Produto Químico (FISPQ) da Petrobras Distribuidora S.A. (2019) se 

encontram no Anexo A.  

Diferentemente do Etanol de Primeira Geração, o qual é produzido a partir do 

caldo ou melaço da cana-de-açúcar, o Etanol de Segunda Geração é produzido a 
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partir de açúcares simples, amido ou lignocelulose, sendo a última muito mais atrativa 

devido a sua abundância e baixo custo (BLAT; BLAT; OZ, 2011). Nesse contexto, há 

grande interesse pelo emprego da biomassa, visto que é obtida de resíduos 

agroindustriais, não competindo com fontes alimentícias (THOMPSON; MEYER, 

2013). 

 

2.2 MATÉRIA-PRIMA 

 

A matéria-prima para síntese do Etanol de Segunda Geração consiste nos 

açúcares presentes em materiais lignocelulósicos, nomeadamente a glicose e xilose 

provenientes da hidrólise da celulose e hemicelulose. Nesse sentido, as                         

matérias-primas com maior potencial são os resíduos agroindustriais, tais como 

bagaço de cana-de-açúcar, palha de milho, bem como a palha e casca do arroz. 

A casca do arroz foi adotada como matéria-prima para o presente projeto, dado 

o baixo custo de aquisição e abundância na região sul do país. Segundo dados da 

CONAB (2020), colheram-se 11,2 milhões de toneladas de arroz no país na safra 

2019/2020, sendo aproximadamente 23% desse montante corresponde à casca 

(DELLA; KÜHN; HOTZA, 2001). Por ser considerado um resíduo agroindustrial, 

atualmente a maior parte da casca de arroz é queimada para a geração de energia, 

porém ainda existe um excedente que precisa ser disposto e constitui um problema 

para as beneficiadoras de arroz.  

A região sul concentra a maior parte da produção nacional de arroz, 

principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo dados 

do CONAB (2020), a produção de arroz na safra 2019/2020 nos estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina foi de 7,87 e 1,21 milhões de toneladas, 

respectivamente. Em virtude da abundância de matéria-prima, tem-se baixos valores 

de comercialização da casca, estimados em R$ 10,00 por tonelada, conforme 

pesquisa de mercado realizada pelos autores em beneficiadoras de grãos do estado 

de Santa Catarina. 

A casca de arroz possui composição média de 30,7% de celulose, 26,2% de 

hemicelulose, 17,2% de lignina, 15,2% de cinzas e 10,7% de umidade (KUMARI; 

SINGH, 2018). Tais valores, quando aliados ao baixo custo da matéria-prima, 

reforçam a possibilidade de sua utilização para a produção de Etanol de Segunda 

Geração. 
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2.3 ANÁLISE DE MERCADO 

 

 A análise de mercado corresponde ao entendimento do mercado consumidor, 

clientes e concorrentes em termos de dados e informações (SEBRAE, 2020). Nesse 

sentido, a tomada de decisões assertivas deve considerar o cenário em que a 

empresa está situada e a perspectiva de crescimento do mercado. 

 

2.3.1 Principais clientes 

 

A comercialização do Etanol ocorre diretamente a distribuidoras e 

posteriormente a postos de combustíveis, conforme a Resolução ANP nº 43 de 

22.12.2009, onde estabelecem-se os requisitos para cadastramento do fornecedor, 

comercialização e envio de dados de Etanol Combustível à ANP. Nesse sentido, os 

clientes primários para a comercialização do Etanol de Segunda Geração (E2G) 

destinado à região sul do país serão as distribuidoras, ao passo que os clientes 

secundários serão os postos de combustíveis, onde o produto será utilizado em 

veículos automotores do tipo FLEX. 

 

2.3.2 Oferta 

 

Segundo dados do Observatório da Cana, portal mantido pela União da 

Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) em parceria com entidades e empresas                 

do setor sucroalcooleiro, 35,60 bilhões de litros de Etanol foram produzidos                       

no Brasil durante a safra 2019/2020, sendo 24,71 bilhões de litros de                                         

Etanol Hidratado Combustível (EHC) e 10,89 bilhões de litros de Etanol Anidro                                 

Combustível (EAC).                 

A maior parte da produção nacional está localizada nas regiões sudeste e 

centro-oeste, as quais correspondem a 57% e 32% da produção, respectivamente, 

enquanto a produção da região sul corresponde a apenas 4,7% da produção nacional 

e se concentra quase em sua totalidade no estado do Paraná. 

Conforme a empresa Nova Cana, especializada em informações do setor 

sucroalcooleiro, ao momento da escrita deste documento, há 414 usinas de Etanol e 

açúcar instaladas no Brasil, em sua maioria localizadas no estado de São Paulo, que 
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conta com 171 usinas. Os maiores processadores de cana de açúcar no Brasil são os 

grupos Raízen, BP Bunge, ATVOS e Biosev, tendo processados na safra 2019/2020, 

60, 28,1, 26,9 e 25,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, respectivamente. Em 

virtude da diminuição da procura por Etanol, acarretada pela queda no preço do 

petróleo em 2020, a demanda nacional pelo biocombustível foi atendida, contudo a 

crescente procura por combustíveis renováveis pode abrir novas oportunidades neste 

mercado. 

 

2.3.3 Mercado Consumidor 

 

O Brasil é destaque no mundo devido à utilização de energias renováveis. 

Realizando uma comparação entre as matrizes energéticas, no Brasil a energia 

proveniente de fontes renováveis representou 45% do total em 2018, enquanto no 

mesmo ano mundialmente apenas 14% proveio de fontes renováveis. Inúmeros 

mecanismos são utilizados para aumentar a participação de energias mais limpas na 

matriz energética: um exemplo é a Lei nº 8.723 de outubro de 1993 que instituiu a 

adição obrigatória de Etanol Anidro Combustível à gasolina, visando a diminuição da 

emissão de gases do efeito estufa e aumento da octanagem do combustível. Desde 

março de 2015, o percentual obrigatório de Etanol Anidro Combustível na gasolina 

comum é de 27%. 

De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2020, realizado pela 

Empresa de Pesquisa Energética tendo como ano base 2019, o uso do Etanol 

representou 7% do consumo final de energia, um aumento considerável em relação 

ao ano de 2010, quando representava 5%. Em 2019, o Etanol Hidratado Combustível 

foi destaque no mercado de veículos leves, ganhando maior participação em relação 

à gasolina, passando a representar 45% do consumo, contra 42% em 2018. Um fator 

importante que ajudou o mercado do Etanol a crescer em 2019 foi o preço favorável 

para a produção de Etanol ao invés de açúcar, demonstrando que a produção atual 

tanto de EHC quanto de EAC está atrelada ao desempenho e lucratividade de ambos 

os mercados. Além dos fatores relacionados ao mercado, a contínua busca pela 

substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis se mostra uma grande 

oportunidade para o setor alcooleiro. 

Segundo dados compilados pela UNICA, o consumo de Etanol Hidratado 

Combustível no Brasil em 2019 foi de 22,54 bilhões de litros, sendo que a região sul 
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representa 8,5% desse montante. A produção na região sul representou apenas 4,7% 

da produção nacional, ou seja, somente 56% da demanda foi atendida a partir da 

produção local, expondo a possibilidade de um acréscimo na produção para atender 

à demanda. 

Outra importante análise que pode ser feita é a comparação entre exportação 

e importação. No mundo, o Brasil é o segundo maior produtor de Etanol, atrás apenas 

dos Estados Unidos. Ainda segundo dados compilados pela UNICA, na safra 

2019/2020, o Brasil exportou 1,88 bilhão de litros de Etanol, sendo que o principal 

destino foram os Estados Unidos, correspondendo a 60% do total exportado. Já a 

importação brasileira de Etanol nesse mesmo período foi de 1,65 bilhão de litros, 

sendo que a principal origem do Etanol importado também foram os Estados Unidos. 

Essa situação peculiar ocorre devido ao uso de diferentes matérias-primas. Enquanto 

o Brasil utiliza majoritariamente a cana-de-açúcar, os Estados Unidos empregam o 

milho, fazendo com que o Etanol estrangeiro se torne competitivo no mercado em 

períodos de entressafra quando a oferta diminui. Nesse sentido, é possível notar uma 

oportunidade para o Etanol produzido a partir de outras matérias-primas além da 

cana-de-açúcar, que podem suprir a demanda interna nesses períodos. 

Apesar de já ser amplamente produzido e consumido, o Etanol apresenta um 

grande potencial para um futuro próximo. Segundo a Agência Internacional de Energia 

(IEA), o consumo de biocombustíveis no setor de transportes deve aumentar 25% até 

2025 e o Etanol deve responder por dois terços do crescimento mundial de 

biocombustíveis convencionais entre 2018 e 2023. Esta é uma ótima ocasião para o 

desenvolvimento de tecnologias para a produção de Etanol de Segunda Geração que, 

por utilizar resíduos agroindustriais como matéria-prima, não compete com a produção 

de alimentos como o Etanol de Primeira Geração (E1G). 

 

2.3.4 Expectativa da taxa de crescimento do mercado 

 

Segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o Brasil importará até 2030 

mais de 20 bilhões de litros de gasolina por ano devido ao aumento da demanda e à 

inexistência de projetos para a instalação de novas refinarias. Com o intuito de 

substituir tais importações, pode-se fomentar a produção de combustíveis substitutos, 

como o EHC. Nessa situação, seria necessário aumentar a produção doméstica de 

Etanol Hidratado Combustível em 15 bilhões de litros, o que representaria um 
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crescimento superior a 50% em relação à produção de 2020, estimulando pesquisas 

na produção de Etanol de Segunda Geração (E2G).  

Segundo o Centro Nacional da Indústrias do Setor Sucroenergético e 

Biocombustíveis – CEISE (2017), o E2G pode aumentar a produção nacional de 

Etanol Hidratado Combustível em 50% sem a necessidade de aumentar o plantio de 

cana de açúcar, matéria-prima atual para a produção de Etanol de Primeira Geração. 

Ainda que os custos de produção sejam elevados em virtude das tecnologias 

aplicadas no processo, estima-se que o mercado de EHC apresente crescimento para 

os próximos anos em conformidade com a tendência desde 2017, conforme                     

Figura 1. 

 

Figura 1 – Produção nacional de EHC e EAC 

 

 
 

Fonte: Adaptado de SIMP (2020) 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES (2016) projeta uma produção 

de 10 milhões de litros de E2G para o Brasil até 2025. 

 

2.3.5 Tendência do preço de comercialização 

 

A produção de E2G apresenta um custo superior ao Etanol de Primeira 

Geração devido ao preço das enzimas que são utilizadas no processo fermentativo. 
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De acordo com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE (2018), as 

enzimas utilizadas no processo possuem elevados custos e o mercado enzimático 

está concentrado em três grandes empresas estrangeiras, sendo essas a  

Novozymes, a DSM e a americana DuPont. Segundo o CGEE (2018), as enzimas são  

responsáveis por cerca de 20% a 40% do custo total de um litro de Etanol de                

Segunda Geração. 

Investidores e empresas continuam estudando formas de baratear a produção 

do biocombustível, inclusive com estudo de fungos que liberam enzimas que poderiam 

ser utilizadas na produção do E2G, trazendo economia nessa etapa do processo. 

Segundo estudo do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol 

(CTBE) coordenado por Milanez et al. (2015) nas plantas industriais da Granbio                     

e Raízen, o preço estimado do E2G foi de R$ 1,50 por litro em comparação                           

aos R$ 1,15 do E1G, com perspectiva de redução de custos conforme a evolução                        

da tecnologia.  

O preço de venda do Etanol pode variar bastante em consequência da 

volatilidade do mercado, que possui muitos produtores. Os preços sofrem influência 

da entressafra da cana-de-açúcar e do mercado externo, o que está diretamente 

ligado às demandas e à flutuação do dólar. A média do preço de comercialização do 

Etanol Hidratado Combustível em São Paulo entre o período de novembro de 2020 e 

janeiro de 2021 foi de R$ 2,04, segundo o Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA). 

 

2.3.6 Variações regionais do mercado consumidor 

 

De acordo com o Anuário estatístico de 2020 da Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis, o maior consumo de EHC se concentra nas regiões 

sudeste, sul e nordeste, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Consumo de EHC por regiões brasileiras em 2019 

 

Região Volume (mil m³) 

Norte 219,54 

Nordeste 1.650,52 

Centro-oeste 3.039,37 

Sudeste 15.723,59 

Sul 1.911,04 

 

Fonte: Adaptado de SIMP (2020) 

 

 O preço de comercialização para o consumidor também varia com relação à 

região do país, dada a localização das usinas de produção de Etanol e mercado 

consumidor, sendo os menores preços nas regiões sudeste e centro-oeste. Segundo 

a ANP, o preço médio em 2019 para cada região se encontra na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Preço médio do EHC por regiões brasileiras em 2019 

 

Região Preço (R$/Litro) 

Norte 3,599 

Nordeste 3,465 

Centro-oeste 2,884 

Sudeste 2,823 

Sul 3,013 

 

Fonte: Adaptado de SIMP (2020) 

 

 A série histórica do preço de comercialização do produto na região sul se 

encontra na Figura 2. 
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Figura 2 – Série histórica do preço do EHC na região sul 

 

 

 

Fonte: Adaptado de SIMP (2020) 

 

No ano de 2017 houve um aumento da oferta de EHC em decorrência do 

aumento da safra de cana-de-açúcar, baixa demanda e entrada de Etanol importado 

no mercado, garantindo assim a queda no preço de venda frente à gasolina. A 

demanda foi recuperada somente em agosto do mesmo ano, conferindo aumento do 

preço de venda e tornando a produção do combustível competitiva. Em 2018 e 2019 

o Etanol manteve um preço competitivo. No ano de 2020, o preço do Etanol Hidratado 

Combustível apresentou queda em virtude da diminuição do preço da gasolina, 

forçando o etanol a diminuir seu preço para se manter competitivo, e menor demanda, 

dado o isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19.  

Para os próximos anos, espera-se um retorno da demanda e um aumento do 

preço do EHC. De acordo com os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada – CEPEA (2020), o Etanol deve apresentar um preço 

competitivo frente ao preço da gasolina nas regiões sudeste e centro-oeste onde a 

produção e o consumo nacional são maiores. 

 

2.3.7 Fornecedores de matéria-prima 

 

O Etanol de Segunda Geração terá como matéria-prima a casca de arroz, tendo 

visto o potencial desse resíduo para a produção de E2G. Os fornecedores de               
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matéria-prima serão as indústrias de beneficiamento de arroz da região Sul de  Santa 

Catarina. 

 

2.3.8 Legislação de comercialização e autorização 

 

A Lei nº 12.490, publicada no Diário Oficial da União em 19 de setembro de 

2011 alterou a Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 e atribuiu à Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a competência de regular e 

autorizar as atividades relacionadas à produção e comercialização de biocombustíveis 

em todo o território nacional.  

O Etanol comercializado no Brasil se encontra regulamentado pela ANP em 

conformidade com a Resolução ANP nº 43 de 22.12.2009, onde estabelecem-se os 

requisitos para cadastramento do fornecedor, comercialização e envio de dados de 

Etanol Combustível à ANP. As normas e especificações técnicas do Etanol 

Combustível comercial são regulamentadas pela Resolução ANP nº 19 de 15.04.2015 

e respectiva alteração presente na Resolução nº 740 de 15.08.2018, devendo estar 

em conformidade com os parâmetros presentes no Anexo A. 

 

2.3.9 Concorrentes 

 

A produção de E2G é uma das principais apostas para aumentar a produção 

de Etanol e manter um preço competitivo. As empresas produtoras de E2G que se 

destacam no mundo são a Raízen, GranBio, Poet-DSM, DuPont, Abengoa Bioenergy 

e Beta Renewables (DAMASCENO et al., 2017). No Brasil as empresas GranBio e 

Raízen possuem as únicas usinas especializadas na produção de E2G em escala 

comercial.  

Considerando que o comércio de Etanol é realizado de forma indireta para os 

consumidores por distribuidoras, torna-se importante avaliar as principais 

distribuidoras de Etanol no país. Nesse sentido, de acordo com a ANP (2020), as 

principais distribuidoras são a Raízen, com 19,4% das vendas de Etanol nacionais, a 

Ipiranga com 17,1% do mercado e a BR com 16,6% do mercado. O restante do 

mercado é dividido em empresas menores. Recentemente, a possibilidade de venda 

direta do Etanol das usinas aos postos varejistas tem sido considerada, o que 
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facilitaria a entrada de empresas no setor e poderia tornar o mercado mais 

competitivo.  

Segundo a ANP (2020), toda a produção de Etanol no sul do Brasil provém do 

Paraná, com as maiores usinas localizadas nas cidades de Jussara e São Carlos do 

Ivaí, pertencentes à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e à Cooperativa 

Agrícola Regional de Produtores de Cana Ltda respectivamente. As maiores 

distribuidoras do país também possuem usinas próprias, sendo uma de suas 

principais vantagens competitivas. A Raízen, por exemplo, conforme ANP (2020), 

possui 26 unidades de produção e aproximadamente 61 unidades de distribuição pelo 

Brasil, onde 6 delas se localizam em Santa Catarina. A BR também possui parceria 

com 9 usinas no país e uma rede de postos, permitindo controle de todo o processo 

de venda do Etanol. Usinas da Raízen já produzem E2G em conjunto com E1G, 

promovendo maior aproveitamento da matéria-prima. 

As principais vantagens da unidade industrial a ser implementada neste estudo, 

desse modo, estão relacionados ao baixo custo da matéria-prima e a proximidade do 

mercado consumidor alvo (Santa Catarina), que ainda não possui nenhuma usina 

instalada nas proximidades.  

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

 O Etanol Hidratado Combustível será comercializado a granel para as 

distribuidoras regulamentadas pela ANP em conformidade com as especificações 

para o combustível descritas no Anexo A. 

 

2.5 MODELO DE NEGÓCIO 

 

O modelo de negócio consiste na descrição dos elementos e etapas envolvidos 

na elaboração de um empreendimento, visando a integração da organização e 

estruturação da proposta de valor da empresa (SEBRAE, 2020). O canvas do modelo 

de negócio se encontra na Figura 3. 
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Figura 3 – Modelo de negócio 

 

 
 

Fonte: Autores (2021) 

 

A empresa produzirá Etanol de Segunda Geração a partir de resíduos de casca 

de arroz provenientes de beneficiadoras da região, fornecendo combustível para 

suprir a demanda no período entressafra da cana-de-açúcar, onde as importações de 

Etanol são maiores. A função principal da empresa, desse modo, consiste na 

produção de EHC. 

Os recursos-chave do empreendimento são a unidade fabril adaptada ao 

emprego de materiais lignocelulósicos por meio de um processo de hidrólise e 

fermentação, bem como o processo de síntese pioneiro no país, dada a escassez de 

plantas industriais similares. Nesse sentido, destaca-se que os funcionários da 

empresa são o coração do empreendimento, promovendo o controle e otimização de 

processos e o aprendizado prático sobre a planta industrial, sendo fundamentais ao 

crescimento do negócio. 

As parcerias chave da empresa estão relacionadas à proposta de valor de 

reaproveitar resíduos previamente descartados. Dessa forma, parcerias com 

beneficiadoras de arroz são fundamentais para assegurar o fornecimento de                

matéria-prima excedente e manter os custos de aquisição baixos. A associação dos 

produtores de Açúcar, Etanol e Energia permite o melhor relacionamento com demais 

produtores e atualização da empresa quanto a normas, regulações e tendências do 

mercado. 
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Em virtude da regulamentação da ANP que restringe a comercialização de EHC 

a distribuidoras de combustíveis, os principais clientes do empreendimento serão 

primeiramente tais pessoas jurídicas. Nesse sentido, os canais de comunicação serão 

diretos entre a empresa e as distribuidoras por meio físico, digital ou telefônico. A fonte 

de receita do empreendimento será principalmente a venda do EHC, sendo os custos 

referentes a manutenção, logística da matéria-prima e produto, bem como a produção 

industrial, incluindo a folha de pagamento dos funcionários, impostos e demais custos 

associados. 

 

2.6 CÁLCULO SIMPLIFICADO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Assumiu-se uma base de cálculo de 1000 kg/h de EHC 93% com densidade 

média de 811,2 kg/m3 a 20ºC, conforme Anexo A, e consideraram-se os rendimentos 

da  hidrólise da celulose e fermentação dos açúcares, glicose e xilose, para produção 

do EHC apresentados por Ranganathan (2020). O rendimento das demais operações 

do processo foi considerado como 100%. 

O preço do EHC foi obtido segundo dados do CEPEA, conforme estimativa de 

2020 da média do preço pago ao produtor pelo litro do Etanol Hidratado Combustível 

no estado de SP. O preço médio de comercialização entre novembro de 2020 e janeiro 

de 2021 foi de R$ 2,04, valor que foi utilizado nos cálculos. O valor médio anual foi            

de R$ 1,79.  

O preço de aquisição da casca de arroz foi considerado como R$ 10,00 por 

tonelada de casca, valor obtido através de consulta com beneficiadoras de arroz 

localizadas em Santa Catarina e considerou-se carga tributária de 30% sobre a receita 

bruta. Os valores calculados de produção, demanda de matéria-prima, receita e 

custos estão apresentados na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Tabela 3 – Cálculo simplificado de viabilidade econômica 

 

Produto Quantidade Preço (R$) Valor anual (R$) 

Lucro líquido Etanol 1232 L/h 2,04/L 21.426.035,50 

Impostos - - - - 6.427.810,65 

Custos Casca de arroz 5,35 ton/h 10,00/ton  - 455.820,00 

Lucro bruto - - - 14.542.404,85 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

A partir da Tabela 3, pode-se concluir que o projeto se apresenta inicialmente 

como viável, visto que uma receita consideravelmente superior aos custos pode ser 

obtida. Posteriormente uma análise mais aprofundada será realizada, com elementos 

que não foram considerados na análise preliminar. 

Sabendo da viabilidade inicial do projeto, faz-se necessário uma estimativa de 

produção e demanda de matéria-prima mais próxima da realidade, sendo alcançada 

através de consulta à base de dados da ANP em relação ao mercado consumidor 

referente ao estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo dados da ANP, 

no ano de 2019, o RS produziu 1 m³ de EHC e não houve produção em SC. O 

consumo dos dois estados no mesmo ano foi de 134.590 m³, sendo 53.036 m³ no RS 

e 81.554 m³ em SC. Pensando inicialmente em produzir 10% da demanda do estado 

de SC, obtém-se a uma produção anual de 8.155 m³. 

A matéria-prima empregada no processo será a casca de arroz. Desse modo, 

estima-se a necessidade de 120 toneladas diárias de casca. A qualidade não pode 

ser precisamente especificada, pois o resíduo possui composição variada 

dependendo da variedade cultivada, das condições climáticas durante a safra, entre 

outros fatores. Um local para armazenagem da casca com capacidade para 15 dias 

de produção será necessário para assegurar a continuidade do processo em períodos 

de menor disponibilidade de casca de arroz.  

Considerando a operação da indústria em três turnos de oito horas cada, com 

parada programada de 10 dias ao ano, estima-se uma produção de EHC de                                    

30,55 m³ por dia ou 1,27 m³/h. 
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2.7 LOCALIZAÇÃO 

  

Um fator de extrema importância para a definição da localização da indústria 

de Etanol de Segunda Geração a partir da casca de arroz é a localização dos 

fornecedores de matéria-prima para evitar custos elevados com o transporte de um 

material de baixo valor agregado. Neste aspecto, o estado de Santa Catarina se 

mostra mais apropriado. 

 O estado do Rio Grande do Sul é o celeiro do arroz brasileiro, tendo 56,8% da 

área cultivada e 70,8% da produção nacional (CONAB, 2020). Contudo, a produção 

está localizada nas regiões central e da campanha. Entre essas regiões,                  

destacam-se os municípios de Uruguaiana, Santa Vitória do Palmar e Alegrete, que 

juntas são responsáveis por 28% da produção gaúcha de arroz (IBGE, 2020). Devido 

a isso, os gastos com o transporte da matéria-prima à indústria e/ou do produto ao 

mercado consumidor inviabilizariam o empreendimento. Em comparação, no estado 

de Santa Catarina, segundo maior produtor de arroz no Brasil, a produção está 

concentrada na região sul, com destaque para as regiões de Araranguá e Criciúma, 

com 39% da produção, além de contarem com muitas beneficiadoras do cereal. 

Santa Catarina conta com uma alíquota de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) de 25% sobre o EHC, um valor menor quando 

comparado com o Rio Grande do Sul, de 30% (FECOMBUSTÍVEIS, 2021). Outro fator 

a ser considerado na análise são os possíveis benefícios fiscais concedidos por cada 

município no caso de uma possível instalação em seu território. Na cidade de 

Criciúma, por exemplo, tem-se a Lei N° 7.497, de 2 de agosto de 2019, segundo a 

qual podem ser concedidos incentivos econômicos e fiscais às empresas ou entidades 

que se estabeleçam no Município ou nele ampliem ou reativem suas atividades.                      

A título de exemplo, a empresa Grupo Total Brasil Indústria de Descartáveis LTDA 

obteve isenção de 100% das Taxas de Serviço de Vigilância e Controle                           

Sanitário (TSVCS) e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pelo período de 

cinco anos.  

Sendo assim, decidiu-se instalar a indústria na cidade de Criciúma, localizada 

na região Sul do estado de Santa Catarina e localizada a 200 km de Florianópolis. 

Criciúma é considerada a principal cidade da Região Metropolitana, além de ser a 

cidade mais populosa do sul catarinense e a quinta maior do estado. O município se 

estende por 235,6 km² e possui 217.311 habitantes (IBGE, 2020). O IDH é de                 
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0,788 (IBGE 2010), sendo o 76° município mais bem avaliado do país e o 14° mais 

bem avaliado do Estado Catarinense, com um PIB per capita de R$ 36.073,31                

(IBGE 2018). 

A empresa estará localizada próxima à disponibilidade de matéria-prima, 

reduzindo os custos para transportá-la até a planta industrial. A Figura 4, nesse 

sentido, apresenta a localização de indústria em amarelo, e a localização dos 

fornecedores de matéria-prima em azul.   

 

Figura 4 – Localização da planta industrial e potenciais fornecedores 

 

 
 

Fonte: Google maps (2021) 
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2.8 CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO 

  

A empresa produz o Etanol Hidratado Combustível em regime contínuo por 

meio da fermentação contínua do hidrolisado da casca do arroz, sendo a hidrólise 

enzimática a única operação em batelada da indústria. A capacidade diária de 

produção da empresa é estimada em 30,55 m³ de Etanol Hidratado Combustível, com 

demanda diária de 120 toneladas de casca de arroz.  

 A operação da indústria está prevista em três turnos de oito horas por dia ao 

curso de 355 dias com parada programada para manutenção de 10 dias ao ano. O 

primeiro turno ocorre das 6 h às 14 h, o segundo turno das 14 h às 22 h e o terceiro 

turno será das 22 h às 6 h. O setor administrativo funciona em horário comercial por 

oito horas por dia durante cinco dias da semana e quatro horas aos sábados pela 

manhã. 

 

2.9 LABORATÓRIOS 

 

É imprescindível a utilização de laboratórios para a realização das análises 

necessárias para o controle de qualidade dos produtos, dados os requerimentos 

presentes no Anexo A para o Etanol Hidratado Combustível, bem como replicação 

dos microrganismos utilizados para a fermentação e manuseio do meio enzimático 

para a hidrólise. 

 

2.9.1 Laboratório de controle da qualidade 

 

A análise da matéria-prima será realizada no período do seu recebimento.                

Por sua vez, a análise do rendimento da produção de Etanol de Segunda Geração 

será realizada ao final de cada fermentação. Em conformidade com a Resolução                

ANP nº 19 de 15.4.2015, amostras-testemunhas de um litro cada do EHC, 

devidamente identificadas com o número do certificado e lacradas, serão 

armazenadas em duplicata em recipientes de vidro ou polietileno de alta densidade 

(PEAD), em local protegido de luminosidade e aquecimento por período de quatro 

meses a contar da data de saída do produto das instalações da empresa. 

As análises laboratoriais serão realizadas em conformidade com os métodos e 

especificações presentes no Anexo A, sendo necessário um cromatógrafo líquido de 
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alta eficiência (HPLC), um espectrômetro de massas, um espectrofotômetro, um 

densímetro, uma balança analítica de precisão, um medidor de pH, uma chapa de 

aquecimento, uma estufa, uma capela, dentre vidrarias laboratoriais, como buretas, 

béqueres, erlenmeyer, provetas e pipetas (NOVACANA, 2020).   

 

2.9.2 Laboratório de microbiologia 

 

O laboratório de microbiologia será utilizado para análise e inoculação das 

leveduras empregadas no processo fermentativo. Para isso, a empresa contratará um 

laboratório terceirizado que esteja credenciado para emitir laudo das análises junto à 

ANVISA (PROLAB, 2019). Os profissionais presentes no laboratório serão 

responsáveis pelo recolhimento de amostras e análises, manutenção da qualidade do 

produto e higienização do ambiente. Alguns dos equipamentos presentes no 

laboratório serão:  

 

1. Autoclave para esterilização de materiais; 

2. Microscópio óptico para avaliação dos microrganismos; 

3. Espectrofotômetro; 

4. Estufa para crescimento dos microrganismos e armazenamento;  

5. Destilador de água; 

6. Shaker; 

7. Banho termostático para análises;  

8. Demais equipamentos: geladeira, capela de fluxo laminar, bomba a vácuo para 

filtração, entre outros. 

 

2.10 DOCUMENTAÇÃO 

 

De acordo com o SEBRAE (2019), a formalização da indústria é o primeiro 

passo para que se possa dar início às suas atividades. A empresa inicialmente deverá 

reservar o nome empresarial na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 

(JUCESC) e efetuar o registro do empreendimento e redação do contrato social. Em 

seguida, deve-se solicitar o CNPJ da empresa na Receita Federal e a Inscrição 

Estadual na Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina para emissão de 

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). 
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Uma vez formalizado o empreendimento, deve-se requisitar a Certidão de 

Viabilidade e Zoneamento na prefeitura para verificar a disponibilidade de instalação 

da empresa no endereço desejado e o Alvará de Localização e Funcionamento para 

abertura do empreendimento. 

Visto que a empresa atuará no setor de combustíveis, deve-se requisitar a 

licença operação à ANP e o licenciamento ambiental ao Instituto do Meio Ambiente 

de Santa Catarina. Uma vez instalado o complexo industrial, deve-se realizar o 

requerimento do Alvará de Proteção contra Incêndios no corpo de bombeiros regional 

e o cadastro na Previdência Social para contratação de funcionários. 
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3 SELEÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

3.1 PRÉ-TRATAMENTO 

 

Um dos principais problemas a serem superados no processo de produção de 

Etanol de Segunda Geração é a resistência da biomassa lignocelulósica à hidrólise. 

As substâncias de interesse na matéria-prima, celulose e hemicelulose, estão 

confinadas dentro das paredes celulares das plantas, constituídas majoritariamente 

de lignina, o que dificulta a liberação dos polissacarídeos e afeta o rendimento do 

processo. Segundo Amarasekara (2014), os principais fatores que contribuem para a 

resistência da biomassa lignocelulósica à hidrólise são a proteção da celulose pela 

lignina, a reduzida área superficial acessível e o caráter heterogêneo das partículas 

de biomassa. 

Devido a essas questões, o uso de técnicas de pré-tratamento se faz crucial 

para a conversão da matéria-prima lignocelulósica em produtos de maior valor 

agregado. Uma representação esquemática do pré-tratamento é apresentada na 

Figura 5.  

 

Figura 5 – Esquema do pré-tratamento de material lignocelulósico 

 

 
 

Fonte: Mood et al. (2013) 
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De acordo com Mood et al. (2013), o pré-tratamento deve ser capaz de romper 

as ligações de hidrogênio na celulose cristalina, quebrar a matriz reticulada de 

hemiceluloses e lignina e aumentar a porosidade e a área de contato da celulose para 

a subsequente hidrólise. Além disso, Amarasekara (2014) atenta para o fato de que é 

necessário minimizar a produção de inibidores, que podem surgir em consequência 

da degradação de açúcares e da lignina.  

Em geral, existem quatro diferentes categorias de pré-tratamentos: os físicos, 

os físico-químicos, os químicos e os biológicos (HALDAR et al., 2016). Os                                   

pré-tratamentos físicos não envolvem a adição de produtos químicos e consistem na 

redução do tamanho das partículas da biomassa lignocelulósica com o objetivo de 

aumentar a área superficial. Esses métodos, segundo Chen et al. (2017), são 

relativamente simples e geram menos poluição ao ambiente, porém necessitam de 

alto consumo energético que acaba aumentando o custo de produção. Os exemplos 

mais comuns de pré-tratamentos físicos são a moagem e a trituração, mas também 

há a possibilidade do uso de micro-ondas, ultrassom e pirólise. 

A classe mais utilizada de pré-tratamento são os físico-químicos, pois estas 

técnicas afetam tanto as propriedades físicas como as propriedades químicas da 

biomassa (Amarasekara, 2014). Nesses, incluem-se a explosão a vapor (SE), o                

pré-tratamento com água líquida quente (LHW), que são mais comumente utilizados, 

e as técnicas que utilizam amônia, como a explosão de fibra com amônia (AFEX). A 

técnica SE é amplamente estudada, porque envolve a quebra dos componentes 

estruturais pela ação térmica, mecânica e química. A biomassa é aquecida com vapor 

pressurizado (20-50 bar, 160-270 °C) por um período que pode variar de segundos 

até alguns minutos e então acontece uma rápida descompressão até a pressão 

atmosférica. A umidade condensada evapora e ocorre a desagregação da matriz 

lignocelulósica. Esse método causa a hidrólise parcial da hemicelulose, transforma a 

lignina devido à alta temperatura e promove a cristalização da celulose amorfa (MOOD 

et al., 2013). Há a possibilidade de adicionar-se ácido sulfúrico ao vapor durante a SE 

para a recuperação de celuloses e hemiceluloses, porém nesse caso a formação de 

inibidores é inevitável (BEIG et al., 2021).  

O pré-tratamento LHW emprega água no estado líquido a altas temperaturas 

(120-260 °C) e pressões manter a água no estado líquido e em contato com a 

biomassa por um período de 15 minutos. Nesse processo, cerca de 40-60% da 

biomassa é dissolvida, sendo 4-22% da celulose e 35-60% da lignina. A maior parte 
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da hemicelulose é hidrolisada em pentoses, e como resultado da remoção da 

hemicelulose, a celulose se torna facilmente acessível para as enzimas responsáveis 

pela hidrólise (AMARASEKARA, 2014). O pré-tratamento LWH, ao contrário do SE, 

tem a vantagem de não necessitar de rápida expansão ou descompressão, pois utiliza 

a pressão apenas para evitar a evaporação da água. Além disso, caso o processo 

seja mantido em pH neutro, a formação de inibidores é praticamente nula                    

(KUMARI et al., 2018).  

Os pré-tratamentos químicos mais utilizados são os ácidos e os alcalinos, 

devido à alta solubilização do conteúdo de celulose e hemicelulose e a remoção da 

lignina da biomassa. O pré-tratamento ácido com uso de ácido sulfúrico é o                             

pré-tratamento mais utilizado na biomassa lignocelulósica para aumentar a 

acessibilidade da celulose na hidrólise enzimática. Esse processo pode ser conduzido 

tanto a baixas temperaturas com ácido concentrado, como a altas temperaturas com 

ácido diluído. Segundo Chiaramonti et al. (2012), o uso de ácido concentrado é mais 

efetivo, porém requer equipamentos mais caros e possui maiores riscos de operação, 

além de produzir inibidores à fermentação. Industrialmente, o uso de ácido diluído é 

mais adequado pois gera uma quantidade menor de inibidores. Amarasekara (2014) 

indica que as concentrações utilizadas variam de 0,2% a 2,5% em massa dependendo 

da matéria-prima e a temperatura do processo varia de 130 a 210 °C. 

O pré-tratamento alcalino tem como principal vantagem a remoção da lignina, 

grupos acetil e ácidos urônicos que são inibidores no processo de hidrólise                  

(KUMARI et al., 2018). Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio 

e amônia são comumente utilizados neste método. Em comparação com o                    

pré-tratamento ácido, a técnica alcalina necessita de menores temperaturas e não 

precisa de reatores complexos, porém os maiores problemas são o longo tempo de 

residência, que pode ir de horas até dias, e a necessidade de neutralização do caldo 

pré-tratado (MOOD et al., 2013). 

Microrganismos, enfim, são empregados nos pré-tratamentos biológicos para 

degradar a lignina e a hemicelulose, liberando a celulose e facilitando o processo de 

hidrólise. Os microrganismos mais utilizados nestes métodos são os fungos. Em 

comparação com outras técnicas, os pré-tratamentos biológicos são normalmente 

conduzidos a baixas temperaturas e pressão atmosférica, não demandando reagentes 

químicos ou equipamentos caros, contudo, as taxas de reação são baixas tornando o 

processo muito demorado e dificultando sua utilização (AMARASEKARA, 2014). 
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Perceber que cada método possui problemas que limitam sua aplicação. Uma 

solução para superar esse desafio que vem sendo cada vez mais considerada é a 

combinação de diferentes pré-tratamentos. Para melhorar a eficiência da 

sacarificação da biomassa, pode ser aplicada uma combinação do pré-tratamento 

com ácido diluído e da explosão a vapor. A conversão da xilose, por exemplo, pode 

ser maximizada submetendo a matéria-prima primeiro por uma hidrólise com ácido 

diluído seguido da quebra da estrutura lignocelulósica pela explosão a vapor  

(KUMARI et al., 2018).  

Tendo em vista os diferentes tipos de pré-tratamento, fez-se a opção pelo 

tratamento com ácido sulfúrico diluído, que possibilita uma alta recuperação dos 

açúcares hemicelulósicos na fração líquida enquanto a maior parte da celulose 

permanece no resíduo sólido para posterior hidrólise enzimática (HSU et al., 2009). 

 

3.2 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

 

As duas possibilidades existentes para o processo de hidrólise da celulose 

visando a produção de Etanol são a rota ácida e a rota enzimática                                 

(SHARMA et al., 2020). A hidrólise enzimática apresenta uma série de vantagens em 

relação à rota ácida, pois é realizada em condições brandas, com temperaturas entre 

40 e 50°C e pH entre 4,8 e 5,0, não havendo formação de inibidores e podendo 

alcançar elevados rendimentos, enquanto a hidrólise ácida ocorre em temperaturas 

de 100 a 240 °C, resultando na formação de inibidores e, devido ao ácido diluído,              

não é possível obter alto rendimento na recuperação de açúcares (JAHNAVI et                    

al., 2017) (BALAT, 2011). 

As enzimas responsáveis pela quebra das ligações presentes entre as 

unidades de glicose da celulose são as celulases. Os microrganismos produtores de 

celulases mais comuns são fungos e bactérias dos gêneros Trichoderma, Aspergillus, 

Clostridium e Thermomonospora, sendo que o maior potencial está nas espécies do 

gênero Trichoderma (IMRAN et al., 2016). Os três principais tipos de celulases 

envolvidas na hidrólise enzimática da celulose são as endoglucanases, 

exoglucanases e beta-glicosidases (SHARMA et al., 2020). As endoglucanases agem 

rompendo aleatoriamente as ligações internas da celulose, resultando em compostos 

formados por menos unidades de glicose. As exoglucanases atacam as extremidades 

da celulose liberando celobioses, complexos formados por duas unidades de glicose. 



38 
 

Por fim, as beta-glicosidases atuam nas celobioses formando unidades de açúcares 

simples, a glicose (WANG, 2013). 

 

3.2.1 Hidrólise enzimática separada da fermentação 

 

Nesse processo, os materiais pré-tratados são hidrolisados enzimaticamente 

para a obtenção da glicose, a qual é subsequentemente fermentada a Etanol.                            

A grande vantagem deste método consiste no fato deste permitir que tanto a hidrólise 

quanto a fermentação ocorram em condições ótimas para cada etapa. A temperatura 

ótima para as celulases está entre 30 e 37°C (OLSSON et al., 2006).  

A desvantagem deste método, contudo, está relacionada à inibição das 

enzimas do complexo celulásico pelos seus produtos de hidrólise (glicose e 

celobiose), além da possibilidade de contaminação existente. As possíveis 

contaminações se devem, principalmente, ao fato da solução de açúcares formada se 

tornar uma fonte disponível ao ataque indesejado de microrganismos, já que o tempo 

necessário na etapa de hidrólise é longo. Além disso, as próprias enzimas podem ser 

uma potencial fonte de contaminação (TAHERZADEH e KARIMI, 2007). 

 

3.2.2. Hidrólise enzimática e fermentação simultâneas 

 

Este método combina a hidrólise enzimática dos materiais pré-tratados e a 

fermentação em um só processo. Entre suas vantagens, pode-se citar o aumento da 

produtividade do Etanol, pois menores cargas enzimáticas são utilizadas no processo, 

assim como a redução do risco de contaminação, já que a presença do Etanol reduz 

essa possibilidade (McMILLAN et al., 1999). Entretanto, este processo não é 

conduzido em condições ótimas de operação fazendo com que as enzimas tenham 

uma menor atividade.  

 

3.2.3 Hidrólise enzimática e cofermentação simultâneas 

 

Este processo refere-se à cofermentação de ambos os açúcares (pentoses e 

hexoses). Nesse sentido, o hidrolisado hemicelulósico e a celulose são separados 

após a etapa de pré-tratamento. Isso permite que os açúcares da hemicelulose sejam 

convertidos a Etanol juntamente com a sacarificação e fermentação da celulose 
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(TEIXEIRA et al., 2000). Contudo, visando conferir a um único microrganismo as 

características necessárias para fermentar ambos os açúcares, algumas intervenções 

da biologia molecular precisam ocorrer.  

 

3.3 FERMENTAÇÃO 

 

 A fermentação dos substratos pode ser realizada fermentando-se a glicose e a 

xilose separadamente ou por meio da cofermentação, a qual possibilita que os dois 

substratos sejam fermentados em um único reator. 

 

3.3.1 Fermentação da glicose 

 

O substrato mais popular para a fabricação de Etanol por rota fermentativa é a 

glicose, com a levedura Saccharomyces cerevisiae sendo o principal microrganismo 

usado na fermentação, porém existem outras alternativas de microrganismos, além 

de diferentes condições de processo que afetam os resultados. 

Trinca (2018) comparou a fermentação de glicose a partir de casca de soja em 

Etanol pela levedura Saccharomyces cerevisiae ATCC 26602 a 35 °C e concentração 

inicial de glicose de 60 g.L-1 e a bactéria Zymomonas mobilis CCT 4494 a 30 °C. Os 

tempos de fermentação foram de 15 horas e a levedura apresentou um rendimento 

melhor (0,44 g.g-1) do que a bactéria (0,39 g.g-1), porém com reciclo, o rendimento da 

Z. mobilis aumentou para 0,49 g.g-1 no quinto ciclo. Ambas as fermentações 

aconteceram com imobilização celular e obtiveram pH de 5,5. Observa-se que o 

tempo alto de fermentação torna a aplicação desses dados inviáveis para um 

processo industrial que requer agilidade e eficiência. 

De acordo a patente BR 112012015367-6 B1 (Hitz et al.), a bactéria Z. mobilis 

apresenta sensibilidade a altas concentrações de acetato, produzido em vários 

processos de hidrólise, sendo necessário portanto a adaptação da célula para que se 

torne mais eficiente. 

 

3.3.2 Fermentação da xilose 

 

Outro substrato que pode ser usado pela unidade a ser projetada para a 

produção do Etanol é a xilose. Existem vários microrganismos que podem realizar a 
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fermentação da xilose em Etanol, como por exemplo o Pachysolen tannophilus             

CCT 1891, que com as células imobilizadas a 35 °C e agitação de 100 rpm, possui 

um rendimento de 0,44 g.g-1 em uma concentração inicial de 60 g/L de xilose e                   

pH 4,5 (TRINCA, 2018). Porém, essa fermentação também foi realizada em um 

período de 15 horas, tornando-a industrialmente inviável. 

Além da levedura, outro microrganismo que pode converter xilose em Etanol é 

o Scheffersomyces Stipitis, porém o consumo de xilose (50,78%) e rendimento do 

processo são baixos (0,45 g/g) quando considerado o tempo de fermentação de                        

72 horas (SILVA et al. 2014). Portanto, esse microrganismo acaba por não ser 

industrialmente aplicável. 

De acordo com Jeffries et al. (1981), o microrganismo que apresenta a melhor 

taxa de conversão de xilose em etanol é a Candida tropicalis, dentre 42 culturas 

analisadas. De acordo com a patente BR 102017027916-2 A2 (Xavier et al.), a 

fermentação da levedura a 30 °C em meio com 11,3 g/L de xilose sob agitação de  

200 RPM gera uma conversão de Etanol de 67% em 36 horas, além de produzir xilitol 

com eficiência de conversão de 19%. Porém, de acordo com Hinman et al. (1989), as 

culturas que geram o custo mais baixo da produção de Etanol por galão são a   

Candida shehatae e a Pachysolen stipis, que produzem Etanol a uma concentração 

de 2,7%. Dupreez et al. (1983) conseguiu um rendimento de 0,29 g/g e uma              

produção de Etanol máxima de 26,2 g/L com a Candida shehatae em condições                      

anaeróbicas. 

Outra possibilidade para uso é o microrganismo Scheffersomyces stipitis, que 

de acordo com Nitiyon et al. (2016), pode atingir um rendimento na produção de Etanol 

de 0,31 g/g, a uma temperatura de 30 °C, com um consumo de xilose de 15 g/L, porém 

o tempo de fermentação ainda é alto, chegando a 72 horas. 

 

3.3.3 Cofermentação da glicose e xilose 

 

Outra possibilidade para a produção de Etanol no processo é fermentar xilose 

e glicose em conjunto. Um dos estudos envolvendo essa forma de produção a 

fermentação feita com a cofermentação de Saccharomyces cerevisiae ATCC 26602, 

Zymomonas mobilis CCT 4494 e Pachysolen tannophilus CCT 1891, adicionadas 

nesta ordem, em células imobilizadas por 15 horas (TRINCA, 2018).  
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Contudo, utilizar três diferentes microrganismos para realizar esse processo 

torna-se inviável economicamente. As cepas nativas desses organismos são limitadas 

por taxas de produção, forte preferência pela utilização de glicose em relação à xilose, 

suscetibilidade a inibidores, suscetibilidade à contaminação microbiana ou 

bacteriófago e altos requisitos de nutrientes ou regulamentos de contenção devido à 

expressão de transgenes a fim de alcançar a utilização de xilose. 

A Patente WO2012019308A1, traz como alternativa a utilização de um único 

microrganismo modificado, no caso a Saccharomyces cerevisiae. A modificação 

genética dessa levedura consiste na introdução de genes que codificam as enzimas 

que permitem que a xilose seja convertida no seu isômero xilulose, já que, 

naturalmente, essa levedura não fermenta quantidades significativas de xilose - fator 

que afeta diretamente o rendimento da produção de Etanol de Segunda Geração. 

Para realizar-se a cofermentação da glicose e xilose, pode-se optar por três diferentes 

métodos: batelada, batelada alimentada e processo contínuo. 

 

3.3.3.1 Processo batelada 

 

O processo em batelada é considerado o mais seguro, controlável e flexível em 

termos de operação, porém pode apresentar baixos rendimentos e produtividades, 

sendo muito usado como base para comparação de eficiências atingidas entre 

processos. 

 

3.3.3.2 Processo batelada alimentada  

 

O processo de batelada alimentada, por sua vez, é um processo mais 

conveniente e satisfatório para operação, eficiência e conversão de açúcares em 

álcool, até mesmo causando o abandono de vários processos contínuos para essa 

finalidade. Por possuir flexibilidade em relação a vazão de enchimento, é possível ter 

controle sobre a concentração de substrato, permitindo que se favoreça uma 

determinada via metabólica preferida para produzir um produto de interesse. 
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3.3.3.3 Processo contínuo 

 

 O processo contínuo confere as seguintes vantagens ao processo: menores 

equipamentos, otimização do tempo de uso, rendimento médio alto, tempo de 

fermentação e parada reduzido, obtenção de caldo fermentado uniforme, menor gasto 

com mão de obra e maior facilidade para empregar controles avançados. Dentre suas 

desvantagens estão o perigo de infecção, mutações genéticas e seleção de mutantes 

menos produtivos. Para aplicação na fermentação alcoólica, o tipo mais usado é o 

reator de mistura completa arranjado em série, sendo vantajoso trabalhar com esse 

arranjo quando a velocidade de desenvolvimento do microrganismo aumenta 

conforme mais reatores são incluídos, caso observado na fermentação alcoólica, 

permitindo elevado rendimento e produtividade do processo. 

Essa forma de trabalho apresenta vantagens para a fermentação alcoólica, tais 

como o esgotamento total do mosto, não intoxicação da levedura e estabilidade, 

devido a ação dos inibidores só ser significativa nos últimos estágios. Através de 

técnicas de otimização, estimou-se que quatro reatores em série é o menor número 

possível de reatores nesse formato, e também a quantidade ótima. Por fim, o uso do 

processo contínuo implica em uma redução de até 57% no investimento de capital fixo 

em comparação com a operação em batelada (PORTO, 2005). 

 

3.3.4 Rota tecnológica 

 

 Optou-se por realizar a cofermentação da glicose e xilose utilizando-se o 

microrganismo modificado Saccharomyces cerevisiae BP10001 por meio do processo 

contínuo com reciclo de células livres.  

 A corrente de alimentação do fermentador é composta pelos substratos e pelas 

células livres do microrganismo modificado e o pH é mantido idêntico à etapa de 

hidrólise, o qual corresponde a 5,0. A corrente de saída do fermentador prossegue 

para uma centrífuga para separar as células livres do líquido fermentado. O restante 

do líquido fermentado permanece em uma corrente de sobrenadante. Já as células 

livres, juntamente com a água, encontram-se na corrente de concentrado. Por fim, a 

corrente de concentrado divide-se em duas correntes, uma corrente de purga e uma 

corrente de reciclo. A corrente de purga descarta o excesso de células 
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(correspondente a 30%), enquanto a corrente de reciclo reutiliza o restante das células 

livres (correspondente a 70%) para dar continuidade ao processo.  

 

3.4 DESTILAÇÃO 

 

A destilação é um processo que consiste na separação de componentes de 

uma mistura homogênea, usando como princípio a  diferença de volatilidade dos 

componentes presentes na mistura, no qual uma fase vapor entra em contato com 

uma fase líquida e ocorre transferência de massa entre as fases. Na obtenção de 

Etanol, essa operação unitária é responsável por extrair esse componente do vinho 

delevedurado. (DAMASCENO et al., 2017). No entanto, o sistema Etanol-água, se 

torna um empecilho para a obtenção de Etanol com elevada concentração, uma vez 

que esse sistema a pressão e temperatura de 1 atm e 78,2°C  forma um azeótropo de 

composição mássica de 95,6% de Etanol (CARPIO, 2019).  

No processo de destilação, quando se atinge proporções de Etanol e água 

próximas em uma faixa de 92,5% a 94,6% em massa, obtém-se um Álcool Etílico 

Hidratado Carburante (AEHC). Outrora, quando as proporções apresentam valor 

superior a 99,3% em massa, obtém-se um Álcool Etílico Anidro Carburante (AEAC). 

A Figura 6 representa a configuração das colunas de destilação utilizadas nas usinas 

brasileiras  para obtenção de Etanol. 

 

Figura 6 – Esquema simplificado do processo de destilação de EHC 

 

 
 

Fonte: FURLAN (2012) 



44 
 

A configuração da coluna de destilação é constituída por 5 colunas, sendo 

elas A, A1, D, B, B1. As colunas A, A1 e D formam a primeira coluna de destilação, 

enquanto as colunas B e B1, formam a segunda coluna, denominada coluna de 

retificação. De acordo com Mantelatto (2005), o AEHC é obtido na coluna de 

retificação. A coluna A1, tem como finalidade a purificação do vinho, separando-o dos 

compostos mais voláteis. A coluna pode apresentar oito pratos e a alimentação ocorre 

no topo da coluna (FURLAN, 2012).  

A coluna A tem como função a purificação do produto de fundo oriundo da 

coluna A1. Essa coluna é constituída de 16 a 24 pratos, estando ela localizada sob a 

coluna A1 (CARPIO, 2019). A coluna D apresenta em média 6 pratos e tem como 

finalidade a obtenção do álcool secundário. Esse álcool passa por um processo de 

condensação e retorna para a coluna por uma corrente de refluxo. Segundo Camargo 

et al. (1990), o Etanol secundário pode apresentar componentes voláteis decorrentes 

do processo de fermentação que podem conferir um pH ácido.  

Na coluna B1, que possui cerca de 13 pratos, obtém-se álcoois superiores, 

água e Etanol. A junção desses compostos é denominada de óleo fúsel. Por fim, a 

coluna B é onde se obtém o AEHC. Nessa coluna, o destilado passa por um processo 

de refluxo para que haja uma maior transferência de massa entre as fases vapor e 

líquido e um maior enriquecimento do produto. De acordo com Furlan (2012) essa 

coluna é constituída em média por 40 pratos. 
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4 PROJETO DO PROCESSO 

 

Nesta seção será definida tecnologia empregada e ordenadas as etapas de 

processamento. Além disso, serão definidas as condições de operação dos 

equipamentos. 

 

4.1 DIAGRAMA DE BLOCOS 

 

O diagrama de blocos da planta industrial para síntese de Etanol Combustível 

Hidratado de Segunda Geração se encontra na Figura 7. 

 

Figura 7 – Diagrama de blocos 

 

 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

Inicialmente a casca de arroz é submetida a um pré-tratamento ácido, onde a 

maior parte da hemicelulose é hidrolisada em monômeros de xilose que ficam retidos 

na fração líquida. A corrente de saída do reator de pré-tratamento segue para um vaso 

flash a fim de aliviar a pressão e diminuir a temperatura. A seguir ocorre a separação 



46 
 

da parte líquida, que é conduzida para uma etapa de calagem ou overliming, e a parte 

sólida, que será hidrolisada enzimaticamente.  

Na hidrólise enzimática, a celulose presente na matéria-prima é quebrada em 

monômeros de glicose, também retidos na fração líquida. A etapa seguinte separa a 

solução de glicose do resíduo sólido, composto majoritariamente por lignina, que é 

conduzido para a secagem e queima a fim de produzir calor para suprir as 

necessidades da usina. A solução de glicose é encaminhada para uma etapa de 

mistura com solução rica em xilose já neutralizada, essa mistura segue para o 

processo de produção de Etanol. 

Na produção de Etanol, a glicose é fermentada gerando uma solução com 

baixa concentração de Etanol. Na sequência, esta solução é destilada visando sua 

purificação e o aumento da concentração de Etanol até a faixa de 92,5 a 94,6%, sendo 

considerado Etanol Hidratado Combustível. 

 

4.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO 

 

A unidade foi dividida em cinco áreas seguindo a sequência do processo 

produtivo. A área 100 compreende o recebimento, armazenamento e pré-tratamento 

da matéria-prima, a área 200 corresponde à hidrólise enzimática, a área 300 à 

preparação e concentração do caldo, a área 400 à fermentação e a área 500 à 

purificação do Etanol e utilidades. O fluxograma do processo se encontra na Figura 8 

e o detalhamento das correntes de processo na Tabela 4. 
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Figura 8 – Fluxograma do processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 4 – Correntes de processo 

(continua) 

Corrente  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Vazão mássica [kg/h] 5.000,00 35.640,00 360,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 41.000,00 4.169,03 36.830,97 7.237,48 7.211,20 

Temperatura [ºC] 25 25 25 25 87,9 140 160 100 100 100 25 

Pressão [bar] 1 1 1 1 1 3.6 6 1 1 1 1 

pH - - - 0,70 - - 0.70 - - - - 
Fração mássica             

Celulose  0,30700 0 0 0 0 0 0,03220 0 0,03584 0,18239 0 

Hemicelulose  0,26200 0 0 0 0 0 0,00250 0 0,00278 0,01414 0 

Lignina  0,17200 0 0 0 0 0 0,01830 0 0,02037 0,10367 0 

Cinzas  0,15200 0 0 0 0 0 0,01854 0 0,02064 0,10501 0 

Água  0,10700 1,00000 0 0,99000 0,99000 0,99000 0,88232 1,00000 0,86901 0,59479 1,0000 

Ácido sulfúrico  0 0 1,00000 0,01000 0,01000 0,01000 0,00878 0 0,00977 0 0 

Glicose  0 0 0 0 0 0 0,00410 0 0,00457 0 0 

Xilose  0 0 0 0 0 0 0,02858 0 0,03181 0 0 

Ácido Acético  0 0 0 0 0 0 0,00114 0 0,00127 0 0 

HMF  0 0 0 0 0 0 0,00008 0 0,00009 0 0 

Furfural  0 0 0 0 0 0 0,00079 0 0,00088 0 0 

Lignina dissolvida  0 0 0 0 0 0 0,00267 0 0,00297 0 0 

Óxido de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sulfato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etanoato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enzimas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Células  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sulfato de amônio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bicarbonato de sódio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dióxido de carbono  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etanol  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xilitol  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(continua) 

Corrente  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Vazão mássica [kg/h] 26,40 14.475,08 14.475,08 4.240,94 2.459,75 10.234,14 29.593,49 29.593,49 222,80 29.816,38 2.045,19 

Temperatura [ºC] 57 50 50 50 30 50 100 75 25 75 75 

Pressão [bar] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

pH 4,8 4,8 4,8 - - - - - - 3,5 - 
Fração mássica             

Celulose  0 0,09119 0,00912 0,03113 0,05367 0 0 0 0 0 0 

Hemicelulose  0 0,00707 0,00373 0,01274 0,02197 0 0 0 0 0 0 

Lignina  0 0,05183 0,05184 0,17693 0,30505 0 0 0 0 0 0 

Cinzas  0 0,05250 0,05250 0,17921 0,30898 0 0 0 0 0 0 

Água  0 0,79557 0,79558 0,60000 0,31034 0,87662 0,93607 0,93607 0 0,93147 0,67900 

Ácido sulfúrico  0 0 0 0 0 0 0,01216 0,01216 0 0 0 

Glicose  0 0 0,08207 0 0 0,11608 0,00568 0,00568 0 0,00564 0,00411 

Xilose  0 0 0,00334 0 0 0,00472 0,03959 0,03959 0 0,03930 0,02864 

Ácido Acético  0 0 0 0 0 0 0,00158 0,00158 0 0,00034 0,00025 

HMF  0 0 0 0 0 0 0,00012 0,00012 0 0,00012 0,00176 

Furfural  0 0 0 0 0 0 0,00109 0,00109 0 0,00109 0,01584 

Lignina dissolvida  0 0 0 0 0 0 0,00371 0,00371 0 0,00368 0,00268 

Óxido de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 1,00000 0 0 

Sulfato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01676 0,24433 

Etanoato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00160 0,02339 

Enzimas  1,0000 0,00182 0,00182 0 0 0,00258 0 0 0 0 0 

Células  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sulfato de amônio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bicarbonato de sódio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dióxido de carbono  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etanol  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xilitol  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(continua) 

Corrente  23 24 25 26 27 29 28 30 31 32 33 

Vazão mássica [kg/h] 27.771,20 38.005,34 38.005,34 31.150,57 6.854,77 6.534,04 24.616,53 6.854,77 24.616,53 1.000,00 134,68 

Temperatura [ºC] 75 68,3 95 125,3 125.3 100 100 100 30 25 25 

Pressão [bar] 1 1 1 2,4 2.4 1 1 1 1 1 1 

pH - 3,5 3,5 - - - - - - - - 
Fração mássica             

Celulose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemicelulose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lignina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cinzas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Água  0,95007 0,93029 0,93029 0,91495 1,00000 1,00000 0,89294 1,00000 0,89294 1,00000 0 

Ácido sulfúrico  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glicose  0,00575 0,03546 0,03546 0,04326 0 0 0,05475 0 0,05475 0 0 

Xilose  0,04008 0,03056 0,03056 0,03728 0 0 0,04661 0 0,04661 0 0 

Ácido Acético  0,00035 0,00026 0,00026 0,00032 0 0 0,00040 0 0,00040 0 0 

HMF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Furfural  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lignina dissolvida  0,00375 0,00274 0,00274 0,00334 0 0 0,00423 0 0,00423 0 0 

Óxido de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sulfato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etanoato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enzimas  0 0,00069 0,00069 0,00084 0 0 0,00107 0 0,00107 0 0 

Células  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00000 

Sulfato de amônio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bicarbonato de sódio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dióxido de carbono  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etanol  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Xilitol  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(continua) 

Corrente  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Vazão mássica [kg/h] 79,09 1.214,07 850,78 26.042,86 1.518,63 1.063,04 455,59 24.524,23 24.524,23 24.545,58 12.524,21 

Temperatura [ºC] 25 25 30 30 30 30 30 30 31 94 100 

Pressão [bar] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

pH - 5,0 - 5 5 5 5 5 5 - - 
Fração mássica             

Celulose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemicelulose  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lignina  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cinzas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Água  0 0,82367 0 0,92030 0,75000 0,75000 0,75000 0,93084 0,93084 0,93084 0,94097 

Ácido sulfúrico  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glicose  0 0 0 0,00259 0 0 0 0,00275 0,00275 0,00275 0,00545 

Xilose  0 0 0 0,01366 0 0 0 0,01450 0,01450 0,01450 0,02843 

Ácido Acético  0 0 0 0,00036 0 0 0 0,00040 0,00040 0,00040 0,00059 

HMF  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Furfural  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lignina dissolvida  0 0 0 0,00400 0 0 0 0,00425 0,00425 0,00425 0,00832 

Óxido de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sulfato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etanoato de cálcio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enzimas  0 0 0 0,00101 0 0 0 0,00108 0,00108 0,00108 0,00211 

Células  0 0,11111 0 0,01473 0,25000 0,25000 0,25000 0,00016 0,00016 0,00016 0,00031 

Sulfato de amônio  0,68114 0,04444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bicarbonato de sódio  0,31886 0,02077 0 0,00097 0 0 0 0,00103 0,00103 0,00103 0,00195 

Dióxido de carbono  0 0 1,00000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etanol  0 0 0 0,03660 0 0 0 0,03887 0,03887 0,03887 0 

Xilitol  0 0 0 0,00578 0 0 0 0,00613 0,00613 0,00613 0,01188 
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(conclusão) 

Corrente  45 46 47 48        

Vazão mássica [kg/h] 12.000,00 10.975,06 1.024,94 1.024,94        

Temperatura [ºC] 92 100 78 30        

Pressão [bar] 1 1 1 1        

pH            
Fração mássica  - - - -        

Celulose  0 0 0 0        

Hemicelulose  0 0 0 0        

Lignina  0 0 0 0        

Cinzas  0 0 0 0        

Água  0,92033 0,99978 0,06959 0,06959        

Ácido sulfúrico  0 0 0 0        

Glicose  0 0 0 0        

Xilose  0 0 0 0        

Ácido Acético  0,00020 0,00022 0 0        

HMF  0 0 0 0        

Furfural  0 0 0 0        

Lignina dissolvida  0 0 0 0        

Óxido de cálcio  0 0 0 0        

Sulfato de cálcio  0 0 0 0        

Etanoato de cálcio  0 0 0 0        

Enzimas  0 0 0 0        

Células  0 0 0 0        

Sulfato de amônio  0 0 0 0        

Bicarbonato de sódio  0 0 0 0        

Dióxido de carbono  0 0 0 0        

Etanol  0,07947 0 0,93041 0,93041        

Xilitol  0 0 0 0        
 

Fonte: Autores (2021) 
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4.3 DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES UNITÁRIAS 

 

Nesta parte, cada etapa da produção será descrita apresentando todas as suas 

especificações. O dimensionamento dos equipamentos e os respectivos balanços de 

massa e energia estão detalhados nos Apêndices A a G3.  

 

4.3.1 Área 100 

 

4.3.1.1 Recepção e armazenamento da matéria-prima (T-101) 

 

A casca de arroz é proveniente de beneficiadoras do cereal localizadas na 

região próxima à cidade de Criciúma. A unidade conta com um estoque referente a  

15 dias de operação, sendo necessárias 1.800 toneladas de matéria-prima, dada a 

demanda de casca de 5.000 kg/h. A casca chega na unidade por meio de carretas de 

eixo duplo com capacidade para 10 toneladas. As carretas são pesadas previamente 

à descarga em uma área anexa ao pavilhão de armazenamento, onde a poeira e terra 

são separadas da casca. A indústria possui capacidade para descarga simultânea de 

duas carretas. O pavilhão é fechado e coberto, com dimensões de 50,00 m de 

comprimento, 28,00 m de largura e 12,50 m de altura, apresentando capacidade 

máxima de armazenamento de 1.820 toneladas de casca.  

 

4.3.1.2 Transportador helicoidal (H-101) 

 

A partir do pavilhão de armazenamento, a casca é transportada até o reator do 

pré-tratamento ácido através de um transportador helicoidal com 16 m de 

comprimento, 180 mm de diâmetro e capacidade máxima de 8000 kg/h de casca, 

adquirido na empresa Carlos Becker Metalúrgica Industrial LTDA, localizada em 

Gravataí, RS. A vazão de casca no transportador é de 5.000 kg/h. O Anexo B1 

apresenta o catálogo do equipamento. 

 

4.3.1.3 Armazenamento do ácido sulfúrico concentrado (T-102) 

  

 O ácido sulfúrico concentrado (98%) é armazenado em tanques de aço carbono 

produzidos pela empresa Krieger Metalúrgica LTDA, localizada em Blumenau, SC.               
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O aço carbono é indicado para o armazenamento de ácido sulfúrico concentrado, pois, 

ao primeiro contato, o ácido ataca o aço formando uma camada protetora constituída 

de sulfato ferroso que mantém a corrosão em níveis baixos.  

Os tanques de armazenamento fornecem o ácido para o tanque de diluição. 

Nesse sentido, dimensionaram-se dois tanques referentes à demanda de ácido 

concentrado equivalente a 15 dias de operação. A demanda de ácido concentrado no 

processo de diluição é de 200,74 L/h, portanto, cada tanque terá uma capacidade de 

46,00 m³, com 3,00 m de diâmetro e 6,50 m de altura, operando com 80% de seu 

volume total. O Anexo B2 apresenta uma imagem ilustrativa dos tanques.  

Uma bacia de contenção de concreto impermeabilizada com capacidade para 

64,8 m³ será instalada no entorno do reservatório, com altura de 1,2 m, comprimento 

de 9 m e largura de 6 m utilizando como referência a norma NBR 17505.  

 

4.3.1.4 Diluição do ácido sulfúrico (M-101) 

  

O tanque de diluição tem o objetivo de abastecer o processo de pré-tratamento 

com ácido sulfúrico diluído. Utilizando como referência o estudo de Hsu et al. (2009), 

determinou-se que a quantidade de ácido sulfúrico a 1% (m/m) necessário na etapa 

de pré-tratamento é de 36.000 kg/h. A partir desse dado, dimensionou-se o tanque de 

diluição com uma capacidade de 15 m³, com 1,93 m de diâmetro e 5,15 m de altura, 

operando com 80% de seu volume total.  

Optou-se por um regime contínuo para este equipamento em função da etapa 

de pré-tratamento que também opera em regime contínuo. O tanque é fabricado em 

polipropileno pela empresa Grabe Equipamentos Industriais, localizada em Itatiba, SP. 

O Anexo B3 apresenta uma imagem ilustrativa do tanque. 

 

4.3.1.5 Aquecimento (E-101 e E-102) 

 

Antes de seguir para a etapa de pré-tratamento, a corrente proveniente do 

tanque de diluição é pré-aquecida de 25 a 140 ºC. Para esse aquecimento, optou-se 

por dois trocadores de calor do tipo casco e tubos, com vapor passando no casco e a 

solução ácida nos tubos em contracorrente. O primeiro trocador de calor utiliza                  

4169 kg/h de vapor a 1 kgf/cm² proveniente do tanque flash, que será posteriormente 

descrito no ítem 4.3.1.7, para aquecer a mistura de 25 a 87,9 ºC. Em seguida, a 
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corrente é aquecida no segundo trocador de 87,9 a 140 ºC por meio de 3856 kg/h de 

vapor saturado a 8 kgf/cm², conforme detalhamento no Apêndice G2.  

Os trocadores de calor empregados são respectivamente os modelos                         

BCTH 508.10.S610 e BCTH 508.10.S446 da empresa Bermo do grupo Armaturen, 

com áreas de troca térmica de 61 m² e 44,6 m², conforme Anexo B9.  

 

4.3.1.6 Pré-tratamento ácido (R-101) 

  

O pré-tratamento corresponde a uma hidrólise ácida que quebra a maior parte 

da hemicelulose em xilose e torna a celulose mais acessível para as enzimas na etapa 

da hidrólise enzimática. A operação nesta etapa é contínua, portanto, o reator utilizado 

é um CSTR encamisado com capacidade para 5 m³, com 1,90 m de diâmetro e 2,80 

m de altura, operando com 80% de seu volume total. O reator é fabricado em aço inox 

pela empresa Nardeli Manutenção Industrial, localizada em Ponta Grossa, PR.  

Para o dimensionamento do reator, consideraram-se as condições otimizadas 

para a hidrólise ácida segundo Hsu et al. (2009). Os principais aspectos avaliados 

para a escolha da melhor condição foram a maior liberação de pentoses e a                               

menor produção de inibidores. Essas condições reacionais são apresentadas na                            

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Condições de operação do reator de pré-tratamento 

 

Variável Valor 

Temperatura 160 ºC 

Concentração da solução de H2SO4 1% 

Concentração de sólidos 10,89% 

Tempo de residência 5 min 

Pressão 6 bar 

Agitação 150 RPM 

 

Fonte: Adaptado de Hsu et al. (2009) 

  

Neste reator são alimentadas a casca de arroz, com uma umidade de 10%, a 

uma vazão de 5.000 kg/h e a solução de H2SO4 a 1%, totalizando 41.000 kg/h. A 
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reação de hidrólise, além de quebrar os polissacarídeos, produz uma certa quantidade 

de inibidores como ácido acético, furfural e HMF, que devem ser considerados no 

balanço. As correntes de entrada e saída, baseadas no estudo de Hsu et al. (2009) 

são apresentadas nas Tabelas 20, 21 e 22 do Apêndice B1. 

O reator opera isotermicamente a 160ºC, com entrada da solução ácida a 

140ºC e da casca de arroz a 25ºC. A demanda de vapor necessária, desse modo, é 

de 2.136,18 kg/h de vapor saturado a 8 kgf/cm², conforme o Apêndice G1.  

 

4.3.1.7 Vaso Flash (L-101) 

 

A corrente de saída do pré-tratamento segue para um vaso flash com o objetivo 

de aliviar a pressão e resfriar a mistura. Neste tanque, há redução da pressão de                   

6 bar a pressão atmosférica e temperatura de 160 a 100 ºC. A corrente de topo 

corresponde a 4.169,03 kg/h de vapor saturado a 1 kgf/cm² e a corrente de fundo a 

36.830,97 kg/h de líquido contendo os açúcares do pré-tratamento, conforme o 

Apêndice B2. 

O vaso Flash foi dimensionado com uma capacidade de 1,48 m³, com 1 m de 

diâmetro e 2,86 m de altura. O tanque é fabricado pela empresa Bermo, localizada em 

Blumenau, SC. O Anexo B12 apresenta uma imagem ilustrativa do tanque. 

 

4.3.1.8 Filtragem a vácuo (F-101)    

 

Depois do tanque flash, a corrente de fundo passa por uma separação                 

sólido-líquido, onde a fração líquida é encaminhada a um tanque de mistura e a fração 

sólida segue para a hidrólise enzimática. A torta de filtro é composta apenas pelos 

sólidos não reagidos com cerca de 60% de umidade. As vazões mássicas das 

correntes de filtrado e torta são, respectivamente, 29.593,49 e 7.237,48 kg/h, 

conforme detalhamento no Apêndice B3. 

Optou-se por um filtro de tambor rotativo a vácuo que opera em regime 

contínuo. O filtro é da marca Woking, adquirido através do e-commerce chinês 

Alibaba, e possui uma capacidade para 44.100,00 kg/h, com dimensões de 4,27 m de 

comprimento, 2,54 m de largura e 2,49 m de altura. O Anexo B13 apresenta uma 

imagem do filtro rotativo. 
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4.3.1.9 Recepção e armazenamento de cal (T-103) 

 

A cal virgem ou óxido de cálcio empregado na etapa de overliming para a 

remoção de inibidores previamente às etapas de concentração e fermentação provém 

da empresa Votorantim em Itapeva, São Paulo, sendo fornecido em lotes de no 

mínimo 27 toneladas. Tendo em vista o consumo de 222,80 kg/h, projetou-se um silo 

para armazenamento com capacidade para 81 m³, ou 15 dias de operação. O silo é 

fornecido pela empresa KeplerWeber, com diâmetro de 4,55 m e altura de 6,00 m. 

O carregamento do silo ocorre em plataforma anexa e o transporte até o reator 

de calagem é realizado por meio do transportador helicoidal H-102 com comprimento 

total de 28 m, 180 mm de diâmetro adquirido na empresa Carlos Becker Metalúrgica 

Industrial LTDA, localizada em Gravataí, RS. O Anexo B1 apresenta o catálogo do 

equipamento. 

 

4.3.1.10 Resfriamento (E-103) 

 

A corrente proveniente do filtro de tambor rotativo a vácuo deve ser resfriada  

de 100 a 75 ºC para a etapa de overliming, sendo empregado um trocador de calor do 

tipo casco e tubos, com água de resfriamento a 25 ºC passando no casco e o filtrado 

nos tubos em contracorrente.  

O trocador de calor requer 81.692,94 kg/h de água de resfriamento e área de 

troca térmica mínima de 11,0 m², conforme detalhamento presente no Apêndice G2. 

O equipamento empregado é o modelo BCTH273.10.S114 da empresa Bermo do 

grupo Armaturen, com áreas de troca térmica de 11,4 m², conforme Anexo B9. 

 

4.3.1.11 Overliming (M-102) 

 

 O tanque de overliming é empregado para a remoção de contaminantes por 

meio da reação do ácido sulfúrico com óxido de cálcio, promovendo a formação de 

coloides. O processo opera a 75ºC com solução de pH 3,5 e agitação de 20 RPM, 

com tempo de residência de uma hora. Nesse sentido, tendo em vista a vazão 

volumétrica de 29,59 m³/h, empregou-se um tanque de 40 m³, operando com 80% da 

capacidade, dada a agitação, conforme detalhamento no Apêndice B4. O tanque é 
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proveniente da empresa Eurolux, com 8,8 m de altura e 2,9 m de diâmetro, conforme 

Anexo B10.  

A temperatura é mantida constante no tanque por meio da circulação de vapor 

saturado a 1 kgf/cm² na camisa do tanque, sendo necessários 9,1 kg/h conforme o 

Apêndice G1. 

 

4.3.1.12 Decantação (C-101 e C-102) 

 

A remoção dos particulados do overliming é realizada por duas centrífugas 

decantadoras em paralelo, com capacidade máxima de 19 T/h cada, conforme 

detalhamento no Apêndice B5. Os equipamentos são fornecidos pela empresa 

AlfaLaval e possuem altura de 2,25 m, comprimento de 8,67 m e largura de 2,04 m, 

conforme Anexo B5. 

 

4.3.2 Área 200 

 

4.3.2.1 Tanque de coquetel enzimático (T-201) 

 

O tanque de coquetel enzimático está localizado na área laboratorial, sendo 

destinado ao armazenamento da solução enzimática responsável pela hidrólise da 

casca de arroz. A etapa de hidrólise requer 26,40 kg/h de solução enzimática 

ACCELLERASE® 1500 adquirida da empresa DUPONT. O tanque vertical, desse 

modo, é feito em aço inoxidável produzido pela empresa Eurolux e possui capacidade 

para 15 m³, com 2,2 m de diâmetro e 5,28 m de altura, conforme Anexo B10.                              

A reposição da solução é feita a cada 15 dias.  

 

4.3.2.2 Tanque de mistura (M-201) 

 

 O tanque de mistura proporciona a homogeneização da casca de arroz com o 

coquetel enzimático, sendo também adicionada água ao processo para atender às 

especificações do meio fermentativo. O tanque possui dimensões análogas ao 

biorreator enzimático, podendo atuar como tanque pulmão para amenizar as 

flutuações no processo e permitir o controle adequado da composição do meio. Nesse 

sentido, o tanque é construído em aço inoxidável e possui volume útil de 77,67 m³ e 
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volume total de 92,80 m³, com 3,75 m de diâmetro e 10,6 m de altura, sendo adquirido 

da empresa Tank & Vessel, conforme Anexo B7.   

 

4.3.2.3 Hidrólise enzimática (R-201 a R-211) 

 

O coquetel enzimático utilizado para a realização da  hidrólise enzimática é 

denominado ACCELLERASE® 1500 e foi adquirido da empresa DUPONT. De acordo 

com as especificações da patente BR1120120108085A2, as condições operacionais 

na qual ocorre a maior conversão de açúcares estão situadas em uma faixa de pH 4.8 

a 5.0, temperatura de 50 ºC a 60 ºC e um tempo de reação de 48h, conforme 

detalhamento no Apêndice C1.   

A empresa necessita de 11 biorreatores, os quais irão operar em batelada, 

com total de 92,8 m³, com 3,75 m de diâmetro e 10,6 m de altura. Os reatores são 

feitos em aço inoxidável pela empresa americana Tank & Vessel. Esses reatores 

possuem um sistema de aquecimento com a finalidade de manter a temperatura de 

operação desejada. As imagens dos biorreatores estão representadas no                                                  

Anexo B7. 

A demanda de vapor a 1 kgf/cm² na camisa de aquecimento para a 

manutenção da temperatura em cada reator é de 246,92 kg/h, conforme detalhamento 

no Apêndice G1. 

 

4.3.2.4 Tanque de inóculo (T-202) 

 

O tanque de inóculo está localizado na área laboratorial, sendo destinado ao 

preparo do inóculo para as biorreatores de fermentação. O inóculo é alimentado uma 

única vez no fermentador a cada 60 dias. Dessa maneira, quando a fermentação 

atinge o estado estacionário, a concentração de células livres no interior do 

fermentador permanece constante.  

O volume de inóculo utilizado para a multiplicação celular corresponde a                      

5% (v/v) do volume dos reatores industriais, de acordo com Schmidell et al. (1986). 

Assim, são necessários dois biorreatores para o scale-up progressivo do inóculo da 

escala laboratorial até o reator industrial, conforme detalhamento no Apêndice C2. O 

primeiro biorreator possui capacidade de 15 m³, com 2,20 m de diâmetro e 5,80 m de 

altura, proveniente da empresa Eurolux, conforme o Anexo B10. O segundo biorreator 
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possui capacidade de 1 m³, com 1,00 m de diâmetro e 1,30 m de altura, proveniente 

da empresa JEMP, conforme o Anexo B14. 

 

4.3.3 Área 300 

 

4.3.3.1 Filtragem a vácuo (F-301) 

 

Após a hidrólise enzimática, a corrente oriunda dos biorreatores passa pelo 

filtro de tambor rotativo a vácuo. O objetivo dessa etapa é separar o produto de 

interesse (filtrado) que será destinado à etapa de fermentação da torta que será 

queimada para a geração de vapor.  

As vazões mássicas das correntes de filtrado e de torta são respectivamente 

10.234,14 kg/h e 4.240,94 kg/h respectivamente, conforme detalhamento no  

Apêndice D1. O filtro rotativo é da marca Woking e foi adquirido através do                                 

e-commerce chinês Alibaba. Ele possui uma capacidade de trabalho de 22.050 kg/h, 

com dimensões de 2,85 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,88 m de altura, 

conforme Anexo B13. 

 

4.3.3.2 Tanque de mistura (M-301) 

 

O tanque misturador promove a homogeneização da corrente de hidrolisado 

proveniente da hidrólise enzimática com a corrente proveniente da etapa de overliming 

para posterior concentração. Nesse sentido, emprega-se um tanque com capacidade 

de 1 m³, diâmetro de 1 m e altura de 1,3 m da empresa JEMP, conforme Anexo B14. 

 

4.3.3.3 Pré-aquecimento e resfriamento (E-301 e E-302) 

 

A solução contendo os açúcares é pré-aquecida antes da etapa de evaporação 

e resfriada em seguida. Para tal, empregaram-se trocadores de calor do tipo casco e 

tubos, com vapor e/ou água de resfriamento passando no casco e a solução nos tubos 

em contracorrente.  

O trocador de calor E-301 utiliza o vapor proveniente do último efeito dos 

evaporadores, que será posteriormente descrito, para aquecer a mistura de 68,3 ºC a 

95 ºC. O trocador de calor deve ter área mínima de 44,9 m², conforme detalhamento 
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presente no Apêndice G2, sendo empregado o modelo BCTH 508.10.S610 da 

empresa Bermo do grupo Armaturen, com área de troca térmica de 61 m², conforme 

Anexo B9.  

O trocador de calor E-302 utiliza água de resfriamento a 15 ºC para resfriar a 

mistura de 100 ºC a 30 ºC, sendo necessários 179.605,06 kg/h. O trocador de calor 

deve ter área mínima de 37,3 m², conforme detalhamento presente no Apêndice G2, 

sendo empregado o modelo BCTH508.10.S.446 da empresa Bermo do grupo 

Armaturen, com área de troca térmica de 44,6 m², conforme Anexo B9.  

 

4.3.3.4 Evaporação (V-301 e V-302) 

 

O evaporador de dois efeitos é empregado para a concentração da solução 

contendo glicose de 43 g/L a 54 g/L, quando a temperatura de referência é de 30 ºC. 

O equipamento promove a evaporação de 13.390,13 kg/h de água, com economia de 

vapor de 1,7, sendo necessários 8100 kg/h de vapor a 8 kgf/cm² para aquecimento. A 

área de troca térmica necessária em cada evaporador é de 78 m², com operação do 

primeiro efeito a 2,9 bar e o segundo efeito a 1 bar, conforme detalhamento do 

Apêndice G3. O equipamento empregado é fornecido pela empresa GEA, conforme 

Anexo B15. 

 

4.3.4 Área 400 

 

4.3.4.1 Fermentação (R-401 a R-404) 

 

A fermentação do caldo contendo glicose e xilose é realizada pela levedura 

modificada Saccharomyces cerevisiae BP10001 adquirida da Fundação André 

Tosello. De acordo com as especificações da patente WO2012019308A1, as 

condições operacionais na qual ocorre a maior conversão de açúcares correspondem 

a pH 5.0, temperatura de 30 ºC e tempo de reação de 9 h, conforme detalhamento no 

Apêndice E1   

A empresa necessita de 4 biorreatores, os quais irão operar continuamente, 

com volume de 92,8 m³, diâmetro de 3,75 m e altura de 10,6 m. Os reatores são feitos 

em aço inoxidável pela empresa americana Tank & Vessel, conforme                           

Anexo B7. 
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4.3.4.2 Centrífuga de discos (C-401) 

 

A remoção das células para reciclo da corrente proveniente dos reatores de 

fermentação é realizada por duas centrífugas de disco em paralelo, com capacidade 

máxima de 20 m³/h cada, conforme detalhamento no Apêndice E2. Os equipamentos 

são fornecidos pela empresa AlfaLaval e possuem altura de 2,3 m, comprimento de 

2,95 m e largura de 1,55 m, conforme Anexo B11. 

 

4.3.5 Área 500 

 

4.3.5.1 Pré-aquecimento (E-501 e E-502) 

 

O caldo fermentado é pré-aquecido de 30 ºC a 31 ºC antes da etapa de 

destilação por meio do condensado proveniente da coluna de destilação D-502, 

resfriando-o de 31 ºC a 30 ºC para armazenamento, e posteriormente de 31 ºC a 94ºC 

com 2.780,60 kg/h de vapor saturado a 8 kgf/cm2.  

Os trocadores de calor empregados são do tipo casco e tubos, com o 

condensado passando no casco e o caldo nos tubos em contracorrente. Os trocadores   

E-501 e E-502 devem ter áreas mínimas de 2,3 m² e 45,1 m2 respectivamente, 

conforme detalhamento presente no Apêndice G2, sendo empregado os modelos 

BCTH159.10.S24 e BCTH508.10.S610 da empresa Bermo do grupo Armaturen, com 

áreas de troca térmica de 2,4 m² e 61,0 m2, conforme Anexo B9.  

 

4.3.5.2 Destilação (D-501 e D-502) 

 

As torres de destilação D-501 e D-502 são responsáveis pela destilação do 

Etanol presente na corrente proveniente da etapa da fermentação, composta por água 

e Etanol e contaminantes. O equipamento D-501 é responsável pela remoção dos 

contaminantes da mistura Etanol-água, operando com uma vazão de alimentação de 

24.524,23 kg/h a 95 ºC e produzindo uma corrente de destilado de 12.000 kg/h que 

contém essencialmente Etanol e água. O equipamento D-502 é responsável pela 

obtenção do EHC com fração mássica de 93,03% em conformidade com as 

especificações da ANP. Como produto de fundo, tem-se uma vazão mássica de 

12.545,58 kg/h na primeira coluna e 10.975,10 kg/h na segunda coluna.  
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As torres de destilação apresentam alturas de 17,72 m e 25 m 

respectivamente, e diâmetro de 0,96 m. As demandas de vapor e água fria para o 

refervedor e o condensador da primeira coluna são respectivamente 13.374,40 kg/h e 

348.907,76 kg/h. Para a segunda coluna, as demandas de vapor e água fria para o 

refervedor e condensador são respectivamente 3.773,14 kg/h e 93.264,55 kg/h. As 

informações referentes as condições operacionais e detalhamento das correntes de 

topo e fundo se encontram no Apêndice F1. O Anexo B21 apresenta uma imagem das 

colunas de destilação provenientes da empresa Sulzer. 

 

4.3.5.3 Armazenamento de EHC (T-501) 

 

O tanque de armazenamento de EHC é produzido em aço carbono possui 

capacidade para 300 m³, conforme o Anexo B8, equivalente a 10 dias de produção, 

com 6,24 m de diâmetro e 9,23 m de altura. Uma bacia de contenção de concreto 

impermeabilizada com capacidade para 75,0 m³ será instalada no entorno do 

reservatório, com altura de 2,0 m, comprimento de 8,4 m e largura de 8,3 m utilizando 

como referência a norma NBR 17505.  

    

4.3.5.4 Caldeira (Q-501) 

 

A caldeira usada no processo para produção de vapor é do tipo aquotubular, 

utilizando como combustível a torta de filtração do equipamento F-301 e lenha para 

atingir a produção de vapor necessária para o processo. O modelo de caldeira 

selecionado foi a SZL35-1.25-AI, da empresa ZOZEN Boiler, como apresentado no 

Anexo B16. A demanda de lenha foi de 11.900 kg/h e a de ar foi de 39.106,57 kg/h, 

como calculado no Apêndice F2.  

 

4.3.5.5 Armazenamento de água para processo (T-502 a T-505) 

 

Os tanques de armazenamento de água têm o objetivo de fornecer água para 

toda a planta industrial. Para o processo de diluição de ácido sulfúrico e hidrólise 

enzimática, dimensionaram-se três tanques com capacidade para 1.000 m³, com 

11,47 m de diâmetro e 8,10 m de altura, considerando um consumo de                    

43.640,00 L/h. Um tanque adicional foi empregado para suprir a demanda de                
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17.886,60 L/h correspondente ao setor administrativo, tomadas de água, reposição na 

caldeira e torres de resfriamento, bem como laboratórios.  

Os tanques são metálicos e fabricados pela empresa FazForte Reservatórios, 

localizada em Bilac, São Paulo. A capacidade de armazenamento dos tanques foi 

projetada para suprir a demanda por aproximadamente três dias, em caso de qualquer 

problema com o abastecimento. O Anexo B8 apresenta uma imagem ilustrativa dos 

tanques. 

A água de processo será proveniente de um poço artesiano localizado na 

empresa, com sucção da água realizada por uma bomba centrífuga de 300 cv, 

conforme detalhamento no Apêndice H3. 

 

4.4 PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO 

 

4.4.1 Planejamento da hidrólise enzimática 

 

Considerou-se operação ininterrupta dos biorreatores da hidrólise enzimática 

atendendo a demanda contínua das etapas posteriores, sendo as vazões de carga e 

descarga dos biorreatores iguais, assim como o tempo de carga (tc) e descarga (td). 

Logo, os valores correspondentes a vazão e o tempo de carga e descarga são de 

14,57 m³/h e 5,33 h respectivamente. 

Conduzida em modo batelada, a hidrólise enzimática se inicia no biorreator   

R-201, o qual é carregado no tempo zero com tempo total de carga de 5,33 h. 

Transcorrido esse tempo, inicia-se a hidrólise enzimática durante um período de 48h. 

Após o término da hidrólise, o biorreator começa a ser descarregado em um intervalo 

de 5,33 h. O biorreator R-202 começa a ser carregado quando o R-201 cessa o 

carregamento justamente para que não haja interrupção de fornecimento de açúcares 

para a etapa de fermentação. Ao término da descarga do biorreator R-201, o R-202 

deverá estar pronto para ser descarregado. De forma análoga, o mesmo raciocínio foi 

estendido para cada um dos 11 biorreatores. O tempo gasto para cada etapa do 

processo da hidrólise nos 11 reatores estão elucidados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Cronograma de funcionamento dos biorreatores 

 

Biorreator Carga (h) Hidrólise (h) Descarga (h) 

R-201 5,33 53,33 58,66 

R-202 10,66 58,66 63,99 

R-203 15,99 63,99 69,32 

R-204 21,32 69,32 74,65 

R-205 26,65 74,65 79,98 

R-206 31,98 79,98 85,31 

R-207 37,31 85,31 90,64 

R-208 42,64 90,64 95,97 

R-209 47,97 95,97 101,30 

R-210 53,30 101,3 106,63 

R-211 58,63 106,63 111,96 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

4.5 LAYOUT 

 

A planta industrial compreende uma área de 10.353 m2, conforme vista 3D 

presente no Apêndice I. O layout da indústria consiste simplificadamente em prédios 

administrativos e laboratórios na região superior a esquerda, tanques de 

armazenamento de água na região inferior à esquerda, silo de armazenamento de 

casca na região superior a direita, reatores na região central, colunas de destilação e 

caldeira na região inferior a direita.  

O detalhamento do setor administrativo e laboratorial, bem como layout das 

tubulações de processo, vapor e condensado, água de processo e água de 

resfriamento se encontra nos Apêndices J a L respectivamente. 
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5 PROJETO DAS UTILIDADES  

 

5.1 DEMANDA DE VAPOR 

 

Há necessidade de vapor no processo produtivo e na lavanderia, nos banheiros 

e na cozinha serão utilizados equipamentos elétricos, tendo em vista o baixo número 

de funcionário por turno e a terceirização do serviço de buffet. Emprega-se vapor a 

uma temperatura de 170 °C em todos os equipamentos. As demandas em cada 

equipamento do processo produtivo são apresentadas na Tabela 7. 

  

Tabela 7 – Taxas de consumo de vapor nos equipamentos 

 

Equipamento Consumo (kg/h) 

E-101 3.856,12 

R-101 2.136,18 

R-201 até R-211 246,92 

V-301 8.100,71 

D-501 e D-502 17.140,77 

Total 31.480,70 

  

Fonte: Autores (2021) 

 

Na lavanderia, o vapor é empregado para a lavagem e a secagem de 

uniformes. A lavagem dos uniformes é realizada na lavadora extratora modelo                     

RLX-50 da marca Rufino que possui capacidade para 51 kg de roupas a um consumo 

de 60,00 kg/h de vapor a 170 °C, conforme Anexo B17. A secagem dos uniformes é 

realizada no secador industrial modelo RSI-50 da marca Rufino com capacidade para 

52 kg de roupas e consumo de 100,00 kg/h de vapor a 170 °C, conforme Anexo B18.  

Considerando o tempo de cada ciclo como sendo de 1 hora e sabendo que a 

empresa funciona em três turnos, considerou-se que os equipamentos são utilizados 

por 3 horas por dia. Portanto, durante o uso da lavadora e da secadora a demanda de 

vapor na lavanderia é de 160,00 kg/h. Assim a demanda total de vapor na planta é            

de 31.640,70 kg/h. 
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5.2 DEMANDA DE ÁGUA FRIA 

 

Água fria é necessária tanto no processo produtivo quanto para os 

colaboradores. No processo, usa-se água na diluição de ácido sulfúrico e na hidrólise 

enzimática, onde são utilizados 42.851,20 kg/h. Além disso, utiliza-se água para o 

resfriamento de algumas correntes, sendo 208.955,10 kg/h para o resfriamento da 

corrente que sai do evaporador, 81.692,94 kg/h para o resfriamento da corrente que 

sai do overliming e 874.330,14 kg/h nos condensadores das colunas de destilação. 

Destaca-se que essas correntes circulam em um circuito fechado e que depois de 

realizarem o resfriamento nos trocadores de calor retornam para a torre de 

resfriamento para onde as mesmas são arrefecidas. Considerando uma perda de 

água de 2%, conforme Macyntire (2010), utilizam-se 17.486,60 kg/h de água fria para 

reposição nas torres de resfriamento. 

Com relação aos gastos de água com colaboradores, Macintyre (2010) estima 

que em indústrias com refeitório são utilizados 100 L/dia por operário para gastos 

gerais, envolvendo lavatórios e sanitários, totalizando 4.600 L/dia. Além disso, 

estimou-se um gasto de 5.000 L/dia para o uso referente às refeições, limpeza e 

bebedouros. Assim a necessidade de água na indústria é de 17.886,60 L/dia. 

 

5.3 DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES E BOMBAS 

 

 Realizou-se o dimensionamento das tubulações do processo, de vapor, de 

retorno de condensado e de água. Todos os cálculos referentes ao dimensionamento 

das tubulações estão presentes no Apêndice H1. Além disso, calculou-se a perda de 

carga relativa a todas as tubulações e acessórios. Os cálculos de perda de carga estão 

presentes no Apêndice H2. Por fim, com base nas tubulações dimensionadas e na 

perda de carga calculada, dimensionou-se as bombas. Ao longo da planta são 

utilizadas 17 bombas com potência variando entre 1/4 e 25 cv. Os cálculos referentes 

ao dimensionamento das bombas estão dispostos no Apêndice H3. 

 

5.4 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

Na unidade industrial de produção do Etanol de Segunda Geração são 

produzidos efluentes sólidos e líquidos. Os efluentes sólidos são oriundos 
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majoritariamente da hidrólise enzimática, sendo gerados diariamente 101.782,56 kg, 

os quais são compostos por uma maior proporção de água. Os efluentes líquidos se 

originam através da destilação sendo produzidos 12.000,00 kg/h de vinhaça sendo 

essa composta por vários componentes como a lignina, xilose, ácido acético, xilitol, 

células e água. Os resíduos sólidos provêm da caldeira e totalizam 1308 kg/h. Dessa 

forma, para atender à legislação, os efluentes líquidos e sólidos serão destinados para 

uma empresa terceirizada (Amanri) responsável por efetuar o tratamento adequado 

no intuito de atender as legislações ambientais. 

 

5.5 TORRES DE RESFRIAMENTO  

 

Para resfriar a água utilizada como fluido frio em trocadores de calor, utiliza-se 

duas torres de resfriamento do modelo TRB-360 (capacidade de 440 m3/h por torre), 

da empresa Torre de Resfriamento Brasil, apresentadas no Anexo B19, que resfriam 

874.330,14 kg/h de água de 35 °C a 25 °C, usando 1.165.773,52 kg/h de ar. Para isso, 

cada uma das torres deve ter 36 m2 (6x6 metros) de área ocupada na planta e 8 metros 

de altura. Os cálculos de balanço de massa e energia para as torres estão presentes 

no Apêndice F3. 

 

5.6 REFRIGERADOR 

 

 Nos processos de resfriamento do mosto antes da fermentação e na 

manutenção de temperatura da fermentação, é necessário o uso de 208.955,07 kg/h 

água a 15 °C (Apêndice G1). Para que o processo ocorra de forma contínua, a água 

que sai desses trocadores de calor, à 25 °C (Apêndice G), deve ser resfriada a 

temperatura de 15 °C e recirculada nos trocadores de calor. Para realizar esse 

resfriamento, usa-se um refrigerador do modelo PWC-A400, da empresa Power World 

Machinery Equipment Co. O equipamento requer uma potência de 210 kW e utiliza o 

fluido refrigerante R-134a. Os detalhes do equipamento estão detalhados no                  

Anexo B20.     
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6 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO 

 

O controle e instrumentação foi realizado para os biorreatores de hidrólise 

enzimática R-201 a R-211, por serem equipamentos em batelada sensíveis a 

alterações nas condições operacionais, e cujo rendimento implica diretamente na 

viabilidade econômica do processo. A malha de controle da empresa é elétrica, 

elaborada em conformidade à norma ANSI/ISA-S5.1-1984. 

Os reatores apresentam controle de nível máximo e mínimo, bem como 

controle de temperatura, conforme Figura 9. A temperatura será medida por um 

Transmissor de Temperatura acoplado ao reator que transmite um sinal elétrico a um 

Controlador, Registrador e Indicador de Temperatura localizado na sala de controle 

acessível ao operador, responsável pelo ajuste da vazão de vapor de aquecimento a 

1 kgf/cm2, mantendo a temperatura do processo constante em 50 ºC. 

O controle de nível será realizado por meio de um Sensor de Nível acoplado 

ao reator que transmite um sinal elétrico a um Controlador Indicador de Nível 

localizado na sala de controle, realizando o ajuste na vazão de entrada e saída dos                 

reatores durante a carga e descarga para assegurar a continuidade do processo. 

 

Figura 9 – Instrumentação dos reatores R-201 a R-211 

 

 

 

Fonte: Autores (2021) 
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7 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

7.1 CUSTOS COM LICENÇAS E ENCARGOS GERAIS 

 

A permissão para operação da unidade industrial está condicionada ao 

licenciamento ambiental (licença prévia, de instalação e de operação), ao alvará de 

construção e ao plano de prevenção contra incêndios (PPCI). Para estimar os custos 

com a abertura da empresa, digitalização social, protocolo na junta comercial, geração 

de alvará de funcionamento, registro e proteção da marca e licenças obrigatórias, 

contratou-se um escritório contábil terceirizado. Assim, será destinado um valor de  

R$ 8.000,00 às despesas com licenças e encargos gerais. 

 

7.2 CUSTOS COM CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O terreno no qual será construída a indústria está localizado na cidade de 

Criciúma, Santa Catarina, contando com área equivalente a 8.115,72 m². O valor 

estimado do terreno para a região é de aproximadamente R$ 35,00/m², de acordo com 

uma concorrência pública de terrenos promovida pela Prefeitura da cidade de 

Criciúma para a localidade de Quarta Linha, próxima à BR 101. A terraplanagem do 

terreno foi estimada em R$ 25,00/m². 

Os custos de construção civil foram estimados por meio do indicador monetário 

CUB (Custo Unitário Básico de Construção) calculado de acordo com a Lei federal            

nº 4.591, de 16.12.64 e com a Norma Técnica NBR 12.721. Para as áreas 

administrativas, considerou-se o projeto do tipo CSL 8-N (comercial salas e lojas) e 

para a área industrial, considerou-se o projeto do tipo GI (galpão industrial). Desse 

modo, os respectivos valores por m², correspondentes ao mês de junho de 2021, são 

de R$2.027,90 e R$1.145,47 (SINDUSCON, 2021).  

Os custos com as fundações de concreto para os equipamentos industriais 

foram estimados em R$ 480,00/m², conforme informações do guia                               

Habitissimo (2021). As áreas de construção do projeto e os custos para a construção, 

desse modo, estão apresentadas na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Custos de construção civil 

 

Local Custo unitário (R$/m2) Área (m²) Custo (R$) 

Terreno 35,00 10.353 362.355,00 

Terraplanagem 25,00 8.115,72 202.893,00 

Fundação 480,00 2.540,00 1.219.200,00 

Oficina 1.145,47 51,06 58.487,70 

Prédio auxiliar 2.027,90 136,03 275.855,24 

Prédio administrativo 2.027,90 112,24 227.611,50 

Laboratórios 2.027,90 280,22 568.258,14 

Total  - 2.914.660,58 

 
Fonte: Autores (2021) 

 

7.3 CUSTOS COM MATÉRIA-PRIMA E REAGENTES 

 

7.3.1 Casca de arroz 

 

A casca de arroz, principal matéria-prima, será adquirida pelo valor médio de 

R$10,00 a tonelada, conforme pesquisa de mercado realizada pelos autores em 

beneficiadoras de grãos do estado de Santa Catarina. A quantidade de casca 

necessária anualmente foi calculada considerando a parada programada da indústria 

por 10 dias ao ano, sendo necessárias diariamente 120 toneladas de casca de arroz. 

O valor do frete foi calculado por meio da Resolução nº 5.820 de 30 de maio 

de 2018 do Ministério do Transporte com auxílio da calculadora da plataforma online 

Tabelas de Fretes. Assim, sabendo que os principais fornecedores de matéria-prima 

estão localizados nas cidades de Araranguá, Tubarão e Forquilhinha, considerou-se 

o transporte diário de 40 toneladas de casca de arroz de cada cidade até Criciúma, 

onde está localizada a indústria.  

O transporte é realizado por caminhões de eixo duplo com capacidade para                           

10 toneladas, sendo necessários 4 caminhões para cada cidade. A Tabela 9 

apresenta os custos totais com matéria-prima.  
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Tabela 9 – Custos com matéria-prima 

 

Cidade Distância (km) Frete (R$/dia) Custo anual (R$) 

Araranguá 39,7 263,28 93.464,40 

Tubarão 42,5 269,73 95.754,15 

Forquilhinha 16,7 102,75 36.476,25 

Total - - 225.694,80 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

O valor anual para adquirir e transportar a matéria-prima até a cidade de 

Criciúma, desse modo, corresponde a R$ 651.694,80. 

 

7.3.2 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados no processo produtivo para processamento da casca 

de arroz são: extrato de leveduras, ácido sulfúrico, coquetel enzimático, óxido de 

cálcio e bicarbonato de sódio e o inóculo (extrato de malte, sulfato de amônio, glicose, 

xilose, peptona e ágar), estando os custos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Custos com reagentes 

 

Reagente Demanda anual 
(kg) 

Preço unitário 
(R$/kg) 

Custo (R$) 

Extrato de leveduras 83.400,00 15,30 1.276.020,00 

Ácido sulfúrico 1.676.065,57 1,64 2.748.747,53 

Coquetel enzimático 224.928,00 22,70 5.105.865,60 

Óxido de cálcio 1.037.251,80 0,25 259.312,95 

Bicarbonato de sódio 99.645,27 1,36 135.517,57 

Total - - 9.525.463,65 

 

Fonte: Autores (2021) 
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A utilização do microrganismo Saccharomyces cerevisiae modificado conforme 

a Patente WO2012019308A1 requer uma licença, a qual será adquirida da Fundação 

André Tosello, com validade de um ano pelo valor de R$ 50.000,00.                                          

Após esse período, a empresa deverá pagar o valor de 2% sobre o seu lucro líquido 

para a Fundação. 

 

7.4 CUSTOS COM EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos que compõem a indústria serão importados da China, sendo 

necessário o pagamento de imposto de importação de 14% para bens de capital, como 

máquinas e equipamentos industriais (ABIFA, 2020). Tendo em vista os demais custos 

envolvendo o transporte e instalação dos equipamentos, impostos como PIS, IPI, 

Cofins, ST e ICMS e o frete marítimo, estimou-se uma adição de 90% ao custo do 

equipamento, conforme consulta dos autores a fornecedores. Os custos, desse modo, 

considerando a cotação do dólar de R$ 5,086 correspondente ao dia 16 de julho de 

2021, encontram-se na Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Custos dos equipamentos 

(continua) 

Equipamento Código Valor unitário 
(R$) 

Nº Valor total 
(R$) 

Armazém T-101 660.500,00 1 1.254.950,00 

Reservatório de água 
T-502 a                   

T-505 
300.000,00 4 2.280.000,00 

Reservatório de ácido 
sulfúrico 

T-102 59.719,81 2 226.935,28 

Tanque de diluição M-101 45.620,00 1 86.678,00 

Trocador de calor 

E-101, E-102 
E-103, E-301 
E-302, E-501 

E-502 

190.000,00 7 2.565.000,00 

Reator de                          
pré-tratamento 

R-101 162.752,00 1 309.228,80 

Vaso Flash L-101 61.032,00 1 115.960,80 
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    (conclusão) 

Filtro de tambor 
rotativo a vácuo 

F-101  
e F-301 

294.988,00 2 1.120.954,40 

Tanque de coquetel 
enzimático 

T-201 80.784,00 1 153.489,60 

Biorreator de hidrólise 
enzimática 

R-201                
a R-211 

180.980,00 1 3.782.482,00 

Armazenamento de cal T-103 276.305,50 1 524.980,45 

Tanque de overliming M-102 161.268,00 1 306.409,20 

Centrífuga 
decantadora 

F-301  
e F-302 

280.400,00 2 1.065.520,00 

Misturador M-301 16.000,00 1 30.400,00 

Evaporador 
V-301                 

e V-302 
418.800,00 2 1.591.440,00 

Tanque de inóculo T-202 117.780,00 1 223.782,00 

Biorreator de 
fermentação 

R-401  
a R-404 

180.980,00 4 1.375.448,00 

Centrífuga de discos C-401 320.500,00 2 1.217.900,00 

Colunas de destilação 
D-501               

e D-502 
1.280.300,00 2 4.865.140,00 

Tanque de 
armazenamento 

T-501 210.000,00 1 399.000,00 

Torres de resfriamento - 414.000,00 2 1.573.200,00 

Chiller - 500.000,00 1 950.000,00 

Caldeira Q-501 675.000,00 1 1.282.500,00 

Total   27.301.398,53 
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7.5 CUSTOS COM UTILIDADES E TUBULAÇÕES 

 

7.5.1 Custos com tubulações 

 

As tubulações empregadas no processo e nas utilidades são de material 

inoxidável AISI304, o qual possui alta resistência à corrosão e estabilidade química. 

De acordo com uma pesquisa de preços realizada de forma informal, estimou-se que 

o custo com tubulações é de R$150/m², incluindo a montagem, acessórios e 

construção de pipe racks, sendo que a área de tubulação da indústria corresponde a 

523 m². Logo, o custo total com a utilização desse tipo de aço na unidade industrial é 

de R$78.450,00. 

 

7.5.2 Custos com utilidades e geração de vapor  

 

As utilidades necessárias no processo são vapor e energia elétrica, conforme 

Tabela 12,  englobando todos os gastos de energia provenientes dos equipamentos, 

iluminação e eletrônicos, uma vez que toda água utilizada na indústria será advinda 

de um poço com bomba centrífuga. Os custos com vapor se referem à compra de 

cavacos de madeira para a queima junto ao material lignocelulósico proveniente do 

processo, sendo estimado em R$ 22,92 por tonelada, conforme informações da Canal 

Rural (2021). 

A demanda de energia elétrica foi estimada em 250 kWh, conforme a demanda 

do refrigerador e um adicional de 50% sobre esse valor correspondente aos demais 

setores da planta. O custo do kWh foi estimado com base nos dados da                             

Celesc (2021).  

 

Tabela 12 – Custos com utilidades 

 

Utilidade Preço (R$) Quantidade Custo Anual (R$) 
Vapor 22,92 / ton 11,5 ton/h 2.245.701,60 

Energia 0,45 / kW 375 kWh 1.437.750,00 
Total   3.683.451,60 

 

Fonte: Autores (2021) 
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7.5.3 Custos com tratamento de efluentes 

  

Os resíduos líquidos gerados na produção de EHC serão destinados a uma 

empresa terceirizada para o tratamento e/ou disposição adequada. Os custos foram 

determinados conforme os preços médios de algumas empresas que tratam esses 

resíduos no estado de Santa Catarina. A Tabela 13 apresenta o custo total do 

tratamento de resíduos sólidos e líquidos.  

 

Tabela 13 – Custo de tratamento de efluentes 

 

Resíduo Quantidade anual Custo (R$) Custo (RS) 

Líquido 102.240,00 m3 0,50 / m3 51.120,00 

Sólido 1308,00 kg 2 / kg 2.616,00 

Total   53,736,00 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

7.6 CUSTOS COM INSTRUMENTAÇÃO  

  

Os custos referentes ao controle e instrumentação do processo, por sua vez, 

como a instalação de válvulas automatizadas, controladores de temperatura, nível e 

pressão, válvulas de segurança, SCDC e demais instalações relacionadas foi 

estimado em 27% do investimento total com equipamentos. Os custos referentes à 

instrumentação dos laboratórios e setor administrativo foram estimados em 3% do 

investimento total com equipamentos. Os custos com instrumentação, desse modo, 

correspondem a R$ 8.190.419,56. 

 

7.7 CUSTOS COM MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO 

 

O custo com depreciação e manutenção dos equipamentos foi considerado 5% 

ao ano sobre o custo total dos equipamentos, segundo a Instrução Normativa RFB No 

1881, de 3 de abril de 2019 (RECEITA FEDERAL, 2019). Sendo assim, estimou-se 

um custo de R$1.365.069,93. 
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7.8 CUSTOS EMPREGATÍCIOS 

 

A empresa conta com 46 funcionários no total, dos quais 10 compõem a área 

administrativa e 36 a área fabril. Os cargos estão descritos na Tabela 15, bem como 

os custos empregatícios de cada um deles. O pagamento será de acordo com a média 

salarial de cada categoria, com base em uma jornada de trabalho de 6 dias semanais.  

A indústria pagará o auxílio transporte, de acordo com a tarifa de ônibus local 

de R$3,90, com desconto de 6% do salário dos funcionários cujo valor seja inferior 

àquele do vale (R$187,20). O vale alimentação também será fornecido pela empresa 

no valor de R$ 15,00 por dia, conforme Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Auxílios fornecidos 

 

 Valor unitário (R$) Valor Mensal (R$/funcionário) 

Vale transporte 3,90 187,20 

Vale alimentação 15 360,00 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

Os gastos anuais com auxílios, desse modo, totalizam R$295.315,20. Os 

gastos com a folha de pagamento, por sua vez, incluem o FGTS, referente a 9% do 

salário líquido, adicional noturno (20% sobre o valor da hora de trabalho) aos 

funcionários do turno da noite, férias remuneradas, correspondentes a 30% do salário, 

bem como décimo terceiro, conforme Tabela 15.  
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Tabela 15 – Custos empregatícios 

 

Área Fabril Nº Salário (R$/mês) Custo anual (R$) 

Técnico da Produção (dia) 5 2.252,00 149.758,00 

Técnico da Produção (noite) 4 2.702,00 143.746,40 

Técnico de Segurança do Trabalho 1 2.512,00 33.547,90 

Técnico em manutenção 1 2.237,00 29.752,10 

Técnico em laboratório 8 1.907,00 202.904,80 

Operador de Caldeira (dia) 3 2.102,00 83.869,80 

Operador de Caldeira (noite) 1 2.522,40 33.547,90 

Analista de Controle de Qualidade 8 2.500,00 266.000,00 

Gerente Industrial  1 6.287,00 83.617,10 

Vigilante (dia) 2 1.827,00 48.598,20 

Vigilante (noite) 2 2.192,00 58.307,20 

Área Administrativa    

Diretor 1 9.000,00 119.700,00 

Assistente administrativo 1 1.600,00 21.280,00 

Gerente comercial 1 3.214,00 42.746,20 

Analista de RH 1 2.787,00 37.067,10 

Analista Financeiro 1 3.000,00 39.900,00 

Secretário/ Recepcionista 1 1.348,00 17.928,40 

Faxineiro 2 1.258,00 33.462,80 

Técnico em Informática 2 1.749,00 46.523,40 

Total 46  1.492.119,00 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

7.8.1 Custos com segurança e EPIs 

 

O Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI) será realizado por 

uma empresa terceirizada, com custo estimado em R$ 7.500,00. A empresa ainda 
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possuirá seguro referente à proteção da indústria contra incêndios, roubos ou 

acidentes, seja em relação ao patrimônio, funcionários ou mercadorias. Para isso, 

estimou-se um valor R$ 384.849,29 correspondente a 1% do valor de investimento 

inicial de construção e instrumentação de R$ 38.484.928,67.   

Para determinar-se os custos com EPIs, consultou-se o site EPI Brasil. Os 

valores estão representados na Tabela 16, senso adquirido maior número de 

equipamentos que a quantidade de colaboradores, considerando-se a possibilidade 

de visitas à indústria, bem como a possível substituição de algum EPI por avaria. 

 

Tabela 16 – Custos com EPIs 

 

EPI Nº Custo unitário (R$) Custo Anual (R$) 

Óculos de proteção 25 8,70 217,50 

Luvas nitrílica (caixa) 5 170,80 854,00 

Macacão 30 310,00 9.300,00 

Botas de PVC cano longo 30 113,30 3.399,00 

Respirador com filtro 20 70,60 1.412,00 

Capacete com ajuste 30 38,50 1.155,00 

Protetor auditivo 20 172,90 3.458,00 

Total - - 19.795,50 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

7.9 VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

7.9.1 Financiamento 

 

Objetivando custear os gastos totais correspondentes à construção e 

instrumentação da indústria e adquirir fluxo de caixa mínimo de 20% dos gastos 

variáveis anuais, considerando todos os custos operacionais e a folha de pagamento, 

optou-se pelo financiamento da soma de R$ 41.717.713,68 em 60% do valor junto ao 
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Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), sendo os 40% restantes provenientes 

de capital próprio de investidores. 

O financiamento utilizado será o BNDES Finame, financiamento destinado à 

aquisição de máquinas e equipamentos. A taxa corresponde a 6,35% ao ano (a.a) e 

o tempo de financiamento foi definido para vinte anos, com período de carência de             

12 meses (BNDES, 2021). O pagamento será realizado por meio de parcelas anuais 

e o financiamento segue o Sistema de Amortização Constante (SAC), conforme a 

Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Prestações do financiamento 

 

Ano Prestação (R$) Juros (R$) Amortização 
(R$) 

Saldo devedor (R$) 

0 - - - 25.047.038,26 
1 - 1.590.486,93 -1.590.486,93 26.637.525,19 
2 3.023.359,11 1.691.482,85 1.331.876,26 25.305.648,93 
3 2.938.784,97 1.606.908,71 1.331.876,26 23.973.772,67 
4 2.854.210,82 1.522.334,56 1.331.876,26 22.641.896,41 
5 2.769.636,68 1.437.760,42 1.331.876,26 21.310.020,15 
6 2.685.062,54 1.353.186,28 1.331.876,26 19.978.143,89 
7 2.600.488,40 1.268.612,14 1.331.876,26 18.646.267,63 
8 2.515.914,25 1.184.037,99 1.331.876,26 17.314.391,37 
9 2.431.340,11 1.099.463,85 1.331.876,26 15.982.515,11 
10 2.346.765,97 1.014.889,71 1.331.876,26 14.650.638,85 
11 2.262.191,83 930.315,57 1.331.876,26 13.318.762,59 
12 2.177.617,68 845.741,42 1.331.876,26 11.986.886,34 
13 2.093.043,54 761.167,28 1.331.876,26 10.655.010,08 
14 2.008.469,40 676.593,14 1.331.876,26 9.323.133,82 
15 1.923.895,26 592.019,00 1.331.876,26 7.991.257,56 
16 1.839.321,11 507.444,85 1.331.876,26 6.659.381,30 
17 1.754.746,97 422.870,71 1.331.876,26 5.327.505,04 
18 1.670.172,83 338.296,57 1.331.876,26 3.995.628,78 
19 1.585.598,69 253.722,43 1.331.876,26 2.663.752,52 
20 1.501.024,54 169.148,28 1.331.876,26 1.331.876,26 
21 1.416.450,40 84.574,14 1.331.876,26 0,00 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

7.9.2 Custos fixos e variáveis 

 

Os custos fixos da empresa são toda despesa que permanece constante 

mensalmente, independentemente do volume de produção. Nesse sentido,  trata-se 

do seguro da empresa, o salário dos funcionários, a depreciação dos equipamentos e 
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o custo de manutenção.  Os custos variáveis da empresa, por sua vez, são referentes 

ao amortecimento do financiamento, custos com matéria-prima e utilidades, bem 

como o tratamento de efluentes, conforme Tabela 18.  

 

7.9.3 Fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa da empresa para um período de operação de 25 anos está 

apresentado na Tabela 18.  

 

Tabela 18 – Fluxo de caixa 

 

Ano Receita 
líquida (R$) 

Custos 
variáveis (R$) 

Lucro bruto 
(R$) 

Custos fixos 
(R$) 

Lucro líquido 
(R$) 

0 - - - - - 
1 22.124.310,00 13.964.346,05 8.159.963,95 3.537.626,37 4.622.337,58 
2 22.124.310,00 17.030.151,91 5.094.158,09 3.537.626,37 1.556.531,72 
3 22.124.310,00 16.884.261,65 5.240.048,35 3.537.626,37 1.702.421,98 
4 22.124.310,00 16.802.605,31 5.321.704,69 3.537.626,37 1.784.078,32 
5 22.124.310,00 16.719.664,30 5.404.645,70 3.537.626,37 1.867.019,33 
6 22.124.310,00 16.636.748,98 5.487.561,02 3.537.626,37 1.949.934,66 
7 22.124.310,00 16.553.833,14 5.570.476,86 3.537.626,37 2.032.850,49 
8 22.124.310,00 16.470.917,31 5.653.392,69 3.537.626,37 2.115.766,32 
9 22.124.310,00 16.388.001,49 5.736.308,51 3.537.626,37 2.198.682,14 

10 22.124.310,00 16.305.085,66 5.819.224,34 3.537.626,37 2.281.597,97 
11 22.124.310,00 16.222.169,84 5.902.140,16 3.537.626,37 2.364.513,80 
12 22.124.310,00 16.139.254,01 5.985.055,99 3.537.626,37 2.447.429,62 
13 22.124.310,00 16.056.338,18 6.067.971,82 3.537.626,37 2.530.345,45 
14 22.124.310,00 15.973.422,36 6.150.887,64 3.537.626,37 2.613.261,27 
15 22.124.310,00 15.890.506,53 6.233.803,47 3.537.626,37 2.696.177,10 
16 22.124.310,00 15.807.590,71 6.316.719,29 3.537.626,37 2.779.092,93 
17 22.124.310,00 15.724.674,88 6.399.635,12 3.537.626,37 2.862.008,75 
18 22.124.310,00 15.641.759,05 6.482.550,95 3.537.626,37 2.944.924,58 
19 22.124.310,00 15.558.843,23 6.565.466,77 3.537.626,37 3.027.840,40 
20 22.124.310,00 15.475.927,40 6.648.382,60 3.537.626,37 3.110.756,23 
21 22.124.310,00 15.393.011,58 6.731.298,42 3.537.626,37 3.193.672,06 
22 22.124.310,00 13.978.219,49 8.146.090,51 3.537.626,37 4.608.464,14 
23 22.124.310,00 14.006.515,33 8.117.794,67 3.537.626,37 4.580.168,30 
24 22.124.310,00 14.005.949,42 8.118.360,58 3.537.626,37 4.580.734,22 
25 22.124.310,00 14.005.960,73 8.118.349,27 3.537.626,37 4.580.722,90 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

Ao preço do EHC repassado ao produtor, adicionam-se os impostos referentes 

ao ICMS (25%) e PIS/COFINS (24,18%), incluindo o imposto do produtor e da 
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distribuidora. Desse modo, o preço do EHC ao consumidor será de R$ 3,04, 

descontando-se a margem da distribuidora e dos postos de combustíveis.  

 

7.9.4 Taxa mínima de atratividade 

  

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é um índice de juros utilizado na 

avaliação de qualquer investimento ou financiamento, que representa o mínimo 

esperado de retorno financeiro que um investimento deve trazer para gerar viabilidade 

ao negócio. 

Assim, escolheu-se a TMA como sendo equivalente à taxa SELIC, já que o 

investimento projetado é proveniente de um credor. A taxa SELIC foi considerada 

como sendo 4,25%, referente ao ano de 2021. Ela será utilizada no cálculo do Valor 

Presente Líquido (VPL). 

 

7.9.5 Valor presente líquido e Payback descontado 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) é mais um indicador financeiro que determina 

a viabilidade econômica do projeto e é obtido pela soma de todos os valores de caixa 

na data presente. Dessa forma, obteve-se um VPL positivo de R$ 276.984,53 para um 

período de operação de 15 anos, indicando que o projeto é considerado viável 

economicamente. Salienta-se, entretanto, que a TMA adotada é relativamente baixa 

e o payback descontado é de 15 anos, apontando para um investimento atualmente 

arriscado com baixo retorno em relação a outras opções disponíveis no mercado.  

O planejamento econômico, todavia, está sujeito a mudanças a longo prazo. 

Nesse sentido, o barateamento das enzimas empregadas na etapa de hidrólise e 

desenvolvimento de rotas tecnológicas paralelas com menores demandas de 

reagentes e utilidades podem tornar o projeto economicamente atrativo em um futuro 

próximo. 

  



83 
 

8 CONCLUSÃO 

 

A produção do Etanol de Segunda Geração a partir da casca de arroz se 

mostrou inviável economicamente em decorrência dos custos elevados 

principalmente com utilidades de processo e aquisição das enzimas.  

A planta industrial está localizada na cidade Criciúma (SC), próxima a 

beneficiadoras de arroz e fornecedoras de matéria-prima para o processo, e apresenta 

a capacidade diária de produção de Etanol Hidratado Combustível de 30,55 m3 para 

suprir a demanda regional. O pré-tratamento com ácido diluído seguido pela hidrólise 

enzimática permitiu a obtenção de 2.495 kg de açúcares totais a partir de                      

5.000 kg/h de casca de arroz para a etapa de fermentação, conduzida de modo 

contínuo e com reciclo externo de células em quatro biorreatores em paralelo e com 

um tempo de residência de 9,1 h. O microrganismo selecionado para o processo 

fermentativo foi a levedura Saccharomyces cerevisiae modificada BP10001 adquirida 

da Fundação André Tosello. O Etanol obtido das colunas de destilação apresenta teor 

alcoólico de 93%, atendendo às especificações da ANP para o Etanol Hidratado 

Combustível.  

A análise econômica do projeto aponta para um payback descontado de                   

15 anos com VPL positivo de R$ 276.984,53 a partir de uma TMA de 4,25% a.a. O 

projeto, desse modo, consiste em um investimento arriscado ao momento da escrita 

deste documento, com pouca viabilidade econômica. O desenvolvimento de rotas 

tecnológicas otimizadas e barateamento nos custos das enzimas empregadas, 

entretanto, pode tornar o projeto economicamente atrativo em um futuro próximo. 
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APÊNDICE A – TANQUES DE ARMAZENAMENTO E MISTURA 

 

 Os tanques de armazenamento foram dimensionados com vista à manutenção 

do suprimento de reagentes por período padrão de 15 dias, no caso do ácido sulfúrico, 

óxido de cálcio e coquetel enzimático, enquanto o tanque de armazenamento de EHC 

possui capacidade para 10 dias de operação e os tanques de água para três dias. Os 

tanques contendo materiais considerados corrosivos ou inflamáveis, bem como os 

tanques de água, dado o grande volume de armazenamento, possuem bacias de 

contenção dimensionadas em conformidade à norma NBR 17505.  

Os tanques de mistura foram dimensionados em função do tempo de residência 

necessário no equipamento. Além disso, considerou-se um fator de segurança padrão 

de 80% no dimensionamento dos tanques, dadas flutuações no processo, buscando 

conferir maior flexibilidade ao sistema. Os tanques comercialmente disponíveis 

empregados no processo, desse modo, em conformidade aos dimensionamentos 

realizados estão presentes na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Especificações dos tanques de armazenamento e mistura 

 

Tanque Código Conteúdo Nº V (m³) D (m) H (m) 

Ácido sulfúrico T-102 H2SO4 a 98% 2 46,00 3,00 6,50 

Diluição M-101 H2SO4 a 1% 1 15,00 1,93 5,15 

Cal T-103 Óxido de cálcio 1 81,00 4,55 6,00 

Coquetel 
enzimático 

T-201 
ACCELLERASE® 

1500 
1 15,00 2,2 5,28 

Misturador M-201 
Meio fermentativo da 

hidrólise 
1 92,80 3,75 10,60 

Inóculo T-202 Levedura 1 15,00 2,20 5,80 

Misturador M-301 Hidrolisado 1 1,00 1 1,3 

EHC T-501 EHC 1 300 6,24 9,23 

Água 
T-502 a 

T-505 
Água 4 1000 11,47 8,47 

 

Fonte: Autores (2021).  
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APÊNDICE B – MEMORIAL DE CÁLCULO DA ÁREA 100 

 

APÊNDICE B1 – PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO (R-101) 

 

Inicialmente, estabeleceu-se uma base de cálculo de 5.000 kg/h de casca de 

arroz com base na produção de EHC mínima de 8.155 m³, com base nos rendimentos 

aproximados da hidrólise da celulose e fermentação dos açúcares, glicose e xilose, 

apresentados por Ranganathan (2020). A Tabela 20 apresenta os componentes da 

corrente de entrada de casca no reator e sua respectiva fração mássica, com base na 

composição média e umidade indicadas, respectivamente, por Kumari e Singh (2018) 

e Fernandes et al. (2015). 

 

Tabela 20 – Corrente de entrada de casca no reator R-101 

 

Componentes Vazão mássica (kg/h) Fração mássica 

Celulose 1.535,00 0,307 

Hemicelulose 1.310,00 0,262 

Lignina 860,00 0,172 

Cinzas 760,00 0,152 

Umidade 535,00 0,107 

Total 5.000,00 1 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

 Junto com a casca, o reator recebe uma corrente com ácido sulfúrico a                             

1% (m/m) proveniente do tanque de diluição. A quantidade de ácido utilizada é 

baseada nas condições otimizadas de operação descritas por Hsu et al. (2009).                        

A Tabela 21 apresenta os componentes da corrente de entrada de ácido no reator e 

respectivas frações mássicas. 
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Tabela 21 – Corrente de entrada de ácido no reator R-101. 

 

Componentes Vazão mássica (kg/h) Fração mássica  

Água 35.640,00 0,990 

Ácido sulfúrico 360,00 0,010 

Total 36.000,00 1 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

Após a reação de hidrólise ácida realizada nas condições já descritas na seção 

4.3.1.6, a corrente de saída do reator apresenta a composição apresentada na             

Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Corrente de saída do reator R-101 

 

Componentes Vazão mássica (kg/h) Fração mássica 

Celulose 1.320,02 0,03220 

Hemicelulose 102,32 0,00250 

Lignina 750,34 0,01830 

Glicose 168,18 0,00410 

Xilose 1.171,68 0,02858 

Lignina Dissolvida 109,66 0,00267 

Água 36.175,00 0,88232 

Cinzas 760,00 0,01854 

Ácido sulfúrico 360,00 0,00878 

Ácido Acético 46,80 0,00114 

HMF 3,60 0,00008 

Furfural 32,40 0,00079 

Total 41.000,00 1 

 

Fonte: Autores (2021). 

  

Para dimensionar um reator operando em regime contínuo, é necessário utilizar 

os valores de vazão volumétrica e tempo de residência, conforme a Equação 1.   
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V = τ · Q                                                      (1) 

 

Onde V corresponde ao volume do reator (L), τ ao tempo de residência (h) e              

Q à vazão volumétrica (L/h). Assumiu-se densidade aproximada da mistura reacional 

de 1000 kg/m³, dada a elevada fração mássica de água. Desse modo, com uma                     

vazão volumétrica de 41.000 L/h e tempo de residência definido no estudo de                                                       

Hsu et al. (2009) como 5 minutos, calculou-se o volume para o reator de 4,27 m³, 

considerando a utilização de 80% de seu volume total. 

O balanço de energia do equipamento foi realizado com auxílio do Software 

SuperPro Designer, conforme Apêndice G. A corrente de solução ácida entra a 140ºC, 

a corrente de casca entra 25ºC e o reator deve operar a 160ºC, sendo necessários 

2.136,18 kg/h de vapor a 7 kgf/cm², fornecendo 4.376.380,32 kJ/h. A reação foi 

considerada isotérmica. 

  

APÊNDICE B2 – VASO FLASH (L-101) 

 

No vaso flash ocorre o alívio da pressão, de 6 bar para pressão atmosférica, e 

em consequência disso ocorre uma queda na temperatura para 100 °C, gerando uma 

certa quantidade de vapor a 1 kgf/cm². A corrente de entrada do vaso flash é a de 

saída do reator de pré-tratamento, conforme Tabela 22, sendo as correntes de saída 

são apresentadas nas tabelas 23 e 24.   

 

Tabela 23 – Composição da corrente de vapor do vaso flash 

 

Componentes Vazão mássica (kg/h) Fração mássica 

Vapor 4.196,03 1 

Total 4.196,03 1 
 

Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 24 – Composição da corrente líquida do vaso flash 

 

Componentes Vazão mássica (kg/h) Fração mássica 

Celulose 1.320,02 0,03584 

Hemicelulose 102,32 0,00278 

Lignina 750,34 0,02037 

Glicose 168,18 0,00457 

Xilose 1.171,68 0,03181 

Lignina Dissolvida 109,66 0,00297 

Água 32.005.97 0,86901 

Cinzas 760,00 0,02064 

Ácido sulfúrico 360,00 0,00977 

Ácido Acético 46,80 0,00127 

HMF 3,60 0,00009 

Furfural 32,40 0,00088 

Total 36.830.97 1 
 

Fonte: Autores (2021) 

 

O dimensionamento do equipamento foi realizado com auxílio do Software 

SuperPro Designer, sendo considerada a operação adiabática e equilíbrio de fases 

dado pela Lei de Raoult, com volume de 1,48 m³ e tempo de residência médio de 

0,08h. 

 

APÊNDICE B3 – FILTRAGEM A VÁCUO (F-101) 

  

O filtro rotativo promove a separação da corrente proveniente do vaso flash em 

uma corrente de sólidos e uma corrente líquida. Para o dimensionamento do 

equipamento, adotou-se a hipótese de separação perfeita, onde todos os açúcares 

liberados e inibidores produzidos permanecem na corrente líquida e a torta de filtro 

consequentemente apresenta somente sólidos não reagidos e cerca do 60% de 

umidade. Tal consideração está fundamentada na baixa quantidade de água presente 

na torta de filtro em comparação ao filtrado e a baixa concentração dos açúcares e 

inibidores na fase líquida de entrada. Desse modo, a concentração desses 
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componentes se torna desprezível na torta. As composições das correntes de saída 

calculadas são apresentadas nas Tabelas 25 e 26. 

 

Tabela 25 – Composição da torta do filtro rotativo F-101 

 

Componentes Vazão Mássica (kg/h) Fração Mássica  

Celulose 1.320,04 0,18239 

Hemicelulose 102,34 0,01414 

Lignina 750,31 0,10367 

Cinzas 760,01 0,10501 

Água 4.304,78 0,59479 

Total 7.337,48 1 
 

Fonte: Autores (2021) 

 

Tabela 26 – Composição do filtrado do filtro rotativo F-101 

 

Componentes Vazão Mássica (kg/h) Fração mássica 

Glicose 168,09 0,006 

Xilose 1.171,61 0,039 

Lignina Dissolvida 109,79 0,004 

Água 27.701,58 0,937 

Ácido sulfúrico 359,86 0,012 

Ácido Acético 46,76 0,002 

HMF 3,55 0,000 

Furfural 32,26 0,001 

Total 29.593,49 1 
 

Fonte: Autores (2021) 

 

O dimensionamento do equipamento foi realizado com base na capacidade de 

alimentação descrita pelo fornecedor, sendo empregado um filtro com capacidade 

para 44.100,00 kg/h para a vazão de alimentação de 36.830,97 kg/h.    
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APÊNDICE B4 – OVERLIMING (M-102) 

 

A solução contendo glicose e xilose proveniente do pré-tratamento ácido será 

submetida à calagem ou overliming. Conforme as patentes CN111440830A e 

CN105219891A, a solução ácida será aquecida a 75 ºC e neutralizada com óxido de 

cálcio a pH 3,5 sob agitação de 20 RPM durante uma hora, formando sulfato de cálcio 

coloidal capaz de adsorver grande parcela dos inibidores HMF e furfural, bem como a 

lignina dissolvida e as cinzas. Segundo as patentes, a perda de xilose é negligenciável 

nessas condições operacionais. A neutralização dos ácidos sulfúrico e acético ocorre 

segundo as Equações 2 e 3 respectivamente. 

 

H2SO4 + CaO  CaSO4 + H2O (2) 

2CH3COOH + CaO  Ca(CH3COO)2 + H2O (3) 

 

As constantes de dissociação são KA1 = 1000 e KA2 = 1,2*10^-2 para o ácido 

sulfúrico e KA1 = 1,85*10-5 para o ácido acético. Desse modo, pode-se determinar a 

concentração de acético necessária para obtenção do pH 3,5 considerando a 

neutralização total do ácido sulfúrico conforme as Equações 4 e 5. 

  

KA1 = [H3O+][CH3COO-]/[CH3COOH] (4) 

pH = -log10[H3O+] (5) 

 

Resolvendo, obtém-se uma concentração de 0,006 mol/L de ácido acético, 

sendo necessária a neutralização de 3,67 kmol/h de ácido sulfúrico e 0,61 kmol/h de 

ácido acético. 

Partindo-se da vazão de entrada do tanque de overliming de 29593,43 kg/h, 

considerou-se a densidade da mistura como sendo de 1000 kg/m³, dada a elevada 

fração mássica de água na mistura e dimensionou-se o equipamento a partir do tempo 

de retenção necessário de 1h, com coeficiente de segurança de 80% devido à 

agitação no mesmo. Os dados do dimensionamento constam na Tabela 27. 
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Tabela 27 – Dimensionamento do tanque de overliming 

 

Variável Valor Unidade 

Vazão de entrada 29,59 m³/h 

Volume necessário 37 m³ 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

APÊNDICE B5 – DECANTAÇÃO (C-101 e C-102) 

 

O dimensionamento do equipamento foi realizado com base na capacidade de 

alimentação descrita pelo fornecedor, sendo empregadas duas centrífugas em 

paralelo com capacidade para 19.000,00 kg/h cada para a vazão de alimentação de 

29.816,38 kg/h. A remoção dos precipitados contendo enxofre foi considerada total, 

dada sua baixa solubilidade em água.   
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APÊNDICE C – MEMORIAL DE CÁLCULO DA ÁREA 200 

 

APÊNDICE C1 – HIDRÓLISE ENZIMÁTICA (R-201 a R-211) 

 

Para a realização do dimensionamento, considerou-se o volume e as 

dimensões comerciais pré-estabelecidas pelo fabricante. Conhecendo as dimensões 

realizou-se o cálculo da quantidade de biorreatores, utilizando a Equação 6 para o 

cálculo do número de dornas elucidada a seguir. 

 

D = 2 + (Q. tf) / Vútil (6) 

 

Onde: 

 

D  =  Número de biorreatores 

Q =  Vazão volumétrica de carga ou descarga  (m³/h) 

Tf  =  Tempo de reação da hidrólise enzimática  (h) 

Vútil  =  Capacidade útil de cada biorreator   (L) 

 

A partir da Equação 6 foi determinado que o número de biorreatores 

necessários para essa etapa seria de 11 biorreatores de 92,8 m³ com capacidade útil 

de 77,67 m³ para atender as necessidades operacionais. Para o cálculo da demanda 

de vapor, utilizou-se o Software SuperPro Designer. 

O balanço de massa para a hidrólise enzimática foi realizado a partir das 

condições operacionais obtidas através da patente BR1120120108085A2 que 

especifica um pH de 4,8 a 5, temperatura de 50 a 60 para a realização da reação. 

Além disso, foi determinada a quantidade necessária de coquetel enzimático para a 

reação. Para a determinação da quantidade de coquetel enzimático foram utilizadas 

as especificações do catálogo ACCELLERASE® 1500 no qual algumas das suas 

informações estão disponíveis na Tabela 28. 
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Tabela 28 – Variáveis do catálogo ACCELLERASE®1500 

 

Variáveis Valores 

Quantidade de enzima (mL/g celulose) 0,02 

Temperatura 50 - 60 

pH 4,8 – 5,0 

 

Fonte: DUPONT (2020) 

 

Com essas informações a quantidade de coquetel enzimático necessário para 

a reação de hidrólise foi de 26,40 kg/h. Conhecendo a quantidade de coquetel 

enzimático necessário, o balanço de massa global para os biorreatores  de hidrólise 

enzimática R-201/211 estão elucidados na Tabela 29. 

 

Tabela 29 – Balanço de massa global para os biorreatores de hidrólise enzimática. 

 

Componentes Entrada (kg/h) Saída (kg/h) 

Celulose 1.320,02 132,00 

Hemicelulose 102,32 54,03 

Lignina 750,34 750,34 

Cinzas 760,00 760,00 

Água 11.516,00 11.516,00 

Coquetel enzimático 26,40 26,40 

Glicose - 1.188,00 

Xilose - 48,30 

Total 14.475,08 14.475,08 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

APÊNDICE C2 – TANQUE DE INÓCULO 

 

Os componentes do inóculo utilizado estão representados na Tabela 30. 
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Tabela 30 – Composição do inóculo 

 

Composto  Quantidade (%) 

Extrato de levedura (Difco, Detroit, EUA) 0,3 

Extrato de malte (Difco) 0,3 

(NH4)2SO4 1,0 

Glicose  1,0 

Xilose 1,0 

Peptona 0,5 

Ágar 2,0 

 

Fonte: LAPLACE et al. (1993). 

 

Na fermentação contínua com reciclo de células livres, o inóculo é alimentado 

uma única vez no fermentador a cada 60 dias. Dessa maneira, no momento em que 

a fermentação atinge o estado estacionário, a concentração de células livres no 

interior do fermentador permanece constante. Assumindo-se que o volume de inóculo 

utilizado para a multiplicação celular é de 5% (v/v), conforme Schmidell et                                 

al. (1986), determinou-se o volume de inóculo para os biorreatores por meio da 

Equação 7.  

 

Vinóculo= 0,05 . Vmeio (7) 

 

São necessários, desse modo, dois biorreatores para scale-up do inóculo da 

escala laboratorial até o reator industrial, conforme Tabela 31.  

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Tabela 31 – Volume dos tanques de inóculo 

 

Volume (m³) Biorreator 1 Biorreator 2 

Inóculo necessário 13,24 0,66 

Reator 15 1 

 

Fonte: Autores (2021). 
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APÊNDICE D – MEMORIAL DE CÁLCULO DA ÁREA 300 

 

APÊNDICE D1 – FILTRAGEM A VÁCUO (F-301) 

 

O conteúdo proveniente dos reatores R-201/211 é descarregado dos tanques 

e segue para a etapa de filtração sólido-líquido de forma contínua. Considerou-se que 

todo o sólido que não reagiu ficou retido no filtro rotativo originando a torta de filtro 

com 60% de umidade. Para a realização do dimensionamento do equipamento 

adotou-se a hipótese de separação perfeita elucida no Apêndice B3. As composições 

das correntes de saída estão disponíveis nas Tabela 32 e 33. 

 

Tabela 32 – Composição do filtrado do filtro rotativo F-201 

 

Componentes Vazão mássica (kg/h) Fração mássica 

Glicose 1.188,00 0,11608 

Xilose 48,30 0,00472 

Água 8.971,40 0,87662 

Coquetel Enzimático 26,40 0,00258 

Total 10.234,14 1 

 

Fonte: Autores (2021) 

 
Tabela 33 – Composição da torta do filtro rotativo F-201 

 

Componentes Vazão mássica (kg/h) Fração mássica 

Celulose 132,00 0,03113 

Hemicelulose 54,03 0,01274 

Lignina 750,34 0,17693 

Cinzas 760,00 0,17921 

Água 2.544,60 0,60000 

Total 4.240,94 1 

 

Fonte: Autores (2021) 
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Para o dimensionamento do equipamento foi feita a mesma consideração 

para a etapa de pré-tratamento no qual foi dimensionado através da capacidade de 

alimentação descrita pelo fornecedor, utilizando, portanto, um filtro rotativo com uma 

capacidade de 22.050,00 kg/h para uma demanda de 14.475,083 kg/h. 
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APÊNDICE E – MEMORIAL DE CÁLCULO DA ÁREA 400 

 

APÊNDICE E1 – FERMENTAÇÃO (R-401 a R-404) 

 

O balanço de massa para a etapa de fermentação foi realizado com base nos 

dados publicados por Laplace et al. (1993). O processo consiste em uma fermentação 

operada de modo contínuo com reciclo de células livres empregando a levedura 

modificada Saccharomyces cerevisiae BP10001. O esquema do reator se encontra 

na Figura 10, onde os símbolos S, X e P se referem, respectivamente, ao substrato, 

às células e ao produto (Etanol de Segunda Geração). 

 

Figura 10 – Esquema representativo do fermentador 

 

 
 

Fonte: Autores (2021). 

 

A corrente que sai do tanque de mistura (F0) com composição especificada na 

Tabela 34, mistura-se com a corrente de bases para neutralização (FN) e, em seguida, 

divide-se igualmente em quatro ramificações que alimentam os fermentadores 

dispostos em paralelo. Para o balanço de massa, assumiu-se a hipótese de que existe 

uma única corrente de entrada em um único biorreator, sendo a corrente dividida 

igualmente entre os reatores.    
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Tabela 34 – Corrente de alimentação do reator de fermentação 

 

Componente Concentração (g/L) Vazão (kg/h) 

Glicose 46,11 1.347,80 

Xilose 39,26 1.147,45 

Lignina dissolvida 3,56 104,20 

Água - 25.802,60 

Ácido Acético 0,37 11,03 

Coquetel Enzimático 8.13 237,60 

Células 8,72 255,02 

Extrato de levedura 5 146,13 

(NH4)2SO4 2 58,45 

NaHCO3 0,97 28,54 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

Inicialmente, obteve-se a vazão mássica de açúcares totais (FAC), por meio da 

Equação 8, para determinar-se a quantidade de etanol e de células na saída do 

fermentador.  

 

FAC = NCOxil.Fxil + NCOglicose.Fglicose (8) 

 

Onde: 

 

NCOxil  = Porcentagem de xilose consumida; 

NCOglicose  =  Porcentagem de glicose consumida; 

Fxil  = Quantidade total de xilose que entra no fermentador (kg/h); 

Fglicose  = Quantidade total de glicose que entra no fermentador (kg/h); 

 

Os valores de xilose e glicose consumidas, bem como suas quantidades na 

entrada do reator estão especificadas na Tabela 35. 
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Tabela 35 – Parâmetros da xilose e glicose 

    

NCOxil (%) NCOglicose (%) Fxil (kg/h) Fglicose (kg/h) 

69 95 1.147,45 1.347,79 

 

Fonte: Autores (2021). 

 
Calculou-se, desse modo, a quantidade de etanol e a quantidade de células na 

saída do fermentador a partir dos fatores de conversão dados pelas Equações 9 e 10 

respectivamente.  

 

FE = YPS . FAC (9) 

FX = YXS . FAC (10) 

Onde: 

 

FE = Vazão mássica de etanol na saída do fermentador (kg/h); 

YPS  =  Fator de conversão de substrato em etanol (g.etanol / g.açúcar); 

FAC = Vazão mássica de açúcares totais que entram no fermentador (kg/h); 

FX = Vazão mássica de células na saída do fermentador (kg/h); 

YXS  =  Fator de conversão de substrato em células (g.células / g.açúcar). 

 

As informações sobre os fatores de conversão, taxa de diluição e o percentual 

das células na saída do fermentador que são recicladas são apresentadas na                

Tabela 36. 

 
Tabela 36 – Fatores de conversão, taxa de diluição e percentual de reciclo 

 

Parâmetro Valor Unidade 

YPS 0,46 g Etanol/g açúcar 

YXS 0,06 g células/g açúcar 

D 0,11 h-1 

Taxa de reciclo 70% - 

 

Fonte: LAPLACE et al. (1993) 
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Para as condições de operação definidas, todo o açúcar é consumido durante 

a fermentação, de acordo com Laplace et al. (1993). Sabe-se que os subprodutos da 

fermentação anaeróbica do metabolismo da levedura modificada Saccharomyces 

cerevisiae BP10001 são principalmente o xilitol e o gás carbônico.  

Laplace et al. (1993) reportou que o rendimento de xilitol corresponde a                            

0,19 (g xilitol/g xilose). Assim, determinou-se a quantidade de xilitol formada durante 

a fermentação por meio da Equação 11. 

 

Fxilitol = Fxil . Yxilitol/xilose . NCOxil (11) 

 

Onde: 

 

Fxil  = Quantidade de xilitol na saída do fermentador (kg/h); 

Yxiitol/xilose  =  Rendimento de xilitol (g.xilitol / g.xilose). 

 

Por fim, calculou-se a quantidade de gás carbônico através da Equação 12. 

 

FCO2
 = FAC - (Fetanol+Fxilitol)  (12) 

 

A corrente que sai do fermentador (F’) é encaminhada para a centrífuga para 

separar as células do caldo fermentado. Considerou-se que os únicos componentes 

presentes na corrente de células (FL) são apenas água e células. Os demais 

componentes do líquido fermentado permanecem na corrente do caldo (FC). 

Determinou-se eficiência de 95% para a centrífuga. Assim, calculou-se o 

balanço de massa para as células na centrífuga, obtendo-se, então, a vazão mássica 

de células na corrente de células (FL) e na corrente de caldo (FC) por meio das 

Equações 13 e 14 respectivamente.  

 

mcel, FC = 0,95 . mcel, F' (13) 

mcel, FS = mcel, F' - mcel, FC (14) 
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Com relação ao reciclo de células livres, sabe-se que 70% das células da 

corrente de saída foram recicladas retornando ao fermentador. Dessa forma,  

calculou-se a vazão mássica de células na corrente de reciclo (FR) utilizando-se a 

Equação 15. O excesso de células separadas na centrífuga foram descartadas pela 

corrente de purga (FP) que foi obtida por meio do balanço de massa para as células, 

conforme a Equação 16. 

 

mcel, FS = 0,70 . mcel, F' (15) 

mcel, FP = mcel, F' - mcel, FR - mcel, FS (16) 

 

Sabe-se que, de acordo com o fabricante do equipamento, a centrífuga de 

discos concentra os sólidos em 25% (m/m). No ponto S, a corrente de sólidos 

concentrados se divide em células recicladas e células descartadas. Assim, sabendo 

a concentração de sólidos e que as correntes de células (FL), reciclo (FR) e                       

purga (FP) são misturas binárias compostas por água e células, determinou-se a 

vazão mássica de água presente em cada corrente por meio da Equação 17 e as 

vazões mássicas relativas à cada corrente pela Equação 18. 

 

Xágua,Fi
 = 

mágua,Fi

mágua,Fi 
+ mcel,Fi

 , para i = C,L,P (17) 

Fi = mágua,Fi
 + mcel,Fi

 , para i = C,L,P (18) 

 

 

Onde: 

 

Xágua,Fi  = Fração mássica de água na corrente Fi; 

mágua,Fi =  Vazão mássica de água na corrente Fi (kg/h); 

mcel,Fi  =  Vazão mássica de células na corrente Fi (kg/h). 

 

O pH do meio foi mantido em 5 com a adição de NaHCO3 na corrente de 

alimentação. Sabendo-se que a constante de acidez do ácido acético corresponde a 

1,85 𝑥 10 , determinou-se a concentração (g/L) de NaHCO3 e a vazão (kg/h) 
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necessária de NaHCO3 para se realizar a neutralização a partir das Equações 19 e 

20, respectivamente.  

 

pH = -log (Ka) +  log
[NaHCO3]

[CH3COOH]
 

(19) 
 
 

FNaHCO3=
[NaHCO3]

ρágua
   (20) 

 

Onde: 

 

[CH3COOH] =        Concentração de ácido acético (g/L); 

[NaHCO3] =        Concentração do sal (g/L). 

 

Considerou-se que a mistura possui a mesma densidade de água, dada a 

elevada fração mássica de água. Desse modo, a vazão mássica (kg/h) de NaHCO3 

necessária para a neutralização é de 25,22 kg/h. Aplicando-se o balanço de massa 

global do sistema, considerando o reator, a centrífuga e a purga, tem-se a vazão 

mássica de caldo (FC) que sai da centrífuga por meio da Equação 21. 

 

F0 + FN = FC + FP (21) 

 

O valor da vazão mássica que entra no fermentador (F’) é encontrado através 

do balanço global no ponto A representado pela Equação 22. 

 

F0 + FR + FN = F' (22) 

 

A concentração de açúcares na corrente de entrada do fermentador (S0’) foi 

calculada por meio do balanço de massa para o substrato no ponto A dada a                

Equação 23. 

 

F0.S0 + FR.SR = F'.S0' (23) 
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Os resultados obtidos nos balanços para o substrato, células e produtos, dessa 

forma, são apresentados na Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Balanço de massa do fermentador 

 

Componente Localização Vazão (kg/h) Símbolo 

Etanol 2G Saída do fermentador 953,18 FE 

CO2 Saída do fermentador 44,90 FCO2 

Xilitol Saída do fermentador 50,43 Fxilitol 

Células Saída do fermentador 83,49 mcel, F’ 

Células Corrente de reciclo 65,76 mcel, FR 

Células Excesso de células descartadas 13,90 mcel, FP 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

Na Tabela 38, estão representados os resultados do balanço de massa no 

fermentador conforme definido na Figura 10. 

 

Tabela 38 – Balanço de massa para as correntes de fermentação 

 

Corrente Vazão (kg/h) Símbolo 

Alimentação de meio da fermentação 24.616,57 F0 

Sólidos separados na centrífuga 1.518,63 FL 

Reciclo de células 1.063,04 FR 

Purga de células 455,59 FP 

Caldo proveniente da centrífuga 24.524,23 FC 

Entrada e saída do fermentador 26.893,64 F’ 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

As produtividades de células e etanol de segunda geração foram calculadas 

por meio das Equações 24 e 25 respectivamente. 
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PX = X.D (24) 

PP = PEtanol.D  (25) 

 
Onde: 

 

PX =  Produtividade de células; 

X =  Concentração de células na corrente de saída (F’); 

PP =  Produtividade de produto; 

PEtanol =  Concentração de etanol de segunda geração na corrente de saída F’; 

D = Taxa de diluição. 

 

Na Tabela 39 são mostrados os resultados dos parâmetros de produtividade e 

concentração de células e etanol de segunda geração do processo fermentativo, bem 

como os resultados sobre o fator relativo ao incremento da concentração celular obtido 

e a concentração de células na corrente separada pelo equipamento. 

 

Tabela 39 – Parâmetros de produtividade 

 

Variável Valor Unidade Símbolo 

Concentração de etanol de segunda 
geração na saída do biorreator 

36,49 g/L PEtanol 

Produtividade de etanol de segunda 
geração  

4,01 g/L/h PP 

Concentração celular da corrente de 
saída do biorreator 

14,69 g/L XF’ 

Produtividade de células 0,54 g/L/h PX 

Concentração celular na corrente 
retida na centrífuga 

25 g/L CX 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

Para o dimensionamento do reator, partindo-se da vazão de entrada do 

fermentador (F’) estabelecida para o processo e levando-se em consideração a taxa 
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de diluição (D) de 0,11 h-1definida pela patente WO2012019308A1, determinou-se o 

volume do meio necessário para um único biorreator por meio da Equação 26. 

 

Vmeio=
F'

D
 (26) 

 

Levando-se em conta o impacto no custo para a compra de mais de um 

biorreator, bem como o risco da possibilidade de perda de grande volume de líquido 

fermentado em caso de contaminação do meio de cultura quando se trabalha com 

biorreatores maiores, optou-se por escolher arbitrariamente biorreatores de 

fermentação com capacidade próxima a 100.000L, conforme Tabela 40. Os 

biorreatores serão preenchidos considerando-se um fator de segurança de 70%. 

 

Tabela 40 – Dimensionamento dos biorreatores de fermentação 

 

Variável Valor Unidade Símbolo 

Taxa de diluição 0,11 h- D 

Volume de meio 264,86 m³ Vmeio 

Volume útil  70 m³ Vútil 

Volume total 100 m³ Vtotal 

Número de fermentadores 4 - N 

Tempo de residência 9,09 h Tresidência 

 

Fonte: Autores (2021). 

 

As dimensões dos biorreatores de fermentação se encontram no Anexo B7, 

sendo empregado o critério de ampliação da constância por unidade de volume de 

meio para determinação da velocidade de agitação, conforme Equação 27. 

 

N2 = N1 . (Di1 / Di2)2/3 (27) 
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Onde: 

 

N  =  Frequência de rotação (RPM) 

Di   =  Diâmetro do impelidor (m) 

 

Sabendo que o reator industrial apresenta um impelidor de 1,25 m e o reator 

de bancada com impelidor de 0,17 m opera a 50 RPM, conforme a                                 

patente WO2012019308A1, tem-se uma frequência de rotação de 13 RPM.  

 

APÊNDICE E.2 – CENTRÍFUGA DE DISCOS (C-401) 
 

O dimensionamento do equipamento foi realizado com base na capacidade de 

alimentação descrita pelo fornecedor, sendo empregadas duas centrífugas em 

paralelo com capacidade para 19.000,00 kg/h cada para a vazão de alimentação de 

29.816,38 kg/h. A centrifugação promove a remoção completa das células da corrente 

de entrada, conforme especificação do fabricante. 

Assumiu-se teor aquoso de 75% na corrente de células para viabilizar o reciclo 

por bombeamento aos reatores de fermentação, sendo desconsiderada a presença 

de açúcares e inibidores na corrente, dada sua baixa concentração. 
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APÊNDICE F – MEMORIAL DE CÁLCULO DA ÁREA 500 

 

APÊNDICE F1 – COLUNAS DE DESTILAÇÃO (D-501 e D-502) 

 

Nas colunas de destilação D-501 e D-502 se tem como objetivo efetuar a 

obtenção de etanol hidratado de acordo com as especificações da ANP situado no 

Anexo A. Para tal objetivo, utilizou as condições operacionais (ROCHA et al. 2016), 

adaptado. Os dados contendo os parâmetros para o cálculo da quantidade de 

destilado se encontra presente na Tabela 41. 

 

Tabela 41 – Parâmetros da destilação 

 

Parâmetro Valor 

D-501 

Temperatura de operação 94 ºC 

Pressão de operação 1 bar 

Estágio de alimentação 7 

Número de estágios 15 

Razão de refluxo 0.1 

D-502 

Temperatura de operação 94 ºC 

Pressão de operação 1 bar 

Estágio de alimentação 14 

Número de estágios 23 

Razão de refluxo 7 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

Com os parâmetros de operação, utilizou-se o simulador Aspen Plus para 

determinar as vazões e frações mássica das correntes de topo e fundo da coluna de 

destilação. Os valores encontrados para nas duas colunas estão elucidados na  

Tabela 42. 
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Tabela 42 – Vazões e frações mássicas das colunas de destilação 

 

 D-501 

 Fundo Topo 

Componente kg/h % (m/m) kg/h % (m/m) 

Glicose 68,29  - - 

Xilose 356,10  - - 

Lignina 104,18  - - 

Água 11.784,90  11.044,00 0,9204 

Ácido acético 7,36  2,39 0,0002 

Etanol - - 953,62 0,0794 

Xilitol 148,78  - - 

Células 3,83  - - 

Enzimas 26,40  - - 

Bicarbonato de Sódio 24,39  - - 

Total 24.524,23 1 12.000,00 1 

  

 D-502 

 Fundo Topo 

Componente kg/h % (m/m) kg/h % (m/m) 

Água 10.972,70 0,999 71,33 0,0696 

Ácido acético 2,39 0,001 - - 

Etanol - - 953,61 0,9304 

Total 10.975,10 1 1024,94 1 

 

Fonte: Autores(2021) 

 

APÊNDICE F2 – CALDEIRA (Q-501) 

 

A caldeira, tendo como objetivo a produção de vapor para atender a demanda 

do processo, funciona a partir da queima de combustíveis. No caso do processo, os 

combustíveis usados foram lenha e a torta do Filtro F-301. O balanço de massa do 

equipamento foi realizado no Software SuperPro Designer, onde a quantidade de 
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lenha foi ajustada para garantir a produção de vapor a 8 kgf/cm2 de 32.063,84 kg/h, 

calculada no Apêndice G1. 

 Para que a simulação da queima ocorra, é necessário especificar a composição 

das substâncias que sofrerão a queima. No processo, considerou-se que apenas 

glicose, celulose, hemicelulose, xilose, lignina e lenha seriam queimadas.                                    

A composição das substâncias que passam pela queima está apresentada na               

Tabela 43. 

 

Tabela 43 – Composição de substâncias 

 

Substância Carbono (%) Hidrogênio (%) Água (%) Oxigênio (%) 
Celulose 40 6,7 - 53,3 
Glicose 40 6,7 - 53,3 

Hemicelulose 40 6,7 - 53,3 
Lenha 30 3,6 40 26,4 
Lignina 40 6,7 - 53,3 
Xilose 40 6,7 - 53,3 

 

Fonte: Software SuperPro Designer 

  

O balanço de massa da caldeira se divide em cinco correntes: água a ser 

evaporada, combustível para queima, ar, gás gerado pela queima e, por fim, cinzas. 

A quantidade de lenha e outros componentes usados como combustíveis, assim como 

demanda de ar quantidade de gases na saída da caldeira e água a ser evaporada 

estão presentes na Tabela 44. 
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Tabela 44 – Balanço de massa da caldeira 

 

Entrada 
Componente Vazão mássica (kg/h) 

Ar 39106,57 
Combustível 

Ácido Acético 0,5 
Acetato de Cálcio 47,8 

Água 3932,6 
Celulose 132 
Cinzas 760 
Furfural 32,4 
Glicose 8,4 

Hemicelulose 54,03 
HMF 3,6 

Lignina 755,84 
Lenha 11900 

Sulfato de Cálcio 499,7 
Xilose 58,6 

Água a ser evaporada 
Água 32063,84 

Saída 
Gases gerados 

Água 13571,19 
Gás Carbônico 11943,45 

Nitrogênio 29999,35 
Oxigênio 433,68 

Cinzas 
Acetato de Cálcio 47,8 

Cinzas 760 
Furfural 32,4 

HMF 3,6 
Sulfato de Cálcio 499,7 

Vapor a 8 kgf/cm2 
Água 32063,84 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

APÊNDICE F3 – TORRES DE RESFRIAMENTO 

 

 Para o cálculo do balanço de massa das torres de resfriamento, foi utilizado o 

Software SuperPro Designer, considerando os seguintes parâmetros: 

 

 Demanda de água a ser resfriada é de 874.330,14 kg/h; 

 A água deve resfriar de 25 a 35 °C; 
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 A temperatura de bulbo úmido é de 15 °C; 

 O ar entra nas torres com umidade absoluta de 0,0066 kg água/kg ar seco; 

 Razão de alimentação de água e ar é de 0,75. 

 

Com essas considerações, obteve-se na simulação que a demanda de ar nas 

torres é de 1.165.773,52 kg/h. Além disso, o ar sai das torres com umidade absoluta 

de 0,0189 kg água/kg ar seco. Durante a operação, a simulação indica que                    

14.253,06 kg/h de água evaporaram, ou seja, está quantidade deve ser reinserida no 

processo. A quantidade de calor trocada no processo de resfriamento da água é de 

36.530.376 kJ/h. 
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APÊNDICE G – MEMORIAL DE CÁLCULO BALANÇO DE ENERGIA 

 

O cálculo do balanço de energia foi realizado para todos os equipamentos no 

processo que demandam transferência de calor na sua operação, sendo                           

esses: trocadores de calor, biorreatores, reatores, evaporadores e torres de 

destilação.  

A quantidade de calor a ser removida ou adicionada nas operações foi obtida 

através de simulação no Software SuperPro Designer. Devido a alguns compostos 

presentes no processo não estarem presentes na base de dados do software e alguns 

parâmetros termodinâmicos, como calor de dissolução e parâmetros das reações 

serem de difícil obtenção, as seguintes considerações foram feitas: 

 

- Os compostos HMF e furfural, por estarem presentes em pequenas 

quantidades no processo (não passando de 0,1% em massa), foram desconsiderados 

do balanço de energia; 

- A entalpia de todas as reações no processo foi considerada zero; 

- O calor de dissolução do ácido sulfúrico em água foi desconsiderado; 

- As propriedades termodinâmicas da lignina e da celulase foram obtidas de um 

exemplo de simulação pelo software, e estão detalhadas na Tabela 45; 

- As propriedades termodinâmicas (com exceção do ponto de ebulição) da 

celulose, hemicelulose, xilose e xilitol foram consideradas iguais às da glicose, que 

está presente no banco de dados do software, consideração que também fora feita 

em exemplo de simulação fornecido pelo software; 

 

Tabela 45 – Propriedades termodinâmicas da lignina e celulose 

 

Composto Massa molar 
(g/gmol) 

Temperatura 
Crítica (°C) 

Pressão 
Crítica 
(bar) 

Fator 
Acêntrico 

Cp 
(J/gmol.K) 

Lignina 342.3 812.85 26.9 0.3653 428.8947 

Celulose 18.02 1087.59 221.2 0.3440 75.24 

 

Fonte: Software SuperPro Designer (2021) 
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A partir dessas considerações, a quantidade de calor a ser transferida foi obtida 

na simulação, com os valores obtidos sendo apresentados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 – Demanda de transferência de calor por operação no processo 

 

Operação Demanda de calor (kJ/h) 

Pré-aquecimento da solução ácida até 87,9°C 9.407.291,12 

Pré-aquecimento da solução ácida até 140°C 7.900.000,00 

Pré-tratamento 4.376.380,32 

Hidrólise enzimática 506.058,56 

Resfriamento antes do overliming  -3.414.764,80 

Calagem 20.494,82 

Pré-aquecimento na concentração 4.113.901,57 

Concentração 16.596.561,18 

Resfriamento após concentração -7.507.491,70 

Fermentação -1.226.830,20 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

APÊNDICE G1 – DEMANDA DE AGENTES DE TROCA TÉRMICA 

 

Com os valores das demandas de calor obtidos, a demanda de agentes de 

transferência de calor foi calculada a partir das Equações 28 e 29. A primeira das 

equações foi utilizada para as operações que requerem resfriamento, onde o fluido 

utilizado é a água. A segunda das equações foi utilizada para as operações que 

requerem aquecimento, onde os fluidos utilizados são vapor d'água saturado a                 

1 kgf/cm2 e 8 kgf/cm2.     

 

mfrio = 
-q

Cpfrio.(Tsaída-Tentrada)
 (28) 

  mquente = 
q

ΔHvap
 (29) 
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Nos cálculos, a capacidade calorífica da água foi considerada constante e igual 

a 4.18 kJ/kg.K, enquanto as entalpias de mudança de fase do vapor consideradas 

foram de 2257.03 kJ/kg para vapor a 1 kgf/cm2 e 2049.5 kJ/kg para vapor a 8 kgf/cm2. 

No caso da etapa de concentração, a quantidade necessária de vapor foi obtida 

diretamente do software, por se tratar de um evaporador de dois efeitos. A demanda 

resultante de agentes de transferência de calor está detalhada na Tabela 47. 

 

Tabela 47 – Demanda de agentes de transferência de calor 

 

Operação Código Agente de 
transferência 

Demanda 
(kg/h) 

T. inicial 
(°C) 

T. final 
(°C) 

Pré-aquecimento da 
solução ácida até 
87,9°C 

E-101 Vapor a 1 
kgf/cm2 

4.169,03 100 100 

Pré-aquecimento da 
solução ácida até 
140°C 

E-102 Vapor a 8 
kgf/cm2 

3.856,12 170 170 

Pré-tratamento R-101 Vapor a 8 
kgf/cm2 

2.136,18 170 170 

Hidrólise enzimática R-201             
a R-211 

Vapor a 8 
kgf/cm2 

246,92 170 170 

Resfriamento antes 
do overliming 

E-103 Água 81.692,94 25 35 

Overliming M-102 Vapor a 1 
kgf/cm2 

9,08 100 100 

Pré-aquecimento na 
concentração 

E-301 Vapor a 1 
kgf/cm2 

1.822,71 100 100 

Concentração V-301 Vapor a 8 
kgf/cm2 

8.100,71 170 170 

Resfriamento após 
concentração 

E-302 Água 179.605,06 15 25 

Fermentação R-401                 
a R-404 

Água 29.350,00 15 25 

Destilação D-501  
D-502 

Vapor a 8 
kgf/cm² 

17.140,76 170 170 

 

Fonte: Autores (2021) 
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A partir da Tabela 47, conclui-se que a demanda total de vapor a 1 kgf/cm2 para 

aquecimento é de 6.000,82 kg/h e a demanda de vapor a 8 kgf/cm2, por sua vez, é de 

31.480,69 kg/h. Por fim, a demanda de água para resfriamento é de 208.955,06 kg/h 

de água a 15 °C. O vapor a 8 kgf/cm2 será obtido através da queima de lenha na 

caldeira, descrita no Apêndice F2. 

 

APÊNDICE G2 – DIMENSIONAMENTO DOS TROCADORES DE CALOR 

 

No processo, há 7 trocadores de calor a serem dimensionados: os trocadores 

de pré-aquecimento da solução ácida, resfriamento pré-calagem, pré-aquecimento 

antes da concentração do mosto e resfriamento do mosto. Possuindo a demanda de 

calor trocado da Tabela 46, é possível determinar a área de troca térmica dos 

trocadores de calor do processo a partir da Equação 30. 

 

q = U.A.ΔTML (30) 

 

Onde U é o coeficiente global de troca térmica (W/K.m2), A é a área de troca 

térmica (m2) e ΔTML é a temperatura média logarítmica (K). O coeficiente global de 

troca foi assumido como sendo 1500 W/K.m2 para trocas envolvendo água como fluido 

frio e vapor d’água ou água como fluido quente. Devido ao fato de a água ser o 

principal componente (mais de 85% em massa) em todas as correntes de processo a 

passarem por trocadores de calor, considerou-se que o coeficiente global de troca 

com esses fluidos é igual ao que seria com água. (MENEZES et al., 2011) 

As únicas exceções a essa consideração são os trocadores E-501 e E-502, 

onde fluido quente é Etanol, nesse caso, o coeficiente global de troca térmica foi 

considerado 300 W/K.m2 (MENEZES et al., 2011). A temperatura média logarítmica, 

por sua vez, é obtida através da Equação 31.  

 

ΔTML = 
ΔT2 - ΔT1

 ln(ΔT2/ΔT1)
 

(31) 

 

Onde ΔT2 é a diferença entre a temperatura de saída do fluido quente e a 

temperatura de entrada do fluido frio e ΔT1 é a diferença entre a temperatura de 
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entrada do fluido quente e a temperatura de saída do fluido frio. As temperaturas 

médias logarítmicas, as temperaturas de entrada e saída das correntes a passarem 

pelo processo de transferência de calor e as áreas de troca térmica dos trocadores 

são apresentadas na Tabela 48. 

 

Tabela 48 – Dimensionamento dos trocadores de calor 

 

Operação Código T. inicial T. final ΔTML A (m2) 

Pré-aquecimento da 
solução ácida até 

87,9°C 
E-101 25 ºC 87,9 ºC 34,48 50,38 

Pré-aquecimento da 
solução ácida até 140°C 

E-102 83,8 ºC 140 ºC 53,25 31,65 

Resfriamento antes do 
overliming 

E-103 100 ºC 75 ºC 57,17 11,06 

Pré-aquecimento na 
concentração 

E-301 63,8 ºC 95 ºC 15,76 48,34 

Resfriamento após 
concentração 

E-302 100 ºC 30 ºC 37,28 37,29 

Pré-aquecimento na 
destilação 

E-501 30 ºC 31,1 ºC 18,76 2,31 

Pré-aquecimento na 
destilação 

E-502 31,1 ºC 94 ºC 25,77 45,10 

 

Fonte: Autores (2021) 

 
Os trocadores de calor no processo são padronizados do tipo casco e tubo com 

fluxo contracorrente, com vapor de aquecimento ou água de resfriamento no lado do 

casco, quando em situação aplicável. 

 
APÊNDICE G3 – DIMENSIONAMENTO DO EVAPORADOR 

 

O evaporador usado para concentrar o mosto foi dimensionado através do 

Software SuperPro Designer. A simulação foi feita considerando uma concentração 

de 53,8 g/L de glicose na corrente de saída e a presença de dois efeitos de 

evaporação. A demanda de calor trocado para a operação está apresentada na 
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Tabela 46 e a demanda de vapor a 8 kgf/cm2 para a evaporação está apresentada na 

Tabela 47. Os dados obtidos na simulação de coeficiente de troca térmica e área de 

troca térmica de cada um dos efeitos são apresentados na Tabela 49. 

 

Tabela 49 – Dados da simulação dos evaporadores 

 

Efeito Coeficiente global de troca térmica 

(W/K.m2) 

Área 

(m2) 

Pressão (bar) 

1° 3000 77,6 2,9 

2° 1700 78,2 1,0 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

APÊNDICE G4 – BALANÇO DE ENERGIA CALDEIRA 

 

 Como mostrado no Apêndice F2, os dados dos balanços de massa e energia 

da caldeira foram obtidos através do Software SuperPro Designer. Os valores de 

temperatura das correntes entrada e saída são apresentadas na Tabela 50. 

 

Tabela 50 – Temperatura das correntes de entrada e saída na caldeira 

 

Corrente Temperatura (°C) 
Entrada 

Ar 25 
Combustível 30 

Água  170 
Saída 

Gases gerados 180 
Cinzas 180 

Vapor a 8 kgf/cm2 170 
 

Fonte: Autores (2021) 

 

 Além disso, através da simulação, obtém-se que o total de calor disponível no 

sistema é de 6,91 kJ por grama de combustível, totalizando 125.411.179,3 kJ/h de 
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calor no sistema. Desse total, obteve-se que apenas 69.330.058,6 kJ/h esteve 

disponível para a geração de vapor. 
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APÊNDICE H – MEMORIAL DE CÁLCULO DAS TUBULAÇÕES E BOMBAS 

 

APÊNDICE H1 – DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES 

 

Para as tubulações, foram utilizados tubos de aço inoxidável. O 

dimensionamento foi baseado no método das velocidades máximas recomendadas, 

considerando as velocidades de 2,5 m/s para líquidos e 25 m/s para vapor. A partir 

das vazões utilizadas em cada trecho e os valores máximos de velocidade, calculou-

se o diâmetro nominal comercial de cada trecho e a velocidade de escoamento real.  

As propriedades das correntes líquidas foram consideradas como sendo iguais 

às da água. O diâmetro comercial das tubulações foi obtido do catálogo de 

classificação de tubos da empresa Tubos ABC. Os resultados obtidos para as 

tubulações do processo, de vapor, de condensado e de água estão apresentados 

respectivamente nas Tabelas 51, 52, 53 e 54. 
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Tabela 51 – Dimensionamento das tubulações do processo 
 

Corrente Comprimento (m) Vazão (m³/s) Velocidade (m/s) Diâmetro nominal comercial (mm) Diâmetro nominal comercial (in) Velocidade real (m/s) 
3 35,74 0,000054 2,5 9,24 1/4 0,81 
4 4,77 0,010000 2,5 77,92 3 2,10 
5 0,50 0,010000 2,5 77,92 3 2,10 
6 1,61 0,010000 2,5 77,92 3 2,10 
7 3,63 0,011389 2,5 77,92 3 2,39 
8 9,01 1,946492 25 334,34 14 22,17 
9 3,98 0,010231 2,5 77,92 3 2,15 

10 15,34 0,002010 2,5 35,04 1 1/4 2,08 
12 34,11 0,000007 2,5 9,24 1/4 0,11 
13 78,74 0,004021 2,5 52,5 2 1,86 
14 103,89 0,004021 2,5 52,5 2 1,86 
15 29,45 0,001178 2,5 26,67 1 2,11 
17 0,75 0,002843 2,5 40,90 1 1/2 2,16 
18 1,20 0,008220 2,5 77,92 3 1,72 
19 8,66 0,008220 2,5 77,92 3 1,72 
21 8,26 0,008282 2,5 77,92 3 1,74 
23 38,46 0,007714 2,5 62,71 2 1/2 2,50 
24 4,46 0,010557 2,5 77,92 3 2,21 
25 6,37 0,010557 2,5 77,92 3 2,21 
26 7,25 0,008653 2,5 77,92 3 1,81 
27 4,25 0,001904 2,5 35,04 1 1/4 1,97 
28 7,81 0,006838 2,5 62,71 2 1/2 2,21 
29 11,38 3,031069 25 381,00 16 26,59 
31 39,57 0,006838 2,5 62,71 2 1/2 2,21 
35 59,83 0,000337 2,5 15,80 1/2 1,72 
37 51,41 0,007225 2,5 62,71 2 1/2 2,34 
38 36,24 0,000405 2,5 15,80 1/2 2,06 
41 28,48 0,006815 2,5 62,71 2 1/2 2,21 
42 1,58 0,006815 2,5 62,71 2 1/2 2,21 
44 3,50 0,003333 2,5 52,50 2 1,54 
45 60,63 0,000351 2,5 15,8 1/2 1,79 

 
Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 52 – Dimensionamento das tubulações de vapor 
 

Corrente Comprimento (m) Vazão (m³/s) Velocidade (m/s) Diâmetro nominal comercial (mm) Diâmetro nominal comercial (in) Velocidade real (m/s) 
V1 20,22 2,132828 25 334,34 12 24,29 
V2 30,31 1,155630 25 254,51 10 22,71 
V3 17,95 0,977199 25 254,51 10 19,21 
V4 10,77 0,545934 25 202,71 8 16,92 
V5 20,43 0,016641 25 35,04 1 1/4 17,26 
V6 15,10 0,431265 25 154,08 6 23,13 
V7 20,73 0,016641 25 35,04 1 1/4 17,26 
V8 16,03 0,414624 25 154,08 6 22,24 
V9 5,28 0,403841 25 154,08 6 21,66 

V10 3,00 0,143964 25 90,12 3 1/2 22,57 
V11 5,46 0,259877 25 128,30 5 20,10 
V12 53,42 0,010783 25 26,64 1 19,35 

 
Fonte: Autores (2021) 
 
 
Tabela 53 – Dimensionamento das tubulações de condensado 
 

Corrente Comprimento (m) Vazão (m³/s) Velocidade (m/s) Diâmetro nominal comercial (mm) Diâmetro nominal comercial (in) Velocidade real (m/s) 
C1 23,65 0,008791 2,5 77,92 3 1,84 
C2 32,01 0,004763 2,5 52,50 2 2,20 
C3 18,45 0,004957 2,5 52,50 2 2,29 
C4 16,07 0,003180 2,5 40,90 1 1/2 2,42 
C5 17,73 0,000069 2,5 9,24 1/4 1,02 
C6 14,60 0,001778 2,5 35,04 1 1/4 1,84 
C7 18,53 0,000069 2,5 9,24 1/4 1,02 
C8 16,53 0,001709 2,5 35,04 1 1/4 1,77 
C9 5,28 0,001665 2,5 35,04 1 1/4  1,73 

C10 6,73 0,000593 2,5 20,93 3/4 1,72 
C11 9,40 0,001071 2,5 26,64 1 1,92 
C12 52,23 0,000044 2,5 9,24 1/4 0,66 

 
Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 54 – Dimensionamento das tubulações de água 
 

Corrente Comprimento (m) Vazão (m³/s) Velocidade (m/s) Diâmetro nominal comercial (mm) Diâmetro nominal comercial (in) Velocidade real (m/s) 
A1 65,44 0,017312 2,5 102,26 4 2,11 
A2 54,07 0,012162 2,5 90,12 3 1/2 2,29 
A3 23,16 0,011939 2,5 90,12 3 1/2 1,87 
A4 2,63 0,002009 2,5 35,04 1 1/4 2,08 
A5 17,73 0,009930 2,5 77,92 3 2,08 
A6 12,00 0,000223 2,5 12,53 3/8 2,04 
A7 41,04 0,000046 2,5 9,24 1/4 1,62 
A8 95,35 0,000183 2,5 12,53 3/8   2,28 
A9 10,00 0,005151 2,5 52,50 2 2,38 

A10 22,25 0,004872 2,5 52,50 2 2,25 
A11 46,35 0,000111 2,5 12,53 3/8 2,26 
A12 74,04 0,243600 2,5 381,00 16 2,13 
A13 74,04 0,243600 2,5 381,00 16 2,13 
A14 39,71 0,080978 2,5 254,51 10 1,59 
A15 7,96 0,058218 2,5 202,71 8 1,80 
A16 53,88 0,022761 2,5 128,30 5 1,76 
A17 39,71 0,080978 2,5 254,51 10 1,59 
A18 7,96 0,058218 2,5 202,71 8 1,80 
A19 53,88 0,022761 2,5 128,30 5 1,76 

 
Fonte: Autores (2021)
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APÊNDICE H2 – CÁLCULO DA PERDA DE CARGA 

 

O cálculo de perda de carga nas tubulações engloba a perda de carga causada 

pelo comprimento dos canos e pelos acessórios. Este foi realizado de acordo com o 

diâmetro, comprimento das tubulações e a quantidade de acessórios contidos nas 

mesmas. Os acessórios foram distribuídos através de uma verificação de cada trecho 

de tubulação na planta industrial, analisando-se quais os tipos de acessórios 

necessários, conforme as bifurcações e curvas que as tubulações realizam.  

Para transpor o valor da perda de carga do acessório para metros de tubulação 

(k), utilizou-se o Anexo D, onde necessita-se do diâmetro da tubulação onde o 

acessório irá se encontrar e qual o tipo específico de acessório. O cálculo da perda 

de carga total para a tubulação foi feito conforme a Equação 32, no qual a perda de 

carga é dada tanto para a parcela de tubulação quanto para os acessórios. 

 

J = 
ub

2

 2.g
. L.

f

D
 + K  

(32) 

  

Onde: 

 

J  =  Perda de carga total (m); 

ub =  Velocidade de escoamento do fluido (m/s); 

L  = Comprimento da tubulação (m); 

f  = Fator de atrito; 

g  =  Aceleração da gravidade (m/s²); 

D  =  Diâmetro da tubulação (m); 

k  =  Perda de carga localizada no acessório conforme o diâmetro (m). 

 

Para se obter o fator de atrito (f), calculou-se o número de Reynolds (Re) 

através da Equação 33, considerando-se escoamento turbulento, no qual Re > 4.000. 

Com base no Re e sabendo-se que a rugosidade (ε) para aço inox é 0,002, pode-se 

obter o fator de atrito através do Diagrama de Moody apresentado no Anexo C. 
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Re = 
ρ. Ub . D

 μ
 

(33) 

Onde: 

 

Re  =  Número de Reynolds; 

ρ  =  Densidade do fluido (kg/m³); 

ub  =  Velocidade de escoamento do fluido (m/s); 

D  =  Diâmetro da tubulação (m); 

μ  =  Viscosidade do fluido (kg/m.s); 

 

Com isso, obteve-se todos os valores para o cálculo da perda de carga nas 

tubulações. Os valores obtidos estão dispostos nas Tabelas 55, 56, 57 e 58.  
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Tabela 55 – Perda de carga nas tubulações do processo 
 

  (continua) 
Corrente ub 

(m/s) 
L 

(m) 
Dcomercial 

(mm) 
μ 

(kg/m.s) 
Re f Jtubulação 

(m) 
Acessórios Σk Jacessórios 

(m) 
Jtotal 
(m) 

3 2,5 35,74 9,24 0,0003 141680 0,018 22,20 1 válvula gaveta aberta; 1 válvula globo aberta;                   
8 curva 90° raio curto; 2 tê saída bilateral 

11,0 3,51 25,71 

4 2,5 4,77 77,92 0,001 194800 0,016 0,31 3 curva 90° raio curto 7,5 2,39 2,70 

5 2,5 0,50 77,92 0,001 194800 0,016 0,03 - 0,0 0,00 0,03 

6 2,5 1,61 77,92 0,001 194800 0,016 0,11 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto 31,0 9,89 9,99 

7 2,5 3,63 77,92 0,001 194800 0,016 0,24 1 válvula globo aberta; 3 curva 90° raio curto 33,5 10,68 10,92 

8 25 9,01 334,34 0,000012 407913 0,014 12,02 4 curva 90° raio curto 42,0 1339,29 1351,31 

9 2,5 3,98 77,92 0,001 194800 0,016 0,26 1 válvula globo aberta 26,0 8,29 8,55 

10 2,5 15,34 35,04 0,001 87600 0,019 2,58 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto 13,5 4,30 6,89 

12 2,5 34,11 9,24 0,001 23100 0,024 28,26 1 válvula globo aberta; 6 curva 90° raio curto 7,9 2,52 30,77 

13 2,5 78,74 52,5 0,001 131250 0,012 5,74 11 válvula globo aberta; 5 curva 90° raio curto; 7 tê 
saída bilateral 

224,4 71,56 77,30 

14 2,5 103,89 52,5 0,001 131250 0,012 7,57 1 válvula globo aberta; 14 curva 90° raio curto; 7 tê 
saída bilateral 

65,7 20,95 28,52 

15 2,5 29,45 26,67 0,001 66675 0,020 6,87 3 curva 90° raio curto 2,4 0,77 7,63 

17 2,5 0,75 40,90 0,001 102250 0,013 0,08 1 válvula globo aberta 13,4 4,27 4,35 

18 2,5 1,20 77,92 0,001 194800 0,016 0,08 - 0,0 0,00 0,08 

19 2,5 8,66 77,92 0,001 194800 0,016 0,57 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto 31,0 9,89 10,45 

21 2,5 8,26 77,92 0,001 194800 0,016 0,54 1 válvula globo aberta; 4 curva 90° raio curto; 1 tê 
saída bilateral 

41,2 13,14 13,68 

23 2,5 38,46 62,71 0,001 156775 0,017 3,32 1 válvula globo aberta; 6 curva 90° raio curto; 1 tê 
saída bilateral 

37,3 11,89 15,22 

24 2,5 4,46 77,92 0,001 194800 0,016 0,29 3 curva 90° raio curto 7,5 2,39 2,68 

25 2,5 6,37 77,92 0,001 194800 0,016 0,42 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto 33,5 10,68 11,10 

26 2,5 7,25 77,92 0,001 194800 0,016 0,47 5 curva 90° raio curto 12,5 3,99 4,46 

27 2,5 4,25 35,04 0,001 87600 0,019 0,72 2 curva 90° raio curto 1,0 0,32 1,03 

28 2,5 7,81 62,71 0,001 156775 0,017 0,67 2 curva 90° raio curto 4,0 1,28 1,95 

29 25 11,38 381,00 0,000012 464840 0,014 12,86 3 curva 90° raio curto 31,5 1004,46 1017,32 
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          (conclusão) 

31 2,5 39,57 62,71 0,001 156775 0,017 3,42 4 válvula globo aberta; 5 curva 90° raio curto; 2 tê 
saída bilateral 

102,6 32,72 36,14 

35 2,5 59,83 15,80 0,001 39500 0,022 26,56 4 válvula globo aberta; 7 curva 90° raio curto; 2 tê 
saída bilateral 

25,1 8,00 34,57 

37 2,5 51,41 62,71 0,001 156775 0,017 4,44 1 válvula globo aberta; 6 curva 90° raio curto; 3 tê 
saída bilateral 

45,9 14,64 19,08 

38 2,5 36,24 15,80 0,001 39500 0,022 16,09 4 válvula globo aberta; 6 curva 90° raio curto; 3 tê 
saída bilateral 

25,6 8,16 24,25 

41 2,5 28,48 62,71 0,001 156775 0,017 2,46 6 curva 90° raio curto; 1 tê saída bilateral 
 

16,3 5,20 7,66 

42 2,5 1,58 62,71 0,001 156775 0,017 0,14 1 curva 90° raio curto 23,0 7,33 7,47 

44 2,5 3,50 52,50 0,001 131250 0,017 0,36 - 0,0 0,00 0,36 

45 2,5 60,63 15,80 0,001 32035 0,039 47,73 6 curva 90° raio curto; 1 tê saída bilateral 8,9 2,84 50,56 

 
Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 56 – Perda de carga nas tubulações de vapor 

 

Corrente ub 
(m/s) 

L 
(m) 

Dcomercial 
(mm) 

μ 
(kg/m.s) 

Re f Jtubulação 
(m) 

Acessórios Σk Jacessórios 
(m) 

Jtotal 
(m) 

V1 25 20,22 334,34 0,000012 2807788 0,010 19,28 1 curva 90° raio curto; 1 tê saída bilateral 28,5 908,80 928,08 

V2 25 30,31 254,51 0,000012 2137376 0,011 41,77 2 válvula globo aberta; 5 curva 90° raio curto; 1 tê 
saída bilateral 

225,5 7190,69 7232,46 

V3 25 17,95 254,51 0,000012 2137376 0,011 23,61 1 tê saída bilateral 16,0 510,20 533,82 

V4 25 10,77 202,71 0,000012 1702359 0,011 18,21 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto 79,8 2544,64 2562,85 

V5 25 20,43 35,04 0,000012 294266 0,015 278,81 5 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto; 3 tê 
saída bilateral 

28,0 892,86 1171,67 

V6 25 15,10 154,08 0,000012 1293964 0,012 35,94 1 tê saída bilateral 10,0 318,88 354,82 

V7 25 20,73 35,04 0,000012 294266 0,015 282,91 6 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto; 3 tê 
saída bilateral 

32,9 1049,11 1332,02 

V8 25 16,03 154,08 0,000012 1293964 0,012 38,14 1 tê saída bilateral 10,0 318,88 357,02 

V9 25 5,28 154,08 0,000012 1293964 0,012 12,57 1 tê saída bilateral 10,0 318,88 331,45 

V10 25 3,00 90,12 0,000012 756828 0,013 13,27 1 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto 28,5 908,80 922,07 

V11 25 5,46 128,30 0,000012 1077464 0,012 16,27 1 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto 47,2 1505,10 1521,38 

V12 25 53,42 26,64 0,000012 223723 0,013 799,29 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto; 1 tê 
saída bilateral 

11,5 366,71 1166,00 

 
Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 57 – Perda de carga nas tubulações de condensado 
 

Corrente ub 
(m/s) 

L 
(m) 

Dcomercial 
(mm) 

μ 
(kg/m.s) 

Re f Jtubulação 
(m) 

Acessórios Σk Jacessórios 
(m) 

Jtotal 
(m) 

C1 2,5 23,65 77,92 0,001 1092908 0,012 1,21 3 curva 90° raio curto; 1 tê saída bilateral 12,7 4,05 5,26 

C2 2,5 32,01 52,50 0,001 736367 0,013 2,53 2 válvula globo aberta; 5 curva 90° raio curto; 1 tê 
saída bilateral 

46,8 14,92 17,45 
 

C3 2,5 18,45 52,50 0,001 736367 0,013 1,46 2 curva 90° raio curto; 1 tê saída bilateral 6,9 2,20 3,66 

C4 2,5 16,07 40,90 0,001 573665 0,014 1,69 1 válvula globo aberta; 3 curva 90° raio curto 17,3 5,52 7,21 

C5 2,5 17,73 9,24 0,001 129601 0,019 11,32 5 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto; 3 tê 
saída bilateral 

28,0 8,93 20,25 

C6 2,5 14,60 35,04 0,001 491472 0,014 1,86 1 tê saída bilateral 23 0,73 2,59 

C7 2,5 18,53 9,24 0,001 129601 0,019 11,83 6 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto; 3 tê 
saída bilateral 

32,9 10,49 22,32 

C8 2,5 16,53 35,04 0,001 491472 0,014 2,11 1 tê saída bilateral 2,3 0,73 2,84 

C9 2,5 5,28 35,04 0,001 491472 0,014 0,67 1 tê saída bilateral 2,3 0,73 1,41 

C10 2,5 6,73 20,93 0,001 293565 0,016 1,59 1 válvula globo aberta; 3 curva 90° raio curto 8,8 2,81 4,40 

C11 2,5 9,40 26,64 0,001 373654 0,015 1,63 1 válvula globo aberta; 3 curva 90° raio curto 10,6 3,38 5,01 

C12 2,5 52,23 9,24 0,001 129601 0,019 33,34 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto 5,9 1,88 35,22 

 
Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 58 – Perda de carga nas tubulações de água 
 

Corrente ub 
(m/s) 

L 
(m) 

Dcomercial 
(mm) 

μ 
(kg/m.s) 

Re f Jtubulação 
(m) 

Acessórios Σk Jacessórios 
(m) 

Jtotal 
(m) 

A1 2,5 65,44 102,26 0,001 254883 0,0150 3,06 2 válvula gaveta aberta; 7 curva 90° raio curto; 5 
tê saída bilateral 

58,7 18,72 21,78 

A2 2,5 54,07 90,12 0,001 224624 0,0155 2,97 1 tê saída bilateral 5,2 1,66 4,62 

A3 2,5 23,16 90,12 0,001 224624 0,0155 1,27 1 tê saída bilateral 5,2 1,66 2,93 

A4 2,5 2,63 35,04 0,001 87337 0,0185 0,44 1 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto 12,4 3,95 4,40 

A5 2,5 17,73 77.92 0,001 194216 0,0160 1,16 1 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto 28,5 9,09 10,25 

A6 2,5 12,00 12,53 0,001 31231 0,0180 5,50 1 válvula globo aberta; 3 curva 90° raio curto; 2 tê 
saída bilateral 

22,9 7,30 8,99 

A7 2,5 41,04 9,24 0,001 23031 0,0210 29,74 2 curva 90° raio curto; 6 tê saída bilateral 9,8 3,13 16,25 

A8 2,5 95,35 12,53 0,001 31231 0,0185 44,89 6 curva 90° raio curto; 11 tê saída bilateral 31,9 10,17 26,23 

A9 2,5 10,00 52,50 0,001 130856 0,0160 0,97 1 tê saída bilateral 3,5 1,12 2,09 

A10 2,5 22,25 52,50 0,001 130856 0,0160 2,16 1 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto; 3 tê 
saída bilateral 

29,6 9,44 11,60 

A11 2,5 46,35 12,53 0,001 31231 0,0235 27,72 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto; 1 tê 
saída bilateral 

6,9 2,20 29,92 

A12 2,5 74,04 381,00 0,001 949643 0,0130 0,81 1 válvula globo aberta; 5 curva 90° raio curto; 2 tê 
saída bilateral 

216,5 69,04 69,84 

A13 2,5 74,04 381,00 0,001 949643 0,0130 0,81 5 curva 90° raio curto; 2 tê saída bilateral 96,5 30,77 31,56 

A14 2,5 39,71 254,51 0,001 634366 0,0130 0,65 3 curva 90° raio curto; 1 tê saída bilateral 39,7 12,66 13,31 

A15 2,5 7,96 202,71 0,001 505255 0,0135 0,17 1 válvula globo aberta; 2 curva 90° raio curto 63,8 20,34 20,51 

A16 2,5 53,88 128,30 0,001 319788 0,0155 2,08 1 válvula globo aberta; 5 curva 90° raio curto 64,0 20,41 22,48 

A17 2,5 39,71 254,51 0,001 634366 0,0130 0,65 3 curva 90° raio curto; 1 tê saída bilateral 39,7 12,66 13,31 

A18 2,5 7,96 202,71 0,001 505255 0,0135 0,17 1 válvula globo aberta; 1 curva 90° raio curto 57,4 18,30 18,47 

A19 2,5 53,88 128,30 0,001 319788 0,0155 2,08 1 válvula globo aberta; 4 curva 90° raio curto 59,8 19,07 21,14 

 
Fonte: Autores (2021)
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APÊNDICE H3 – DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS 

 

Para o dimensionamento das bombas, determinou-se onde se localizam as 

bombas. Para o cálculo da potência da bomba, utilizou-se a Equação 34.                    

Ressalta-se que se utilizou 70% de eficiência para as bombas. 

 

Wa = 
g.ΔZ+J

η 
. Q . L 

(34) 

 

Onde: 

 

Wa  =  Potência da bomba (Watt) 

g  =  Aceleração da gravidade (m/s²) 

ΔZ  =  Diferença de altura (m) 

J  =  Perda de carga total na tubulação (m) 

η  =  Eficiência da bomba 

L  =  Comprimento da tubulação (m) 

Q  =  Vazão de fluido (m³/s) 

 

A Tabela 59 apresenta as potências calculadas para as bombas necessárias 

no processo e nas utilidades de água fria, além da potência comercial das bombas 

adquiridas. 
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Tabela 59 – Dimensionamento das bombas 
 

  (continua) 
Bomba Correntes Comprimento (m) Vazão Volumétrica (m³/s) J total (m) ΔZ (m) Ws (Watt) Ws (cv) Bomba comercial (cv) 

P-101 3 35.74 0.000054 25.71 5.10 0.21 0.00029 1/4 

P-102 

4 4.765 0.010000 2.70 

1.15 42.80 0.05824 1/4 

5 0.5 0.010000 0.03 

6 1.61 0.010000 9.99 

7 3.63 0.011389 10.92 

9 3.975 0.010231 8.55 

P-103 10 15.34 0.002010 6.89 9.41 4.37 0.00594 1/4 

P-104 

18 1.195 0.008220 0.08 

7.50 48.39 0.06583 1/4 19 8.657221 0.008220 10.45 

21 8.255 0.008282 13.68 

P-105 23 38.455 0.007714 15.22 4.05 23.27 0.03166 1/4 

P-201 13 78.74 0.004021 77.30 9.75 78.18 0.10636 1/4 

P-202 

14 103.89 0.004021 28.52 

4.80 113.12 0.15390 1/4 15 29.45 0.001178 7.63 

17 0.75 0.002843 4.35 

P-203 35 59.825 0.000337 34.57 9.85 3.78 0.00514 1/4 

P-301 

24 4.46 0.010557 2.68 

2.75 38.53 0.05243 1/4 
25 6.36858 0.010557 11.10 

26 7.25 0.008653 4.46 

27 4.25 0.001904 1.03 

P-302 
28 7.8075 0.006838 1.95 9.60 96.22 0.13091 1/4 

31 39.57475 0.006838 36.14     

P-303 37 51.405 0.007225 19.08 4.80 35.08 0.04773 1/4 

P-304 38 36.24083 0.000405 24.25 9.05 2.37 0.00322 1/4 

P-305 
41 28.475 0.006815 7.66 

2.20 17.68 0.02406 1/4 
42 1.575 0.006815 7.47 

P-401 45 60.63 0,000351 50,56 10.6 4,70 0,00639 1/4 
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          (conclusão) 

P-402 

A1 65.44 0,017312 21,78 

8,40 3842,45 5,23 6 

A2 54.07 0.012162 4.62 

A3 23.16 0.011939 2.93 

A4 2.63 0.002009 4.40 

A5 17.73 0.009930 10.25 

A6 12.00 0.000223 8.99 

A9 10.00 0,005151 2,09 

A10 22.25 0,004872 11,60 

A11 46.35 0.000279 29.92 

P-403 
A12 74,04 0,243600 69,84 

10,12 17608,93 23,96 25 
A13 74,04 0,243600 31,58 

P-404 

A14 39,71 0,080978 13,31 

8,56 15784,02 21,47 25 

A15 7,96 0,058218 20,51 

A16 53,88 0,022761 22,48 

A17 39,71 0,080978 13,31 

A18 7,96 0,058218 20,51 

A19 53,88 0,022761 22,48 

 
Fonte: Autores (2021) 
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APÊNDICE I – VISTA 3D DA PLANTA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2021)
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ANEXO A – PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES DO ETANOL  

 

As propriedades do Etanol Hidratado Combustível constam na Tabela 60. 

 

Tabela 60 – Propriedades do Etanol Hidratado Combustível 
 

Propriedades Valor Observações 

Fórmula molecular C2H5OH - 

Peso molecular 46,07 g/mol - 

Aspecto Líquido límpido e incolor - 

pH 6-8 - 

Ponto de fusão -117 ºC - 

Ponto de ebulição inicial 77 ºC - 

Ponto de fulgor 15 ºC Vaso fechado 

Inflamabilidade Produto inflamável - 

Limite de inflamabilidade 19% 
3,3% 

Superior 
Inferior 

Pressão de vapor 15,8 kPa 20 ºC 

Densidade de vapor 1,6 Ar atmosférico = 1 

Densidade relativa 0,8 Água a 4 ºC = 1 

Autoignição 363 ºC - 

Viscosidade 1,20 cP 20 ºC 

 
Fonte: Adaptado de Petrobras Distribuidora (2019) 
 

 As especificações do Etanol Anidro Combustível (EAC), Etanol Hidratado 

Combustível (EHC) e Etanol Hidratado Combustível Premium (EHCP) devem estar 

em conformidade com a Tabela 61 proveniente da Resolução ANP nº 19 de 15.4.2015 

e respectivas atualizações.  
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Tabela 61 – Especificações do EAC, EHC e EHCP1 

(continua) 

Característica Unidade Limite Método 

  EAC EHC EHCP2 NBR 
ASTM/EM

/ISO 

Aspecto - 
Límpido e Isento de 

Impurezas (LII) 
Visual 

Cor - 4 5 Visual 

Acidez total 
máxima (mg de 
ácido acético)  

mg/L 30 
9866 

16047 
ISO 

17315 

Condutividade 
elétrica máxima 

µS/m 300 10547 
ISO 

17308 

Massa 
específica a 20 

ºC 
kg/m³ 791,5 máx 

805,2 a 
811,2 

799,7 a 
802,8 

5992 
15639 

D4052 

Teor alcoólico % m/m 99,3 mín 
92,5 a 
94,6 

95,5 a 
96,5 

5992 
15639 

- 

Potencial 
hidrogeniônico 

- - 6,0 a 8,0 10891 - 

Teor de etanol 
mínimo 

% v/v 98,0 94,5 96,3 16041 D5501 

Teor de água 
máximo 

% m/m 0,7 7,5 4,5 
15531 
15888 

E203 
E1064 

Resíduo por 
evaporação 

máximo 

mg/ 
100mL 

5 8644 - 

Teor de 
hidrocarbonetos 

máximo 
% v/v 3 13993 - 

Teor de cloreto 
máximo 

mg/kg 1 10894 
D7328 
D7319 

Teor de sulfato 
máximo 

mg/kg 4 10894 
D7328 
D7319 
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   (conclusão) 

Teor de ferro 
 máximo 

mg/kg 5 11331 - 

Teor de sódio 
máximo 

mg/kg 2 10422 - 

Teor de cobre 
máximo 

mg/kg 0,07 - 11331 - 

Teor de enxofre 
máximo 

mg/kg Anotar - 

D5453  
EN15485  
EN15486  
EN 15837 

Teor de 
metanol 
máximo 

% v/v 0,5 16041 1388-8 

 

Fonte: Adaptado da Resolução ANP nº 19 de 15.04.2015 

 

As atualizações da norma são: Resolução ANP nº 7 de 22.2.2016, Resolução 

ANP nº 681 de 5.6.2017, Resolução ANP nº 696 de 31.8.2017, Resolução ANP nº 740 

de 15.8.2018, Resolução ANP nº 826 de 28.8.2020 e Resolução nº 828 de 01.9.2020.  
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ANEXO B – EQUIPAMENTOS 

 

ANEXO B1 – TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

 

 

 

Fonte: Carlos Becker Metalúrgica Industrial LTDA (2021). 

 

ANEXO B2 – RESERVATÓRIOS DE ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO 

 

 

 

Fonte: Krieger Metalúrgica LTDA (2021). 
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ANEXO B3 – TANQUE DE DILUIÇÃO 

 

 

 

Fonte: Grabe Equipamentos Industriais (2021). 

 

ANEXO B4 – REATOR CSTR 

 

 

 

Fonte: Nardeli Manutenção Industrial (2021). 
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ANEXO B5 – DECANTAÇÃO 

 

 

 

Fonte: Woking (2021). 
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ANEXO B6 – TANQUES DE MISTURA 
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ANEXO B7 – TANQUES DE FERMENTAÇÃO 
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ANEXO B8 – RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 
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ANEXO B9 – TROCADORES DE CALOR 

 

 

  



152 
 

ANEXO B10 – TANQUES EUROLUX 
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ANEXO B11 – CENTRÍFUGA DE DISCO  
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ANEXO B12 – TANQUE FLASH 
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ANEXO B13 – FILTRO TAMBOR ROTATIVO 
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ANEXO B14 – TANQUE DE MISTURA DE 1M3 

 

 

 

  



157 
 

ANEXO B15 – EVAPORADORES 
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ANEXO B16 – CALDEIRA 

 

 

 

Fonte: ZOZEN Boilers (2021) 

 

  



159 
 

ANEXO B17 – LAVADORA 
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ANEXO B18 – SECADORA 
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ANEXO B19 – TORRE DE RESFRIAMENTO 

 

 

 

Fonte: Torre de Resfriamento Brasil (2021) 
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ANEXO B20 – REFRIGERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Alibaba (2021) 
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ANEXO B21 – TORRES DE DESTILAÇÃO 
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ANEXO C – DIAGRAMA DE MOODY 

 

 

 

ANEXO D – PERDA DE CARGA LOCALIZADA 

 

 

 


