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RESUMO 
 

 Nos últimos anos a indústria sucroalcooleira tem apresentado um crescimento 

significativo. Em parte, esse fenômeno se deve a grande valorização dos 

biocombustíveis, no caso em questão o etanol. Dentro desse panorama a otimização e 

integração energéticas se tornam cada vez mais importantes nessas indústrias. Os 

combustíveis de segunda geração, produzidos através do processo de hidrólise dos 

materiais lignocelulósicos, apresentam-se como uma grande alternativa para o uso 

energético da biomassa. Neste trabalho foi proposto um estudo de caso, a fim de 

construir uma planta virtual do processo de produção de etanol a partir da hidrólise do 

bagaço de cana. O processo de transformação de biomassa em combustível consiste das 

seguintes etapas: Pré-tratamento, deslignificação, hidrólise, fermentação e destilação. A 

partir das simulações, realizadas no software HYSYS
®
, foi possível determinar o 

consumo de insumos e de energia necessários na planta. Para avaliar o aumento da 

produção de etanol dentro de uma usina foi realizada a integração do processo de 

segunda geração (processo de hidrólise do bagaço) e o processo de primeira geração (a 

partir do processamento da cana-de-açúcar), através da adição da corrente de mosto à 

corrente do licor de hexoses gerado no processo de hidrólise. Dos resultados obtidos 

verificou-se que ao se utilizar 80% de bagaço (cogerado nas moendas) como matéria-

prima no processo de hidrólise foi possível aumentar a produção de etanol de cerca de 

26% (em volume). Também foi realizada a análise exergética na unidade de produção 

de etanol com a finalidade de localizar as irreversibilidades dos sistemas, identificando 

as exergias destruídas e assim avaliando as eficiências. A partir dos resultados dessa 

análise foram propostas alternativas para aperfeiçoar o desempenho dos sistemas e de 

melhor aproveitar os recursos utilizados. 

 

 

Palavras-chave: Bagaço de cana, Hidrólise, Etanol, Simulação, Análise Exergética. 

 



 

ABSTRACT 

 

Over recent years, the industry of sugar and alcohol has shown a huge increasing. This 

phenomenon is partially due to the valorization of biofuels, in special ethanol. At this 

scenario the optimization and energy integration at the biofuel production facilities has 

become even more important. The second generation biofuels, which are produced 

through the hydrolysis of lignocellulosic materials, have been highlighted as an 

alternative to energetic use of biomass. At the present paper, a study case simulating an 

industrial plant for the production of ethanol by the hydrolysis of sugar cane bagasse. 

The processing of the biomass for production of biofuels is composed by the following 

steps: pre-treatment, delignification, hydrolysis, fermentation and distillation. Using 

simulations carried through on the HYSYS software, the consume of raw materials and 

energy was determined. To evaluate the increasing of the ethanol production in an 

industrial plant, the integration of the second generation process (hydrolysis of sugar 

cane bagasse) and the first generation ( alcohol production from sugar cane processing ) 

have been carried out through the addition of a  stream composed of the must to the 

hexoses liquor stream, which is produced by the hydrolysis. The results had shown that 

when 80% of the bagasse (cogenerated at the mills) was used as raw material at the 

hydrolysis, an increment of 26% at volumetric production of ethanol was obtained. The 

irreversibility of the systems where determined, the lost of exergy were identified and 

the efficiency was evaluated through an exergy analysis of the industrial unit. Using the 

results of this analysis, several suggestions were made to enhance the performance of 

the systems and to improve the utilization of the applied resources. 
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 Capítulo 1 

 

Introdução 
 

 

O interesse mundial pelo desenvolvimento dos biocombustíveis aumentou a 

partir de 1970, em virtude de uma preocupação maior com o desenvolvimento de fontes 

energéticas renováveis e mais limpas, que permitam avançar na superação do atual 

paradigma, baseado nos combustíveis fósseis. Nesse cenário, destaca-se o Brasil, cujo 

programa de bioetanol de cana-de-açúcar apresenta resultados interessantes, desde a 

pesquisa de variedades de cana de maior rendimento até a fabricação de motores que 

funcionam com qualquer mistura de gasolina e etanol. (BNDES, 2008). 

Atualmente vem surgindo um forte interesse pelos combustíveis de “segunda 

geração” aos quais são produzidos com o uso de biomassa lenho-celulósica, através de 

tecnologias de hidrólise/fermentação, gaseificação ou pirólise. 

O bioetanol vem sendo produzido pela hidrólise e fermentação de materiais 

lignocelulósicos desde o fim do século XIX, mas somente nos últimos 20 anos essa 

tecnologia tem sido proposta para atender o mercado de combustíveis (MACEDO, 

2005).  

O bagaço da cana, responsável por mais de 50% da energia armazenada da 

planta, tem grande vantagem sobre as demais fontes de celulose, pois já é pré-tratado 

pelas moendas, apresenta-se em abundância e pode ser aproveitado na própria usina, 

dispensando custos logísticos (SOARES, 2007). 

Devido ao bagaço e outros materiais lignocelulósicos possuírem uma estrutura 

forte, composta pelas frações de lignina, celulose e hemicelulose, são necessários 

processamentos físico-químico ou enzimático para disponibilizar a fração celulósica.  

Estes métodos são conhecidos como pré-tratamento ou pré-hidrólise.  

O processo da hidrólise do bagaço é uma das alternativas atuais mais utilizadas 

para aumentar a produção de etanol. No atual estágio tecnológico, o processo de 

produção de etanol de segunda geração, segundo a coordenadora científica da Rede 

Bioetanol, Elba Bon, poderá aumentar a produtividade das usinas em cerca de 37%. A 

coordenadora também afirma que essa técnica está em caráter experimental, restrita a 
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laboratórios, mas, no prazo de três anos, poderá estar acessível para produção em escala 

industrial (PEDUZZI, 2009). Segundo a empresa de consultoria inglesa New Energy 

Finance especializada em energia renovável afirma que mesmo se o Brasil não for o 

primeiro a ter acesso a essa tecnologia, tem tudo para liderar o mundo na revolução do 

etanol. Em 2020, o país estará produzindo entre 10 e 17,3 bilhões de litros de etanol 

celulósico. Com acesso a mercados como EUA e Europa, poderá faturar cerca de US$ 

7,8 bilhões por ano com exportações (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2009).  

Com o crescente avanço dos processos biotecnológicos será possível em curto 

prazo produzir etanol a partir de qualquer material vegetal. 

  
1.1. Objetivos 
 

 Os objetivos deste trabalho são construir uma planta virtual do processo de 

produção de etanol de segunda geração, através do uso da ferramenta de simulação 

Hysys, e utilizar o conceito de exergia com a finalidade de localizar as irreversibilidades 

dos sistemas, identificando as exergias destruídas e assim avaliando as eficiências 

exergéticas. 

 

1.1.1. Objetivos Específicos 

 

 Utilizar dados da literatura para realizar as simulações; 

 Identificar o consumo de insumos e de energia na planta; 

 Obter os dados termodinâmicos de cada corrente e equipamento das etapas do 

processo; 

 Realizar uma análise exergética; 

 Propor alternativas para melhorar o desempenho dos sistemas. 
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Capítulo 2 
 

 

Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Considerações sobre a Biomassa 

 

2.1.1. Biomassa como Fonte de Energia 

 

 Segundo Ortiz (1996), o modelo tecnológico, adaptado ao mundo moderno, 

apoiou-se muito cedo no emprego preferencial de energia proveniente dos combustíveis 

não renováveis, tais como carvão mineral, gás natural e petróleo. Com tudo isso, o ser 

humano viu-se obrigado a aumentar drasticamente o consumo de combustíveis fósseis a 

tal ponto que essas reservas, segundo vários especialistas, se esgotarão nos próximos 

cem anos. Como conseqüência dessa previsão e, principalmente das “crises do 

petróleo”, de modo especial as de 1973, 1979 e 1985, os países desenvolvidos tomaram 

consciência da necessidade de fomentar políticas visando lograr um aproveitamento 

racional e integral dos recursos energéticos disponíveis, objetivando a redução da 

dependência de fontes não renováveis de energia de modo especial o petróleo 

(CORTEZ e LORA, 1997). 

 Devido às crises do petróleo verificou-se a necessidade de ser adotada uma nova 

estratégia para minimizar a utilização das fontes de energia não renováveis. Surge então 

a preferência por tecnologias mais limpas e de menor impacto ambiental. Assim, o 

interesse mundial pela utilização da biomassa, que fornece energia através dos materiais 

de origem vegetal renovável ou pela decomposição de dejetos, cresceu fortemente.  

 No Brasil esse interesse pela biomassa tornou-se mais intenso no ano de 1970, 

principalmente a partir dos choques do petróleo no mercado internacional. Na época, 

buscou-se aumentar a participação da biomassa no balanço energético, reduzindo 

parcialmente a dependência econômica dos combustíveis fósseis importados. Foram 

adotadas medidas de incentivo, principalmente à produção de álcool etílico carburante, 

para a substituição da gasolina em veículos automotivos (PROÁLCOOL) e o aumento 
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da contribuição do carvão vegetal siderúrgico, em substituição ao coque derivado de 

carvão mineral importado (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 1997). 

 Atualmente o uso de biomassa como combustível e para geração de energia 

elétrica nas indústrias brasileiras está em expansão. Muito comum no setor de açúcar e 

álcool, onde o bagaço da cana é queimado para gerar energia, a biomassa está sendo 

usada também em indústrias de outros segmentos, como alimentos. A Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) prevê que a cana de açúcar e seus derivados se tornem a 

segunda fonte de energia mais importante no Brasil. Com 19% de participação, ficarão 

atrás apenas do petróleo e derivados. No setor elétrico, o insumo agrícola deve gerar 6,3 

mil MW, sendo a projeção de investimentos até 2030 de US$32 bilhões para a geração 

desses insumos agrícolas (EPE, 2009). 

O Brasil se destaca entre as economias industrializadas pela elevada participação 

das fontes renováveis em sua matriz energética (Tabela 1), isso se deve ao fato de que o 

país tem alguns privilégios da natureza, ao fato de ser o maior país tropical do mundo, 

um diferencial positivo para a produção de energia de biomassa. As fontes renováveis 

(produtos da cana-de-açúcar, hidroeletricidade, biomassa) responderam por 47,3% de 

toda a energia da matriz energética brasileira em 2009, sendo o maior índice desde 

1992, quando o uso da lenha e do carvão vegetal ainda era mais intenso no país (BEN, 

2010). 

 

Tabela 1: Estrutura da oferta interna de energia- por fonte. 

Fonte 

                   Brasil  

2009 2008 

Energia não Renovável 52,7% 54,1% 

Petróleo e Derivados 37,8% 36,6% 

Gás Natural 8,7% 10,3% 

Carvão mineral 4,8% 5,8% 

Urânio 1,4% 1,5% 

Energia Renovável 47,3% 45,9% 

Produtos de cana-de-açúcar 18,1% 17,0% 

Hidráulica e Eletricidade 15,3% 14,0% 

Lenha e Carvão vegetal 10,1% 11,6% 

Outras Renováveis 3,8% 3,4% 

                                 Fonte: BEN 2010. 
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Existe abundante oportunidade para uma ampla utilização da biomassa, a qual 

contribui substancialmente para uma elevada eficiência na produção energética. No 

entanto, este potencial permanece largamente inexplorado.  A Figura 1 apresenta as 

diversas rotas de conversão da biomassa. 

 

 

 

Figura 1: Processos de conversão energética da biomassa (ANEEL, 2009). 

 

2.1.2. Estrutura e Composição Bioquímica da Biomassa  

 

A biomassa lignocelulósica é composta por polissacarídeos (celulose e 

hemicelulose), e por um polímero complexo de grupos metoxi e fenilpropânicos 

(lignina), ao qual mantém as células unidas (DUFF e MURRAY, 1996 apud SEABRA, 

2008). A Figura 2 mostra o típico arranjo da parede celular vegetal. 

 

 

Figura 2: Estrutura celular dos materiais lignocelulósicos (MURPHY E MACCRTHY, 2005 apud 

SEABRA, 2008). 
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2.1.2.1. Celulose 

 

A celulose é formada por longas cadeias lineares de moléculas de glicose 

(Figura 3) que são ligadas na forma de unidades de anidroglucopiranose com pontes 

ésteres (1→4)-α-D-glicosídicas tornando difícil a sua separação do complexo 

lignocelulósico e particularmente ao processo de hidrólise deste polímero. A resistência 

da celulose a processos de hidrólise é devido muito mais a sua estrutura cristalina do 

que a existência de ligações tipo β-1,4 glicosídica. As pontes de hidrogênio conferem as 

cadeias de celulose uma estrutura altamente ordenada e rígida. (LYND, et al., 2002 

apud MENEZES, 2007).  

 

 

 

Figura 3: Representação da cadeia linear da celulose (SJÖSTRÖM, 1999). 

 

2.1.2.2. Hemicelulose 

 

As hemiceluloses são consideradas como heteropolissacarídeos, aos quais são 

formadas por uma variedade de unidades monossacarídicas (Figura 4), tais como: as 

pentoses (D-Xilose, L-arabinose e L-ramnose), as hexoses (D-glucose, D-manose e D-

galactose) e os ácidos urônicos (ácido 4-O-metil-glucurônico e ácido galacturônico) 

(RAMOS L.P, 2003). De acordo com o material lignocelulósicos, as hemiceluloses 

podem ser classificadas como: xilanas, mananas, arabinoxilanas, arabinogalactanas e 

arabinanas. 
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Figura 4: Monossacarídeos constituintes das hemiceluloses. (1) D-Glucose, (2) D-Galactose, (3) L 

Arabinose, (4) D-Xilose, (5) D-Manose, (6) 4-O-Metil-D-Glucurônico, (7) L-Ramnose (SJÖSTRÖM, 

1999). 

 

A fração hemicelulósica é mais fácil de ser hidrolisada do que a fração 

celulósica, porém a fermentação dos açúcares de cinco carbonos (pentoses) ainda não é 

tão desenvolvida quanto os processos envolvendo a glicose (açúcar de seis carbonos, 

hexoses). 

Fengel and Wegener, 1989 apud Cardoso, 2008 apresentaram as principais 

diferenças entre as frações celulósicas e hemicelulósicas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Principais diferenças entre a celulose e as hemiceluloses. 
 

CELULOSE 

 

HEMICELULOSES 

 

Consiste em unidades de glicose ligadas 

entre si (Natureza Homopolissacarídica) 

 

Consistem em várias unidades de pentoses 

e hexoses ligadas entre si (Natureza 

Heteropolissacarídica) 

 

Alto grau de polimerização (10.000 a 

15.000) 

 

Baixo grau de polimerização (50 a 300) 

Forma arranjo fibroso 

 

Não formam arranjo fibroso 

Apresenta regiões cristalinas e amorfas 

 

Apresentam somente regiões amorfas  

É atacada lentamente por ácido inorgânico 

diluído a quente 
 

São atacadas rapidamente por ácido 

inorgânico diluído a quente 

É insolúvel em álcalis São solúveis em álcalis 
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2.1.2.3. Lignina 

 

A lignina é um polímero fenólico, derivado de alcoóis aromáticos, que tem por 

função, conferir rigidez, impermeabilidade à água e resistência mecânica e 

microbiológica aos tecidos vegetais. É um heteropolímero tridimensional, reticular base 

fenólica, composta de três tipos de unidades de fenilpropano interligadas via sete tipos 

de ligações C-C ou C-O-C e grupos metoxila (GLASSER; KELLY, 1987 apud 

CARDOSO, 2008). 

A estrutura de uma pequena seção de um polímero de lignina é mostrada na 

Figura 5. 

 

 

Figura 5: Segmento de um polímero de lignina (GUPTA, 2009). 
 

As ligninas presentes nos vegetais diferem entre si pelo grau de metoxilação 

(medida da proporção de grupos carboxílicos que estão presentes na forma esterificada) 

dos monômeros e pelo grau de ligação carbono-carbono entre os mesmos (GOLDTEIN, 

1982 apud PITARELO, 2007). 
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2.1.3.  Caracterização do Bagaço de Cana-de-Açúcar 

 

 O Bagaço de cana-de-açúcar é um dos subprodutos da indústria da cana, sendo 

responsável por mais de 50% da energia armazenada da planta. O bagaço tem grande 

vantagem sobre as demais fontes de celulose, pois já é pré-tratado pelas moendas, 

apresenta-se em abundância e pode ser aproveitado na própria usina, dispensando custos 

logísticos (SOARES, 2007). Suas fibras são constituídas principalmente pela celulose, 

hemicelulose e lignina, conforme a Figura 6. 

 

 

 

Figura 6: Corte transversal da fibra de material lignocelulósico (SOARES, 2007). 

 

 No bagaço de cana-de-açúcar são encontrados 32-48% de celulose, 19-24% de 

hemicelulose e 23-32% de lignina (BANERJEE; PANDEY, 2002). A celulose e a 

hemicelulose são as duas formas de carboidratos mais abundantes da natureza e 

representam um potencial de reserva para a obtenção de produtos de interesse comercial 

(FAPESP, 1998). 

 Atualmente o bagaço gerado na usina é consumido para produção de energia por 

meio da co-geração, tornando a usina auto-sustentável energeticamente e, em alguns 

casos, sobra energia para venda de eletricidade. O bagaço pode servir também como 

matéria-prima na produção de etanol por meio da hidrólise ácida ou enzimática, nas 

quais as frações celulose e hemicelulose são convertidas a hexoses e pentoses. Após 

processos de purificação a mistura obtida pode ser fermentada para produção do etanol. 

 De acordo com Coelho (1999), a cogeração de energia a partir do bagaço de 

cana-de-açúcar traz diversas vantagens: 

 

 para o setor elétrico, por colaborar na garantia de geração de eletricidade; 

 para o setor sucroalcooleiro, por permitir a diversidade da produção; e  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemicelulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Co-gera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemicelulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hexose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fermenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etanol
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  para a sociedade, pelas vantagens ambientais e sociais, incluindo a 

geração de empregos, aumento da arrecadação de impostos e pela 

dinamização do setor de bens capital. 

  

 O conhecimento das propriedades físico-químicas de um material é essencial 

para se ter a noção exata do seu potencial energético. No caso de processos de 

conversão termoquímica, como a gaseificação e a combustão, a composição química 

(elementar e imediata) e o poder calorífico, Tabela 3, são os itens de maior interesse; 

enquanto que em processos bioquímicos, como a hidrólise, as relações de celulose, 

hemicelulose e lignina são as mais importantes (SEABRA, 2008). A massa específica 

do bagaço com teor de umidade de 48%, isto é, na umidade que tem ao sair da moenda, 

é de 112 kg/m
3
 a 140 kg/m

3
 (GARCIA, 2002). 

 

Tabela 3: Poderes caloríficos superior e inferior do bagaço de cana  

em função dos teores de umidade, segundo Hugot(1986). 

UMIDADE 

% massa 

PCS 

kcal/kg 

PCI 

kcal/kg 

1 4506 4153 

10 4092 3717 

20 3632 3232 

30 3172 2747 

40 2712 2262 

50 2252 1777 

 

 

2.2.  Processo de Produção de Etanol a partir do Bagaço de cana-de-açúcar 

 

O etanol vem sendo produzido pela hidrólise e fermentação de materiais 

lignocelulósicos desde o fim do século XIX, mas somente nos últimos 20 anos essa 

tecnologia tem sido proposta para atender o mercado de combustíveis. Os principais 

programas de pesquisa e desenvolvimento são conduzidos nos Estados Unidos e na 

Europa, basicamente em escalas experimentais de produção, mas seu sucesso poderia 

transformar o etanol em um biocombustível possível de ser produzido em quase todas as 

regiões do mundo, aproveitando a alta disponibilidade de resíduos orgânicos de diversas 

fontes (MACEDO, 2005b). 
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 As tecnologias para a obtenção de etanol com base em materiais lignocelulósicos 

envolvem a hidrólise dos polissacarídeos da biomassa em açúcares fermentescíveis e 

sua posterior fermentação para a produção do etanol. Para a hidrólise desses materiais 

são utilizadas tecnologias complexas e multifásicas, através de rotas ácidas e/ou 

enzimáticas, para a separação dos açúcares e remoção da lignina.  

 De acordo com Pietrobon (2008), para se obter os açúcares da celulose, 

principalmente a glicose, e da hemicelulose, principalmente a xilose, é necessário um 

pré-tratamento do material que irá remover a lignina, e uma posterior hidrólise que 

quebrará as ligações nos polímeros liberando os monômeros (glicose, xilose, etc). 

  O processo simplificado de produção de etanol a partir de materiais 

lignocelulósicos, também conhecido como etanol de segunda geração, ocorre em quatro 

etapas: Pré-tratamento, hidrólise, fermentação e destilação, conforme mostra a Figura 7. 

 

 
 

Figura 7: Etapas do processo de produção de etanol por meio da hidrólise da biomassa (SEABRA, 

2008). 

 

2.2.1. Pré-tratamento e Deslignificação dos Materiais Lignocelulósicos 

 

O objetivo do pré-tratamento e da deslignificação consiste em ações para a 

desestruturação da estrutura celular da matéria-prima, e assim torná-la mais acessível 

aos tratamentos químicos ou biológicos posteriores. Devido à variedade de matérias-

primas, há também uma variedade de métodos, esses podendo ser físicos, químicos, 

biológicos e combinados. Segundo Hamelinck et al.(2005), os métodos mais comuns 

são: Físicos (Explosão de vapor e Hidrotermólise); Químicos (Utilização de ácidos 

diluídos, alcalino, amônia, Organosolv, etc.); Combinados (Explosão de vapor 

catalisada, Afex e explosão de CO2). Embora muitos desses métodos de pré-tratamento 

tenham sido experimentados ao longo dos últimos anos, verifica-se a crescente 
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necessidade em desenvolver alternativas tecnológicas eficientes em termos de custo 

global e competitividade econômica. Basicamente, extrações seletivas de componentes 

não-celulósicos (lignina e hemiceluloses) utilizando-se álcalis ou ácidos têm sido 

obtidas a custos relativamente razoáveis. Em particular, pré-tratamento utilizando vapor 

d’água, ácido sulfúrico diluído, hidróxido de amônio e hidróxido de sódio tem emergido 

dentre as opções mais promissoras (BAUDEL, 2006). 

Na etapa de pré-tratamento, ou também conhecido como pré-hidrólise, ocorre o 

processo de conversão da fração hemicelulósica a pentoses e decomposição a furfural e 

ácido acético, e em determinadas condições do processo também pode haver a 

conversão da fração celulósica a glicose e decomposição a hidroximetilfurfural (HMF).  

  

Explosão a Vapor 

 

 No processo de explosão a vapor a biomassa triturada é tratada com vapor 

(saturado, 160-260°C) seguido de uma rápida descompressão. O tempo de reação fica 

em torno de 1 a 10 minutos, e o rendimento de xilose obtida é de 45% a 65%. 

(HAMELINCK et al., 2005). Através desse processo podem ser provocadas 

modificações acentuadas na estrutura dos materiais lignocelulósicos devido 

principalmente à rápida evaporação da água intracelular, com isso causando a 

degradação dos açúcares formados originando compostos tóxicos ao metabolismo 

microbiano, como furfural, hidroximetilfurfural e compostos fenólicos (CANETTIERE, 

2004). Sabe-se também que este tipo de pré-tratamento é mais eficaz se a etapa seguinte 

for a hidrólise ácida, pois o ácido aplicado à biomassa neste processo potencializa a 

degradação da hemicelulose (KNAPPERT et al., 1980). Durante a explosão a vapor a 

lignina sofre amolecimento, e é parcialmente despolimerizada e torna-se inicialmente 

mais solúvel (MICHALOWICZ et al., 1991; WONG et al., 1998 apud SILVA 1995). 

 

Hidrotermólise 

 

 A hidrotermólise (“Hot Water”), também denominada solvólise não-catalítica ou 

aquasolv, utiliza água comprimida em contato com a biomassa durante 1-15 minutos 

sob temperaturas entre 170 e 230 ºC. Nestas temperaturas, a água promove a cisão das 

ligações hemiacetálicas dos carboidratos, liberando ácidos durante a hidrólise da 

biomassa. Neste processo, não existe necessidade de se reduzir o tamanho das partículas 
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da biomassa, as quais tendem a romper ao contato com a água durante o processo de 

“cocção”. Aproximadamente 40-60% da biomassa é dissolvida no processo, com 

remoção de celulose variando entre 4-22% (BAUDEL, 2006). 

 

Processo Ácido  

 

 Ácidos diluídos levam a uma hidrólise limitada chamada pré-hidrólise, que 

consiste na hidrólise da fração hemicelulósica, mantendo-se as frações de celulose e 

lignina quase inalteradas. Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico e ácido 

acético são comumente empregados como catalisadores. O produto da hidrólise é uma 

solução contendo principalmente açúcares como a xilose, glicose e arabinose. Outros 

compostos como oligômeros, furfural e ácido acético também são liberados (CHONG et 

al., 2003). 

 

Processo Alcalino 

 

 O processo alcalino é um método vantajoso comparado ao ácido, pois há menor 

degradação dos açúcares. A formação de furano nesse processo pode ser evitada, além 

permitir a recuperação de muitos sais cáusticos. Este tipo de pré-tratamento diminui a 

cristalinidade da biomassa e da lignina de maneira mais eficiente do que em outros pré-

tratamentos (SUN; CHENG, 2002).  

 

Processo AFEX 

 

 AFEX é outro tipo de pré-tratamento físico-químico a qual é semelhante a uma 

explosão de vapor. O processo típico, a dosagem de amônia líquida é 1-2 kg de amônia / 

kg biomassa seca, temperatura de 90 º C, e tempo de residência de 30 min. Esse pré-

tratamento pode melhorar significativamente as taxas de sacarificação de várias culturas 

herbáceas e gramíneas (SUN; CHENG, 2002), entretanto não promove uma elevada 

solubilização das hemiceluloses, como se verifica nos processos ácidos, de modo que 

torna-se difícil recuperá-las nos hidrolisados produzidos.  
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Processo Organosolv 

 

 Os Processos Organosolv se baseiam no cozimento da biomassa lignocelulósica 

com uma mistura de solvente orgânico (por exemplo, metanol, etanol, acetona, etc) e 

um catalisador ácido, à elevada temperatura e pressão, o que promove um aumento da 

solubilidade da lignina. O solvente orgânico é removido e recuperado por evaporação e 

destilação, sendo reciclado no processo. Estes tipos de processos se mostram muito 

eficientes no pré-tratamento que antecede à hidrólise (NAIPPE, 2009).  

 

Processo Biológico 

 

Microorganismos, como o bolor branco, são utilizados para degradar a estrutura 

do material que se deseja processar quando são considerados pré-tratamentos 

biológicos, os quais geram deslignificação e reduzem o grau de polimerização da 

celulose e hemicelulose. Sua vantagem reside na necessidade de pouca energia para o 

processo, além de não afetar de maneira significativa o ambiente e não precisar de 

aplicação de produtos químicos, no entanto, é um processo que costuma ser demorado 

(SUN e CHENG, 2002).  

Baudel (2006) apresentou em seu trabalho alguns processos de pré-tratamento 

(ácidos e alcalinos) potencialmente aplicáveis ao contexto da produção de etanol a partir 

do bagaço de cana-de-açúcar. Na Tabela 4 é possível verificar os aspectos positivos e 

negativos de cada tipo de pré-tratamento em relação aos parâmetros industriais. 
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Tabela 4: Características associadas aos processos de pré-tratamento ácido e alcalino do bagaço de 

cana para a produção de etanol (BAUDEL, 2006). 
                               Ácidos                                                Alcalinos                                                                                       

Parâmetro 
Explosão 

a vapor 
LHW 

Ácido 

Diluído 
Organosolv WAO AFEX Lime SHFEX 

Carga de sólidos no 

reator 
 

+2 -2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Reatividade da fibra 
 

+2 +2 +1 +1 +1 +2 +1 +1 

Perda celulósica 
 

+2 +2 -1 -1 -1 +2 -1 -1 

Rendimento 

glicosídico 
 

+2 +2 -2 +1 +1 +2 +1 +1 

Extração de 

pentoses 
 

+2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 

Degradação de 

pentoses 
 

+1 +2 -1 -2 -1 +2 -1 -1 

Recuperação de 

pentoses 
 

+2 +2 +1 -2 +1 +2 -2 -2 

Deslignificação 
 

0 0 0 +1 +2 +1 +2 +2 

Fragmentação de 

lignina 
 

+2 -1 +1 -2 -1 -1 -2 -2 

Produção de 

inibidores 
 

+2 +1 -1 -2 +2 +2 +1 +1 

Produção de licor 

negro 
 

+2 +1 +2 -1 -2 -1 -2 -2 

Necessidade separar 

lignina 
 

+2 +1 +2 -2 -2 -1 -2 +2 

Necessidade 

detoxificação 
 

+2 +2 -1 -2 -1 +2 -1 -1 

Potencial para SSF 

e SSCF 
 

+2 +2 +2 -2 -1 -2 -2 -2 

Custo equipamento 

/materiais 
 

-1 -1 +2 -2 -1 -1 -1 -1 

Simplicidade de 

operação 
 

+2 +2 +2 -2 -1 -2 +2 -1 

Consumo de 

energia 
 

-1 -1 -2 -2 -1 -1 +2 -1 

Consumo de água 
 

-1 -1 -2 +2 -1 +2 -1 -1 

Geração de 

efluentes 
 

-1 +2 -2 +2 -1 -2 -2 -1 

Necessidade 

Sistema de 

Recuperação 
 

+1 +2 +2 -2 -1 -2 -1 -2 

Higiene do 

processo/segurança 
 

+1 +1 +1 -1 +1 -2 +1 +1 

Maturidade 

tecnológica 
 

+2 +1 +2 +1 -1 -2 -2 +1 

Aplicabilidade 

usinas / destilarias 
 

+2 +2 +2 +2 -2 -2 -2 -2 

Aplicabilidade ind. 

Papel/celulose 
 

+1 +1 +1 +1 +2 +1 +2 +2 

TOTAL 30 24 12 -11 -6 1 -8 -7 

Notações: Qualidade: (+) Positivo. (-) Negativo; Amplitude: (1) Reduzido. (2) Elevado. 

LHW (“Liquid Hot Water”) - Hridrotermólise; WAO (“Wet Alkaline Oxidation”) - Oxidação alcalina úmida; 

Lime - Pré-tratamento com Hidróxido de Cálcio; SHFEX (“Sodium Hydroxide Fiber Explosion”) - Explosão a 

vapor com hidróxido de sódio. 



 

16 

 

2.2.2.  Sacarificação 

 

A sacarificação consiste no processo da quebra de carboidratos complexos 

(celulose) em seus componentes monossacarídeos (glicose). Esse processo pode ser 

realizado de três formas diferentes: hidrólise com ácido diluído, hidrólise com ácido 

concentrado e hidrólise enzimática. 

 

Hidrólise ácida 

 

 Existem dois tipos básicos de hidrólise ácida comumente utilizada: ácido diluído 

e concentrado. 

 Ácidos concentrados como H2SO4 e HCl tem sido utilizados para tratar de 

materiais lignocelulósicos. Apesar de serem agentes poderosos para a hidrólise de 

celulose, esses ácidos são tóxicos, corrosivos, perigosos e requerem reatores que são 

resistentes à corrosão. Além disso, o ácido concentrado deve ser recuperado após 

hidrólise para tornar o processo economicamente viável (SIVERS; ZACCHI, 1995 apud 

SUN; CHENG, 2002).  

 O processo de ácido sulfúrico concentrado tem uma elevada produção de açúcar 

(90%), pode tratar de matérias-primas diversas, é relativamente rápida (10-12 horas no 

total), e dá pouca degradação do material. 

 Estudos de McMillan apud Sun e Cheng, 2002 mostram que no tratamento com 

ácido sulfúrico em alta temperatura a hidrólise da celulose é mais favorável.  

 A hidrólise ácida (tanto concentrada quanto diluída) ocorre em dois estágios para 

aproveitar as diferenças entre a hemicelulose e a celulose. O primeiro envolve a 

hidrólise da hemicelulose, conduzida conforme as condições do pré-tratamento 

discutidas anteriormente. No segundo estágio, temperaturas mais altas são aplicadas, 

buscando otimizar a hidrólise da fração celulósica (DIPARDO, 2000). O processo com 

ácido diluído utiliza altas temperaturas e pressões, com tempos de reação de segundos a 

alguns minutos, o que facilita o uso de processos contínuos. Já os processos com ácido 

concentrado são conduzidos em condições mais brandas, mas com tempos de reação 

tipicamente mais longos (GRAF e KOEHLER, 2000).  

 Taherzadeh & Karimi (2007) apresentaram em seus estudos a comparação entre 

os dois métodos da hidrólise ácida, conforme pode ser visualizado na Tabela 5. 
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Tabela 5: Comparação entre os métodos de hidrólise ácida (Taherzadeh e Karimi, 2007). 

Hidrólise 

Métodos 
Vantagens Desvantagens 

Ácido Concentrado 

 - Opera a baixas temperaturas 

  - Alto rendimento de açúcar 

 

 

- Alto consumo de ácido 

- Corrosão nos equipamentos  

- Alto consumo de energia para    

   a recuperação do ácido 

- Maior tempo de reação 

  (2-6horas) 

Ácido Diluído 
   - Baixo consumo de ácido 

- Curto tempo de residência 

 

- Opera em alta temperatura 

- Baixo rendimento de açúcar 

- Corrosão nos equipamentos  

- Formação de subprodutos   

   indesejáveis  

 

 

Gámez et al. (2004) realizou uma hidrólise com ácido fosfórico à diferentes 

concentrações (2, 4 e 6%) em proporções de oito gramas de solução por grama de 

bagaço seco. Os experimentos foram realizados a 100°C e tempos que variavam de 0-

300 minutos. Os resultados apontaram que a concentração de xilose crescia de acordo 

com a concentração de ácido e o tempo de tratamento. Logo, foi obtido um maior 

rendimento da xilose com ácido a 6% e tempo de 300 minutos.  

A Figura 8 apresenta os possíveis caminhos e produtos da hidrólise ácida dos 

materiais lignocelulósicos. 
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Figura 8: Caminhos e produtos da hidrólise ácida dos materiais lignocelulósicos (Girisuta, 2006). 

 

 

Nos processos de hidrólise dos materiais lignocelulósicos, o tipo de reator 

utilizado também pode influenciar na concentração final de açúcares obtidos. Na 

literatura são encontrados diversos tipos de reatores para a reação de hidrólise ácida dos 

materiais lignocelulósicos. Dentre os mais comumente utilizados são: CSTR (reator 

contínuo de tanque agitado), reator fluxo pistão, reator de contracorrente, percolação e 

reatores de fluxo com encolhimento de leito (shrinking-bed). 

 

Reator Contínuo CSTR  

 

 O reator do tipo CSTR não foi de interesse significativo para a hidrólise, 

possivelmente devido a problemas associados com a mistura de material de alto 

conteúdo de sólidos, a vedação do agitador em um reator de alta pressão, e a demanda 

de alta energia para a mistura (CHURCH & WOOLDRIDGE, 1981 apud 

TAHERZADEH & KARAMI, 2007). 
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Reator Fluxo Pistão  

 

 Thompson & Grethlein (1979) desenvolveram um reator de fluxo pistão 

isotérmico para o estudo da cinética de hidrólise ácida de substratos celulósicos. O 

aumento de reatores de fluxo pistão tem sido relatada por McParland et al.(1982), que 

obteve rendimento de 55-58% de glicose em 240C e tempo de permanência de apenas 

6 segundos. Segundo Lee et al.(1999), a utilização  deste tipo de reator  para a hidrólise  

apresenta dois problemas: dificuldade em controlar o tempo de retenção em um 

intervalo de poucos segundos, e limitação de transferência de calor dentro das partículas 

de biomassa.  

 

Reator Contracorrente  

 

 Um reator em contracorrente é um reator de leito móvel em que as direções dos 

fluxos do sólido e líquido são inversas. Neste tipo de reator a maior parte  

 do açúcar é produzida próximo ao ponto de entrada de sólidos, Figura 9. O fluxo 

contracorrente de líquidos e sólidos minimiza a degradação de açúcar e diluição do 

produto, com isso aumentando a produtividade e concentração do açúcar (LEE et al., 

1999). O processo de hidrólise com ácido diluído em reatores contracorrente possibilita 

a obtenção de rendimentos glicosídicos da ordem de 80%-85% (BAUDEL, 2006). 

 

 

Figura 9: Esquema de um reator do tipo contracorrente (Lee et al., 1999). 

 

 

Reator Shrinking-bed  

 

 Configurações alternativas tais como reatores de fluxo com encolhimento de 

leito (“shrinking-bed-flow-through”) podem conduzir à obtenção rendimentos da ordem 

de 90%, de modo que os processos de hidrólise com ácido diluído podem ser 

efetivamente competitivos com os processos de hidrólise enzimática. (BAUDEL, 2006). 
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Xiang et al. (2003) também realizaram experimentos de hidrólise ácida (0.07% H2SO4 e 

205°C.) em diferentes tipos de reatores. Em seus resultados foi verificado que a 

conversão da celulose em glicose atingiu 40,2% para um reator tipo batelada, e 80,6% 

para um reator Shrinking-bed. 

 

Hidrólise Enzimática  

 

 No processo enzimático, a hidrólise é catalisada por enzimas chamadas 

genericamente de celulases; na realidade, trata-se de um complexo enzimático composto 

por endoglucanases (que atacam as cadeias de celulose para produzir polissacarídeos de 

menor comprimento), exoglucanases (que atacam os terminais não-redutores dessas 

cadeias mais curtas e removem a celobiose) e α-glucosidases (que hidrolisam a 

celobiose e outros oligômeros à glicose) (PHILIPPIDIS e SMITH, 1995). 

 Tanto as bactérias como os fungos podem produzir celulases para a hidrólise de 

materiais lignocelulósicos. Esses microrganismos podem ser aeróbio ou anaeróbio, 

mesófilos ou termófilos. Bactérias pertencentes a Clostridium, cellulomonas, Bacillus, 

Thermomonospora, Ruminococcus, Bacteriodes, Erwinia, Acetovibrio, Microbispora, e  

Streptomyces podem produzir celulases (SUN, 2002). 

 Durante a hidrólise enzimática alguns fatores podem interferir no processo 

como: acesso a área de superfície devido à porosidade do material; presença de fibras 

cristalinas na celulose; e presença de lignina e hemicelulose, as quais dificultam o 

acesso da enzima à celulose resultando em redução da eficiência do processo de 

hidrólise (SUN; CHENG, 2002).  

 Atualmente o custo das enzimas é bastante elevado, no entanto estão sendo 

realizadas pesquisas para reduzir seus custos. Os processos enzimáticos apresentam 

várias vantagens: (1) sua eficácia é bastante elevada e sua produção de derivados pode 

ser controlada, (2) o seu processo leve não necessita de materiais caros da construção, 

(3) as suas necessidades energéticas do processo são relativamente  

baixas (BADGER, 2002), e (4) apresentam inferiores custos de manutenção (devido às 

enzimas não provocarem corrosão), (5) rendimento alto de açúcar (75-85%) e com 

previsões de melhorias (85-95%) (HAMELINCK et al., 2005). 
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2.2.3. Fermentação Alcoólica 

 

Segundo Lima (1960) citado por Basseto (2006) a fermentação alcoólica é a 

ação de leveduras sobre açúcares fermentáveis contidos em uma solução/suspensão. É 

um processo biológico no qual a energia formada por reações de oxidação pode ser 

utilizada para o crescimento das leveduras e a oxidação parcial anaeróbia da D-glucose 

utilizada para a produção do álcool e do Gás Carbônico.  

Nas indústrias brasileiras, o álcool é produzido através da fermentação dos 

açúcares de sacarose proveniente da cana-de-açúcar. Porém esse álcool somente é 

formado pelas leveduras a partir de monossacarídeos, como a d-glicose e a d-frutose, 

sendo então necessário decompor a sacarose nesses monossacarídeos. No processo de 

fermentação alcoólica inicialmente as leveduras fornece uma enzima, a invertase, que 

efetua a hidrólise da sacarose. A reação de inversão da sacarose é apresentada na 

Equação 1. 

 

                                                          

      Sacarose                                                d-glicose      d-frutose 
(1) 

 

 O álcool é produzido a partir da conversão dos monossacarídeos de acordo com 

a Equação de reação 2 abaixo: 

 

                                        (2) 

     

 O rendimento estequiométrico desta reação é que para cada 1 g de glicose se 

produz 0,511 g de etanol.  

 Parte dos açúcares presente no processo fermentativo é consumida em reações 

paralelas, e assim formando outros produtos: ácido acético, ácido succínico, glicerol, 

álcool iso-amílico, e até mesmo a formação da leveduras. Estas reações são 

representadas respectivamente pelas Equações 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

Formação de ácido acético 

 

                                                         (3) 
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Formação de ácido succínico 

 

                                                           (4) 

  

Formação de glicerol 

 

                                        (5) 

              

Formação de álcool iso-amílico 

 

                                                                           (6) 

    

Formação de leveduras 

 

                      
                                                           (7) 

                  

Em processos de hidrólise dos materiais lignocelulósicos são gerados dois tipos 

de açúcares: as pentoses provenientes da hidrólise da fração hemicelulose, e as hexoses 

geradas na degradação de parte das hemicelulose e celulose. A fermentação desses 

açúcares ocorre pela ação de enzimas fornecidas pelos microorganismos ou leveduras, 

como apresentada na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Esquema da fermentação dos açúcares provenientes da hidrólise (Soares, 2007). 

 

A maioria dos microorganismos utilizados nos processo de fermentação 

alcoólica (pertencentes à espécie Saccharomyces cerevisiae) só é capaz de converter 

hexoses (açúcares compostos por 6 carbonos) em etanol. De acordo com Chandel et al. 

(2007) as leveduras mais promissoras capazes de fermentarem não só as hexoses, como 

também as pentoses (açúcares compostos por 5 carbonos), seriam Pichia stipitis, 

Candida chehatae e Pachysolan tannophilus. 

 



 

23 

 

2.2.3.1. Técnicas da Fermentação 

 

 Existem três tipos básicos de processos fermentativos para obtenção de etanol, 

são eles: Batelada, batelada alimentada (Melle-Boinot) e o processo contínuo.  

 

Processo em Batelada 

 

 Este processo é o mais seguro quando se tem problema de manutenção e 

condições de assepsia, pois ao final de cada batelada imagina-se que o reator deva ser 

esterilizado juntamente com o novo meio de cultura, recebendo um novo inóculo, que 

poderá sofrer todos os controles necessários, a fim de assegurar a presença única do 

microrganismo responsável pelo processo (SCHIMIDELL; FACCIOTTI, 2001). 

A condução da fermentação alcoólica por processo batelada praticamente só 

ocorre em escala de laboratório e em pequenas destilarias de aguardente. 

 

Processo Batelada Alimentada 

 

 Basicamente, o processo descontínuo alimentado é definido como uma técnica 

em processos microbianos, onde um ou mais nutrientes são adicionados ao fermentador 

durante o cultivo e em que os produtos aí permanecem até o final da fermentação. A 

vazão de alimentação pode ser constante ou variar com o tempo, e a adição de mosto 

pode ser de forma contínua ou intermitente (CARVALHO; SATO, 2001b). 

 O processo batelada com reciclo de leveduras, ou processo Melle-Boinot se 

baseia na alimentação contínua e crescente do substrato à dorna (sem purga até o 

volume máximo) e na reciclagem do fermento (Figura 11). O fermento é multiplicado 

utilizando mosto, enche-se as dornas, depois de fermentadas são centrifugadas. A massa 

celular após ser separada do vinho é submetida a tratamento adequado e encaminhada 

para a dorna como inoculo de um novo ciclo.  

 

As vantagens do processo Melle-Boinot foram descritas por Almeida (1960) 

apud Andrietta (1994):  
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- economia de açúcar devido a menor reprodução celular elevando o 

rendimento em etanol; eliminação de contaminantes pela centrifugação do vinho 

(separação de células de levedura);  

- fermentação mais pura devido ao tratamento de leite de levedura 

(tratamento ácido);  

- eliminação da necessidade de cultura pura no preparo do pé-de-cuba, 

prática exigida no processo clássico, diminuindo portanto a complexidade das 

operações da planta. 

 

 

Figura 11: Fluxograma simplificado do processo Melle-Boinot (OMIR, 2010). 
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Processo Contínuo  

 

 O processo de fermentação contínuo caracteriza-se por possuir uma alimentação 

contínua de meio de cultura a uma determinada vazão constante, sendo o volume de 

reação mantido constante através da retirada contínua de caldo fermentado 

(FACCIOTTI, 2001 apud PORTO 2005). 

 A utilização de reatores do tipo tubular para fermentação alcoólica é afetada pela 

mistura causada pelo desprendimento de dióxido de carbono e, então, um fluxo tubular 

é difícil de ser realizado na prática e, assim, o efeito de mistura abaixa velocidade da 

reação, devido à inibição provocada pelos produtos finais. Contudo, reatores de mistura 

completa podem ser arranjados em série e, assim, fermentação mais rápida pode ser 

obtida (ZARPELON; ANDRIETTA, 1992 apud PORTO, 2005). 

Segundo Andrietta (1994), o processo de fermentação alcoólica contínua pode 

ser dividido em três partes: unidade de tratamento ácido, unidade de separação de 

células de leveduras e fermentadores. As células de leveduras, após terem sido 

submetidas ao tratamento ácido (fermento tratado), deixam as unidades de tratamento e 

são misturadas com o meio de alimentação (mosto). Esta mistura é então enviada aos 

fermentadores. A fração entre a vazão de fermento tratado e a vazão total de 

alimentação dos fermentadores é chamada de taxa de reciclo, sendo 30% o valor da taxa 

utilizada com maior freqüência nas indústrias. Depois de ocorrida a transformação dos 

açúcares em álcool, o vinho fermentado contendo células de leveduras (vinho bruto) é 

enviado para a unidade de separação, ao qual é constituída de separadoras centrífugas. 

Estas separadoras recebem o vinho bruto contendo de 30 a 45 g de células por litro de 

vinho e fornecem dois produtos: uma fase leve e outra pesada. A fase pesada, chamada 

de creme de levedura, contendo entre 160 a 200 g de células por litro é enviada para a 

unidade de tratamento ácido. A leve, praticamente isenta de células de levedura 

(concentração máxima permitida 3 g de células por litro) é chamado de vinho 

delevedurado e é enviado ao tanque pulmão da unidade de destilação, também chamado 

de dorna volante.  

Ghose & Tyagi (1979) concluíram que sistemas de fermentação alcoólica com 

duas dornas iguais operando em série são mais produtivos que os sistemas constituídos 

com uma única dorna. O volume total das dornas é 58% menor que se usando apenas 

uma dorna.  
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Nagashima et al. (1983) apud Ferreira (2003) propuseram dois tipos de arranjos 

para sistemas de fermentação alcoólica contínua. O primeiro arranjo foi a utilização de 

dois reatores torre de leito fluidizado em série e o segundo arranjo utilizou-se três 

reatores torre em série todos com relação diâmetro/altura diferentes, sendo a 

produtividade obtida de 20 vezes maior que os processos tradicionais com a conversão 

de 95%, além da boa estabilidade operacional obtida por um longo período de tempo.  

Andrietta (1994) concluiu que o sistema ótimo de fermentação alcoólica é 

constituído por quatro dornas de mistura perfeita ligados em série com 1,5; 1,9; 2,2 e 

1,45 horas de tempo de residência (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12: Fluxograma do processo de fermentação contínua (adaptado de Andrietta, 1994). 

 

2.2.3.2. Efeito da Temperatura na Fermentação Alcoólica 

 

A temperatura de operação influencia aspectos como: crescimento celular, 

metabolismo, viabilidade e fermentescitibilidade das leveduras. Com isso afetando a 

produtividade. A escolha da temperatura de operação na fermentação alcoólica é 

influenciada por fatores fisiológicos como por problemas físicos, tais como a perda do 
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etanol por evaporação e a grande formação de espumas por temperaturas elevadas 

(FERREIRA, 2005). 

A fermentação industrial de etanol opera na faixa de 25-35°C, sendo 

temperaturas próximas de 40°C tem efeito adverso. 

Jimenez & Van Uden (1985) citados por Atala (2000) descrevem o 

comportamento da tolerância ao etanol da Saccharomyces cerevisiae em função da 

temperatura. Os resultados mostraram que para temperaturas intermediárias, entre as 

chamadas críticas inferiores (12°C) e superiores (28°C), a tolerância ao etanol se 

mantém constante. Acima da temperatura crítica superior, a tolerância cai drasticamente 

com o aumento da temperatura e para temperaturas abaixo da crítica inferior, tem-se 

também a queda da tolerância, acompanhando a queda da temperatura. 

 

2.2.4  Destilação Alcoólica  

 

O processo de destilação é utilizado para separar componentes ou misturas de 

componentes pela diferença de volatilidades ou de pressões de vapor. 

O vinho delevedurado proveniente da fermentação normalmente possui 

concentração de etanol entre 7 e 10 % em massa. Na unidade de destilação é produzido 

o álcool etílico hidratado carburante (AEHC), que possui entre 92,6 e 93,8 °INPM, ou 

seja, 92,6 e 93,8 % de etanol em massa. Nas unidades de desidratação é obtido o álcool 

etílico anidro carburante (AEAC), com teor alcoólico de 99,3 °INPM, no mínimo 

(VASCONCELOS, 1999). 

A configuração da destilação alcoólica mais utilizada nas usinas brasileiras 

possui 5 colunas: A, A1, D, B e B1 (Figura 13).  

 



 

28 

 

 

Figura 13: Configuração da destilação alcoólica convencional (MEIRELLES, 2006). 

 

 

A coluna A é conhecida como coluna de esgotamento do vinho, A1 de epuração 

do vinho e D de concentração de álcool de segunda. De acordo com Meirelles (2006) as 

três colunas A, A1 e D formam o conjunto de destilação, enquanto que a coluna B (de 

retificação) e a coluna B1 (de esgotamento) formam o conjunto de retificação, onde é 

obtido o AEHC através da concentração das flegmas vapor e líquida retiradas das 

colunas A e D, respectivamente. 

Na coluna A, o produto de fundo da coluna A1 é esgotado no fundo, produzindo a 

vinhaça que deve possuir teor alcoólico menor do que 0,02 %. Na coluna A pode-se 

empregar de 16 a 24 bandejas.  

A alimentação do vinho é realizada no topo da coluna A1(geralmente contém 4 

bandejas), cuja função é eliminar substâncias mais voláteis e gases contaminantes. O 

vapor produzido nesta coluna é encaminhado ao fundo da coluna D, e o produto de 

fundo desce diretamente à coluna A. O vinho é pré-aquecido no condensador E, com os 

vapores que saem do topo da coluna B, e seu aquecimento é completado nos trocadores 

de calor K, recuperando parte do calor da vinhaça e atingindo temperaturas próximas de 

90ºC. 
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A coluna D contém geralmente 6 bandejas. Esta recupera em seu topo os 

componentes mais voláteis, formando o álcool de segunda, enquanto no fundo é obtida 

a flegma líquida, a qual também é alimentada ao conjunto de retificação. 

No conjunto de retificação, formado pelas colunas B (40 bandejas) e B1(13 

bandejas) de mesmo diâmetro, as flegmas líquida e vapor são concentradas, sendo o 

álcool hidratado (AEHC) produzido no topo. Na coluna B ainda pode-se retirar óleo 

fúsel (composto por alcoóis de cadeia longa como o álcool isoamílico). 

 

2.2.4.1. Desidratação  

 

No caso de misturas onde há presença de azeótropos, a destilação convencional 

se mostra inapta para promover a separação desejada, sendo necessária a adição de um 

terceiro componente que viabiliza a separação. A destilação de misturas não ideais são 

normalmente realizadas através da destilação azeotrópica ou extrativa. Estes processos 

são bastante utilizados para produzir álcool anidro, onde o álcool hidratado é 

concentrado a pelo menos 99,3% de etanol (em massa).  

Dentre os processos de desidratação mais empregados industrialmente se 

destacam: destilação azeotrópica com cicloexano, destilação extrativa com 

monoetilenoglicol e adsorção em peneiras moleculares.  

 

2.2.4.1.1. Destilação Azeotrópica 

 

Processo utilizado para separar componentes que formam um azeótropo entre si, 

ou que possuam pontos de ebulição próximos. 

A destilação azeotrópica (ou azeotrópica heterogênea) consiste na adição de um 

terceiro componente, chamado componente de arraste, com a finalidade de formar um novo 

azeótropo com um ou mais dos componentes presentes inicialmente na mistura. O novo 

azeótropo formado deve ser heterogêneo, de modo a provocar a formação de duas fases 

líquidas após condensação da corrente de vapor. O novo azeótropo formado é removido no 

topo (azeótropo de mínimo) ou no fundo (azeótropo de máximo) da coluna, enquanto um 

dos componentes da mistura original é obtido puro na outra extremidade da coluna. Uma 

segunda coluna deve ser utilizada para recuperação do componente de arraste, o qual 

retorna à coluna azeotrópica (BRITO, 1997). A Figura 14 apresenta o esquema simplificado 

da destilação azeotrópica utilizando o benzeno como agente de arraste. 
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Figura 14: Fluxograma simplificado da desidratação do etanol via destilação azeotrópica com 

agente de arreste Benzeno (Adaptado de Van Winkle, 1967 apud Bueno, 1990). 

 

2.2.4.1.2. Destilação Extrativa 

 

A destilação extrativa envolve a adição de um terceiro componente, que 

modifica o equilíbrio líquido-vapor (ELV) dos componentes a serem separados, 

alterando a volatilidade relativa dos componentes da mistura inicial, de maneira que a 

separação se torne mais fácil. O ponto de ebulição do solvente, neste caso, é superior ao 

ponto de ebulição dos componentes da mistura original a ser separada e não deve haver 

formação de duas fases líquidas no sistema, e também não deve formar novos 

azeótropos (ITO, 2002). 

Segundo Vasconcelos (1999), a alimentação do solvente é feita no topo da 

coluna principal. Devido ao alto ponto de ebulição, o solvente desce para a base da 

coluna “arrastando” um dos componentes, enquanto o outro componente sai puro no 

topo da coluna. O produto de fundo, rico em solvente, segue para uma coluna de 

destilação convencional, onde o solvente é recuperado e reciclado para a coluna 

extrativa e o componente extraído é retirado como produto de topo (Figura 15). 
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Em termos de solvente para a destilação azeotrópica da mistura etanol-água 

Tavares et al., (2004) citado por  Silva (2009), fizeram um estudo sobre a busca dos 

melhores agentes extrativos. Os autores observaram que os melhores agentes são 

aqueles que apresentam alto ponto de ebulição, não formam fronteiras de destilação, e 

que também não adicionam novos azeótropos à mistura. Os bons agentes encontrados 

foram: ácido acético, o 2-amino-etanol, o etilenoglicol, ou também chamado de 

monoetilenoglicol, o meso-2-3-butanodiol e a morfina, porém somente o ácido acético e 

o etilenoglicol são utilizados atualmente em escala industrial. O monoetilenoglicol 

(MEG) tem maior vantagem, pois apresenta uma menor volatilidade relativa em relação 

à água. 

 De acordo com Meirelles (2006), no processo com MEG são utilizados vapor de 

baixa pressão (2,5 bar), para evaporação do álcool hidratado que é alimentado à coluna 

extratora, e vapor de média pressão (10 bar) para operação das colunas extratora e de 

recuperação. Atualmente o processo apresenta consumo de 0,6 a 0,7 kg vapor/L álcool. 

 

 

Figura 15: Fluxograma do processo de destilação extrativa (ADAPTADO DE JUNQUEIRA, 2010). 
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2.2.4.1.3. Desidratação com Peneira Molecular  

 

Desidratação por adsorção, utilizando Peneira Molecular o álcool a ser 

desidratado é inicialmente vaporizado e superaquecido antes de ser enviado para as 

colunas de desidratação, que contém em seu interior um material constituído 

basicamente por hidrosilicato de alumínio contendo micro-poros, denominado zeólita, 

mais popularmente conhecido como peneira molecular. Esta rede de micro-poros 

absorve a água e deixa passar os vapores de álcool que são posteriormente condensados 

na forma de álcool anidro. Periodicamente é realizada a regeneração da zeólita pela 

passagem sob vácuo de vapores alcoólicos que são posteriormente destilados para 

recuperação do álcool neles contido (COPERSUCAR). 

Meirelles (2006) observou que o consumo de vapor utilizado na desidratação 

com peneiras moleculares é cerca de 0,55 a 0,60 kg de vapor/L de produto. Porém, é 

também necessário considerar o reciclo, para a coluna B (Figura 16), das soluções 

hidro-alcoólicas geradas na regeneração das zeólitas, o qual costuma elevar o consumo 

requerido pelo processo em 0,20 a 0,25 kg de vapor/L de produto. 

 

 

Figura 16: Desidratação com Peneiras Moleculares (MEIRELLES, 2006). 

 

 

O processo de desidratação por peneiras moleculares tem as vantagens de não 

apresentar contaminação por solvente, necessitar de menos energia do que os processos 

de destilação, e tem as desvantagens de necessitar de regeneração do leito, reciclo de 

solução alcoólica à etapa de concentração e alto consumo das zeólitas (JUNQUEIRA, 

2010). 
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2.3.  Exergia 

 

A primeira lei da Termodinâmica ou princípio da conservação da energia declara 

que a energia é uma propriedade conservada e que nenhum processo conhecido na 

natureza ocorre violando a mesma. Entretanto, a primeira lei não impõe nenhuma 

restrição quanto à direção em que um processo pode ocorrer. Esta incapacidade da 

primeira lei de identificar se um processo pode ocorrer é suprida pela introdução de 

outro princípio geral: a segunda lei da Termodinâmica. Um processo não ocorrerá a 

menos que ele satisfaça simultaneamente a primeira e segunda leis da Termodinâmica 

(ÇENGEL; BOLES, 2001 citado por COSTA, 2007). 

 

Segundo Tsatsaronis (1993) citado por Marques (2005) a análise de primeira lei 

da termodinâmica diz: 

 

a) não mostrar que parte da entalpia de uma corrente ou que parte da taxa de 

transferência de calor é termodinamicamente não disponível; 

b) não reconhecer qualquer perda num reator adiabático (por exemplo, num 

gaseificador) ou num estrangulamento adiabático (numa válvula); 

c) não detectar qualquer degradação da energia em um trocador de calor 

adiabático; 

d) pela primeira lei identifica-se que o condensador de uma planta térmica que 

produza calor e trabalho é o grande responsável pela baixa eficiência do sistema. 

Entretanto, fazendo uma análise exergética verifica-se que as maiores perdas 

acontecem geralmente na caldeira. 

 

Ainda segundo Tsatsaronis (1993), a análise exergética continua sendo válida 

para o diagnóstico de sistemas térmicos, mas com o advento do uso da segunda lei esta 

avaliação pode ser ampliada. O método exergético permite: 

 

a) uma melhor medida para avaliação da magnitude da energia perdida em 

relação à energia total suprida; 

b) uma medida da qualidade (ou do desperdício) da energia do ponto de vista 

termodinâmico; 
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c) uma variável para definir a eficiência racional para o sistema energético. 

 

Desta forma conclui-se que as análises energéticas e exergética são 

complementares e não concorrentes, cada uma contribuindo para uma avaliação do 

sistema térmico como um todo. 

Kotas (1995) define a qualidade da energia, a exergia, como a sua capacidade de 

provocar mudanças. Mais especificamente, ela esta interessada na degradação de 

energia durante um processo, a geração de entropia, e as perdas de oportunidades para 

realizar trabalho.  

A exergia está sujeita às leis de conservação somente para processos reversíveis, 

logo pode ser destruída por causa das irreversibilidades que acontecem nos processos 

reais. 

Atualmente análise exergética vem se tornando uma poderosa ferramenta na 

otimização de sistemas termodinâmicos, uma vez que aplicados os conceitos de exergia 

e balanço exergético na análise de processos é possível quantificar e apontar a perdas de 

energia nos sistemas, o que permite identificar melhorias energéticas. 

A análise exergética vem sendo aplicada em diversos tipos de processos. No 

setor sucroalcooleiro se destaca o uso dessa análise para avaliar o desempenho das 

usinas. 

 Segundo Pellegrini (2009), talvez a primeira aplicação da analise exergética à 

indústria canavieira brasileira, tenha sido realizada por Castier e Rajagopal (1988). Os 

autores desenvolveram a análise para uma destilaria autônoma e os resultados do 

trabalho permitiram hierarquizar as etapas de maior destruição de exergia: utilidades 

(56%), fermentação (31%), destilação (7%) e sistema de extração (4%).   

 

 Ramos et al.(2003) apresentaram uma análise exergética do sistema de 

cogeração de energia de uma usina sucroalcooleira, a qual comparou uma planta atual, 

que garante apenas a auto-suficiência em termos de energia elétrica e vapor para os 

processos, e uma nova planta ampliada para gerar excedentes de energia elétrica para a 

venda às concessionárias de eletricidade. Os autores propuseram a substituição das duas 

caldeiras atuais que produzem 120 ton/h de vapor a 2,25 MPa e 290ºC, por uma única 

caldeira que poderá produzir nominalmente 170 ton/h de vapor a 6,45 MPa e 510°C, e 

também a substituição dos três turbogeradores com capacidade nominal de produção de 

1200kW de energia cada, por um único que poderá produzir nominalmente até 30 MW. 
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Os resultados permitiram verificar que estas mudanças na planta atual diminuíram as 

irreversibilidades associadas às grandes diferenças de temperaturas entre os produtos de 

combustão e o fluido de trabalho, e a utilização de um turbogerador de alta eficiência 

contribuiriam para a diminuição das perdas no processo de produção de potência. 

  

 Souza, Nebra e Gallo (1998) citado por Schirmer (2006) realizaram uma análise 

exergética comparativa de sistemas de recuperação de energia dos gases efluentes de 

caldeiras a bagaço de cana. Os autores concluíram que a recuperação de energia de 

gases de combustão na chaminé da caldeira, via secagem de bagaço, mostrou-se 

ligeiramente mais eficiente, sob o ponto de vista termodinâmico, que a via 

preaquecimento do ar de combustão. 

 

 De uma forma geral, o conceito de exergia nas usinas vem sendo desenvolvido 

há alguns anos, e suas aplicações variam desde a análise de plantas existentes até a 

implementação de novas tecnologias para melhorar o uso da energia. 

 

2.3.1. Componentes da Exergia  

 

 De acordo com Kotas (1995) a exergia pode ser divididas em quatro partes: 

Cinética (bk), Potencial (bp), Física (bph) ou Termomecânica, e Química (bch), onde a 

exergia total (Equação 8) de um sistema é a soma desses quatros componentes, 

excluindo-se os efeitos nucleares, magnéticos, elétricos e interfaciais. 

 

                (8) 

                                     

 O fluxo exergético cinético (Equação 9) é igual à energia cinética quando a 

velocidade é considerada relativa à superfície da Terra.  

 

       
  
 

 
 (9) 

 

 O fluxo exergético potencial (Equação 10) é igual à energia potencial, quando é 

avaliada com relação ao nível da superfície da Terra no local onde ocorre o fenômeno.  
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             (10) 

                           

Segundo (Kotas, 1995), não havendo efeitos das energias cinética e potencial, 

elas são desprezadas. 

 A exergia física corresponde ao trabalho obtido ao conduzir uma substância 

através de processos reversíveis de uma temperatura, T, e pressão, P, para o estado 

inicial do ambiente à temperatura T0, e pressão P0, e pode ser expressa pela Equação 

(11). 

 

                   (11) 

 

Para um gás perfeito a exergia física pode ser dada por: 

 

                     
 

  
     

 

  
  (12) 

                 

O fluxo exergético físico é dado pela Equação (13). 

 

           (13) 

                      

  A exergia química corresponde ao trabalho termodinâmico que pode ser obtido a 

partir da energia química contida nas diversas substâncias. 

  De acordo com Sargut (1988) apud Zanoni (2004) a exergia química consiste no 

máximo trabalho possível de se obter quando um sistema é levado da condição inicial 

até a condição de equilíbrio químico com o meio ambiente. Esta exergia pode ser 

calculada de acordo com a Equação (14). 

 

              

 

 (14) 

                

Onde, 

 

                      
   
  
  (15) 
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e, 

 

                       
    
  

  (16) 

 

Sendo que, 

 

                     (17) 

 

Para mistura de substâncias a exergia química é calculada pela Equação (18). 

        

         
  

 

              
 

    (18) 

              

Sendo o Fluxo exergético químico representado na Equação 19.  

 

           (19) 

 

A metodologia proposta por Szargut et al. (1988) apud .Zanoni (2004) sugere as 

condições de referência para o cálculo das exergias especificas como: T0= 298,15 K e 

P0= 101,325 kPa e considera espécies químicas comuns na atmosfera, no mar e na 

crosta terrestre.  

 

2.3.2    Exergia Química dos Combustíveis   

 

Combustíveis industriais sólidos e líquidos são soluções de numerosos 

compostos químicos, geralmente de  natureza desconhecida. Devido a isso, existe uma 

grande dificuldade em se determinar a entropia da reação, e consequentemente a exergia 

quimica dos combustiveis. 

Kotas (1995) apresenta uma correlação entre a exergia química e o poder 

calorífico inferior (PCI) das substâcias, Equação (20). 

 

          (20) 
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O fator   da correlação apresentada para o cálculo da exergia química dos 

combustíveis é determinado de acordo com o estado físico das substâncias. 

 

2.3.2.1. Combustíveis Sólidos 

 

   

 De acordo com Kotas (1995), o fator   para substâncias orgânicas contida nos 

combustíveis sólidos constituídas de C, H, O e N, e com fração mássica de oxigênio 

menor que 0,667,  pode ser calculado pela Equação (21). 

 

                
 

 
        

 

 
        

 

 
 (21) 

 

 Sendo h, c, o e n as frações mássicas dos compostos C, H, O e N 

respectivamente. 

 Para combustíveis sólidos com fração mássica 2,67 > o/c > 0,667, e incluindo 

materiais biomássicos,   pode ser estimado pela Equação (22) abaixo:  

 

  
              

 
                  

 
          

 
 

        
 
 

 (22) 

            

2.3.2.2. Combustíveis Líquidos 

 

 Para combustíveis líquidos   pode ser calculado pela expressão (23). 

 

               
 

 
       

 

 
       

 

 
         

 

 
  (23) 

 

Onde, h, c, o e s são as frações mássicas dos compostos C, H, O e S respectivamente. 
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2.3.2.3. Poder Calorífico dos Combustíveis 

 

 O Poder Calorífico de um combustível é definido como a quantidade de calor 

desprendida na sua queima completa, estequiometricamente. Existem dois tipos de 

poder calorífico, Inferior e Superior. Eles se diferem pela entalpia de vaporização da 

água formada pela queima do hidrogênio contido no combustível e da água já contida 

no combustível como umidade do mesmo. Para o Poder Calorífico Inferior (PCI), a 

quantidade de calor é medida com água gerada na queima na fase gasosa. E no caso do 

Poder Calorífico Superior (PCS), a água gerada na combustão é considerada na fase 

líquida (GARCIA, 2002). A relação entre estes poderes é expressa na Equação (24). 

 

                    (24) 

 

Onde,  

 

PCI - poder calorífico inferior, kJ/kg em base seca; 

PCS - poder calorífico superior, kJ/kg; 

    H - teor de hidrogênio do combustível, kg/kg em base seca; 

    u - teor de umidade do combustível, kg de água/kg de combustível seco. 

 

 O poder calorífico inferior também pode ser determinado através do cálculo da 

entalpia de combustão (hcomb) em um processo de combustão completa, Equação (25).  

 

          
 

      
           

 

      
        (25) 

 

Onde, 

 

p - produtos da combustão; 

r - reagentes; 

s - saída; 

e - entrada; 

n - número de moles; 

     
 

 - entalpia de formação no estado de referência; 
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   - variação de entalpia entre o estado de referência e o estado dado. 

 

 Assim, o poder calorífico inferior é igual à entalpia de combustão em módulo, 

Equação (26) abaixo: 

 

             (26) 

 

2.3.3. Balanço de Exergia 

 

O balanço exergético se difere do balanço de energia, devido a não conservação 

da exergia. As destruições exergéticas são causadas pelas irreversibilidades associadas 

aos equipamentos que compõem o sistema térmico. Estas destruições podem ser 

quantificadas através de um balanço de exergia. A Equação geral para o balanço 

exergético para um sistema aberto (Figura 17) pode ser obtida a partir da combinação 

entre a primeira e segunda lei da termodinâmica, expressas nas Equações 27 e 28 

respectivamente.  

                                                                     

 

 

                                                                 
                                                                                                                            
 
 

 
 
 

 

 

         
   

 

   
 
   

 

   
   

    
  

 
    
  

       
 

 

  (27) 

         

          
  

 
 
 
        

 

 

 (28) 

          

Multiplicando-se a Equação 28 pela temperatura ambiente (T0), e substituindo-a 

na Equação 27, resulta-se na Equação 29 abaixo: 

 

Figura 17: Representação esquemática de um volume de controle. 
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(29) 

 

Onde, 

 

              (30) 

 

 Logo, a expressão geral para o balanço de exergia para um determinado volume 

de controle é calculada pela Equação (31). 

 

                
  

     
  
  
 

 

        
    
  

   

                            
 

 
                 

(31) 

 

 

Cada termo da expressão (31) pode ser representado da seguinte forma: 

 

 

a) 
                

  
 : Exergia total do vc.  

    
  

  

 

b)     
  
  
 

 

   : Exergia devido ao fluxo de calor para o vc.      

 

c)      
    
  

  :Exergia devido ao trabalho realizado pelo vc.      

 

d)                     
 

 
       : Exergia especifica dos fluxos de massa        

 

e)           : Fluxo Exergia Destruída, ou seja, taxa de irreversibilidade gerada (BD) 

 

                                                                                                                                      

A Equação (30) também pode ser resumida na Equação (32): 

 

    
  

               

 
(32) 
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2.3.4. Eficiência Exergética 

 

A eficiência exergética de um sistema pode ser definida de diversas formas 

dependendo do interesse da análise. 

Segundo Tsatsaronis e Park (2002) a eficiência exergética é definida 

adequadamente como a melhor variável para avaliar o desempenho de um sistema 

térmico e seus componentes do ponto de vista termodinâmico. Essa eficiência é 

calculada como uma relação entre os fluxos de exergia dos produtos e os fluxos de 

exergia de entrada no sistema, conforme a Equação 33. 

 

  
  
  

 
     
  

 (33) 

 

Pela definição apresentada, a exergia final dos produtos não leva em consideração as 

exergias perdidas, ou seja, as exergias dos resíduos que não apresentam nenhum efeito 

útil para o sistema. 

 

Kotas (1995) definiu que a eficiência exergética como eficiência racional 

(Equação 34), onde relaciona a exergia útil com a exergia usada pelo sistema. 

 

  
     
      

 (34) 

 

Szargut (1988) apud Zanoni (2004) afirma que a eficiência exergética nos 

sistemas dissipativos consiste em expressar a relação entre o somatório da exergia na 

saída pelo somatório da exergia na entrada no sistema térmico, Equação (35). 

 

  
                 

                   
 (35) 
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Capítulo 3 

 

 

Metodologia 
 

Neste capítulo será abordada a metodologia empregada para simular as etapas do 

processo de produção de etanol a partir da hidrólise ácida do bagaço da cana, assim 

como será apresentado o procedimento para realizar a análise exergética do processo. 

 

3.1. Implementação do Processo no Simulador   

 

A simulação do processo de produção do etanol via hidrólise ácida do bagaço foi 

realizada no software Hysys
®

, que funciona segundo uma estrutura modular, ou seja, 

considerando a instalação da unidade como um conjunto dos seus componentes 

conectados um ao outro e ao ambiente por fluxos de massa e energia. 

A implementação do fluxograma do processo no simulador ocorreu como mostra 

a Figura 18. 

 

 

 

 

Figura 18: Implementação do processo no Hysys. 

 



 

44 

 

3.1.1  Modelos Termodinâmicos  

 

 Dias (2008), realizou um estudo pelo qual identificou os melhores modelos 

termodinâmicos a serem empregados nas etapas de simulação para hidrólise, 

fermentação e destilação. Sendo esses modelos implementados no presente trabalho.  

Na simulação do processo de hidrólise (que consiste das etapas de pré-

tratamento, deslignificação e hidrólise da celulose), fermentação alcoólica e destilação 

convencional foi adotado o modelo NRTL para o cálculo do coeficiente de atividade na 

fase líquida e a equação de estado SRK para o cálculo da mesma propriedade na fase 

vapor. 

 Na etapa de desidratação do etanol, ou seja, destilação extrativa com MEG foi 

utilizado o modelo UNIQUAC para o cálculo do coeficiente de atividade na fase líquida 

e a equação de estado SRK para o cálculo da fase vapor. 

 

3.1.2 Componentes  

 

 A principal matéria-prima de entrada no processo de produção de etanol de 

segunda geração é o bagaço da cana-de-açúcar, que possui uma composição média em 

massa de 50% de umidade, 20% de celulose, 19% de hemicelulose e 11% de lignina. 

Para realizar a simulação de cada etapa do processo, fez-se necessário inserir no 

simulador cada um dos componentes envolvidos. A maioria dos componentes utilizados 

na simulação do processo foi encontrada na base de dados do Hysys
®
, porém outros 

componentes que não pertenciam à base de dados do software, tiveram que ser criados 

como componentes hipotéticos. A estes também foi necessário fornecer algumas 

propriedades químicas fundamentais. Os nomes dos componentes utilizados na 

simulação que estão na base de dados do software são fornecidos na Tabela 6. 
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Tabela 6: Componentes utilizados na simulação presentes na base de dados do Hysys. 

Componente Nome no simulador 

Água H2O 

Sacarose Sucrose 

Glicose Dextrose 

Etanol Ethanol 

Ácido Sulfúrico H2SO4 

Hidróxido de Sódio NaOH 

Dióxido de Carbono CO2 

Glicerol Glycerol 

Hidrogênio Hydrogen 

Amônia Ammonia 

Álcool iso-amílico 3-M-1-C4ol 

Ácido Ácetico AceticAcid 

Ácido Succínico SuccinicAcid 

Etilenoglicol (MEG) Eglycol 

                                 

 

 Os componentes hipotéticos foram criados através das propriedades descritas na 

Tabela 7, sendo que em alguns casos as propriedades como: Fator acêntrico (ω), 

Temperatura crítica (Tc), Pressão crítica e Volume crítico (Vc) formam estimadas pelo 

software. 

 

Tabela 7: Componentes hipotéticos criados para a simulação. 

Componente 
Fórmula 

Molecular 

MM 

(g/mol) 

PE 

(°C) 

ρ 

(kg/m3) 

Tc 

(°C) 

Pc 

(kPa) 

Vc 

(m3/kmol) 
ω 

Celulose C6H10O5 162,14 - 1530 - - - - 

Hemicelulose C5H8O4 132,12 - 1530 - - - - 

Lignina C7,3H13,9O1,3 122,49 - 1500 - - - - 

Xilose C5H10O5 150,1 219,0 1525 618,5 7385 0,2956 -0,01139 

Arabinose C5H10O5 150,1 333,2 1757 823,3 6966 0,3866 -0,01928 

HMF C6H6O3 126,1 276,3 1290 696,0 5926 0,3200 -0,00900 

Levedura CH1,8O0,9N0,145 30,23 - 1000 - - - - 

 

 

 

 

 



 

46 

 

3.2. Simulações das Etapas de Produção de Etanol 

 

 Através do levantamento bibliográfico foram selecionados parâmetros para 

simular cada uma das etapas do processo. O critério adotado consistiu em escolher os 

parâmetros dos trabalhos que apresentaram os melhores rendimentos em cada etapa, 

com o objetivo de garantir o máximo aproveitamento da matéria-prima. 

 

3.2.1. Processo de Pré-Hidrólise 

 

A pré-hidrólise do bagaço tem como objetivo principal a separação dos 

componentes do material lignocelulósico, através da ruptura do complexo lignina-

celulose-hemicelulose, sendo possível o aproveitamento individual de cada uma das 

frações. Nesse pré-tratamento tem-se a conversão da hemicelulose a pentoses e 

decomposição a furfural e ácido acético, e em pequena quantidade a hidrólise da 

celulose a glicose e decomposição a hidroximetilfurfural. 

No presente trabalho foi utilizado o pré-tatamento via explosão a vapor devido 

ao grande potencial de aplicabilidade no setor de produção de etanol a partir do bagaço 

de cana-de-açúcar (Baudel, 2006). 

Os dados utilizados na simulação foram obtidos através dos experimentos 

realizados por Silva (1995) para o pré-tratamento tipo explosão a vapor, nas faixas de 

temperatura entre 165 a 210°C e tempos de residência de 5 a 60 minutos. Sendo 

adotados os valores para temperatura de 190°C e tempo de residência de 15 min, 

alcançando uma solubilização de 36% do bagaço. 

 

 

Pré-hidrólise da Hemicelulose 

 

 Nos experimentos de Silva (1995), 73% da xilana e 88% do grupo acetil 

pertencentes à fração hemicelulósica foram hidrolisados, sendo que 52,52% da fração 

hemicelulósica foram convertidas em oligômeros de xilose e xilose, como mostram as 

Equações 36 e 37 respectivamente.  
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(36) 

 

 

 

(37) 

 

 Parte da fração hemicelulósica também foi converta a arabinose e seus 

oligômeros (3,15%), conforme a Equação 38.  

 

 

(38) 

 

 Do grupo acetil 7,5% foram hidrolisados a ácido acético e grupo acetil ligados a 

xilana, Equação 39. 
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(39) 

  

Dos compostos xilose e arabinose 2,8% se decompuseram a furfural, Equação (40). 

                                                                                                                                                                                                                 

 

(40) 

 

Pré-hidrólise da Celulose 

 

Para condições do pré-tratamento via explosão a vapor citadas anteriormente, 

14% da celulose é hidrolisada a oligômeros de glicose e glicose (Equação 41), e em 

seguida 10% da glicose é decomposta a hidroximetilfurfural (Equação 42).  

 

 

(41) 
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(42) 

 

3.2.2. Deslignificação 

 

Devido ao pré-tratamento do bagaço via explosão a vapor não promover a 

separação da fração celulósica da fração de lignina, foi necessário realizar a etapa de 

deslignificação da pasta lignocelulósica. 

Silva (1995) realizou uma deslignificação alcalina do bagaço pré-tratado a partir 

da explosão a vapor. Este processo foi realizado com NaOH em diferentes condições, 

tais como: relação sólido-líquido (1:10-1:40 (p/v)), a temperatura na faixa de 25ºC a 

100°C, o tempo (0,5-8,0h), e concentração de NaOH (0,25-10%). Nestes experimentos 

observou-se que os melhores resultados foram obtidos a partir de reações com soluções 

de NaOH 1% (p/v), temperatura de 100°C, tempo de 60min e a relação sólido-líquido 

de 1:20 (p/v). O rendimento da deslignificação foi de 89,9%, onde se obteve 87% de 

recuperação da celulose, enquanto o rendimento da lignina foi de 80% após sua 

precipitação em pH 2. A polpa de celulose resultante apresentou um teor de lignina de 

5,1%. Os dados utilizados na simulação foram obtidos através dos experimentos 

realizados por Silva (1995) para a etapa de deslignificação da pasta lignocelulósica 

resultante da etapa de pré-hidrólise.  

 

3.2.3. Hidrólise da Celulose 

 

Os dados utilizados na simulação foram obtidos através dos experimentos 

realizados por Xiang et al. (2003) para a etapa de hidrólise ácida da celulose. Nestes 

experimentos, a α celulose foi adicionada em um reator de fluxo com encolhimento de 

leito, numa temperatura de 205°C e com adição de ácido sulfúrico diluído a 0,07% 

massa. Nestas condições operacionais, obteve-se o máximo rendimento relacionado à 

conversão da celulose em glicose (80,6%). 
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3.2.4. Concentração do Licor de Hexoses 

 

O licor de hexoses obtido como produto de fundo na etapa anterior, deve ser 

concentrado para que possa ser usado no processo de fermentação convencional. Nesta 

etapa de concentração foram utilizados evaporadores de múltiplo efeito, que 

concentraram o licor a 65% em massa de glicose. Em seguida, o licor concentrado é 

misturado a fração diluída (não concentrada), e assim gerando um licor final contendo 

25% em massa de glicose. 

 

3.2.5. Fermentação 

 

 A etapa de fermentação alcoólica tem como objetivo principal a transformação 

da sacarose em glicose, sendo esta convertida posteriormente em etanol e alguns 

subprodutos como o glicerol, ácido acético, etc, conforme foi mostrado na seção 2.2.3. 

O fermentador foi considerado como um reator de conversão, sendo as conversões das 

reações determinadas de acordo com valores industriais fornecidos por Dias (2008), 

sendo apresentados na Tabela 8.   

 

Tabela 8: Produtos e conversões das reações de fermentação. 

Produto Conversão 

Etanol 90,48 % 

Ácido acético 1,19% 

Ácido succínico 0,29% 

Glicerol 2,67% 

Álcool iso-amílico 0,00031% 

Crescimento de leveduras 1,37% 

                            

3.2.6. Destilação 

 

No processo de destilação, o objetivo principal foi a obtenção de álcool etílico 

anidro, portanto a simulação dessa etapa foi realizada de maneira semelhante a do 

processo convencional nas indústrias.  
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Na simulação da unidade de destilação alcoólica, foi usada a configuração 

proposta por Dias (2008), cujos parâmetros são mostrados nas Tabelas 9 e 10. 

 

Destilação convencional  

 

Tabela 9: Parâmetros usados na simulação para destilação convencional. 

 Parâmetros de Simulação 

Coluna A 

Número de pratos 18 

Pressão no topo (kPa) 139,3 

Pressão no fundo (kPa) 152,5 

Posição de retirada da Flegma vapor 17 

Fração mássica de etanol na vinhaça 0,0002 

Recuperação de etanol no vapor de flegma (%) 76 

Coluna A1 

Número de pratos 8 

Pressão no topo (kPa) 136,3 

Pressão no fundo (kPa) 139,3 

Coluna D 

Número de pratos 6 

Pressão no topo (kPa) 133,8 

Pressão no fundo (kPa) 136,3 

Temperatura do condensador (°C) 35 

Fração de álcool pesado reciclada para a coluna  0,99 

Coluna de 

Retificação 

(B e B1) 

Número de pratos 45 

Pressão no topo (kPa) 116 

Pressão no fundo (kPa) 135,7 

Posição de alimentação da flegma líquida 23 

Posição de alimentação da flegma vapor 23 

Posições de retirada de óleo fúsel 4 e 26 

Fração mássica de etanol no AEHC 0,935 
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Destilação Extrativa 

 
 

Tabela 10: Parâmetros usados na simulação para destilação extrativa. 

 Parâmetros de Simulação 

Coluna Extrativa 

Número de pratos 35 

Posição de alimentação do solvente 33 

Posição de alimentação do AEHC 11 

Vazão de solvente MEG (kmol/h) 589,7 

Vazão de AEHC (kmol/h) 875,0 

Vazão de AEAC (kmol/h) 740,2 

Pressão operacional (kPa) 101,3 

Temperatura do solvente (°C) 35 

Fração mássica de etanol no AEAC 0,995 

Coluna de Recuperação 

Número de pratos 10 

Posição de alimentação do solvente 6 

Pressão operacional (kPa) 20 

 

 

O Monoetilenoglicol (MEG) foi utilizado na destilação extrativa, que teve seus 

parâmetros otimizados em função do consumo energético por Guerreiro (1999). Foi 

observado que a melhor razão entre as vazões de solvente e alimentação era de 1, e que 

a temperatura de alimentação deveria ser de 35°C, sendo estes os critérios adotados no 

presente trabalho. 

 

 3.3. Análise Exergética 

 

 A metodologia empregada para realizar a análise exergética do processo de 

produção do etanol é apresentada na Figura 19: 
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Figura 19: Metodologia utilizada para realizar a análise exergética do processo. 

 

 

 A unidade de recuperação da lignina não será analisada, pois esta etapa não faz 

parte do processo de produção de etanol de segunda geração. 

  Em cada volume de controle será definida e obtida a eficiência exergética, 

visando a otimização dos parâmetros que participam do processo produtivo. 
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54 

 

Capítulo 4 
 

 

Resultados e Discussões 
 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nas simulações nas 

etapas do processo de produção de etanol, como também os resultados das análises 

exergéticas estudadas em cada etapa do processo. 

 

4.1.  Resultados das Simulações 

 

4.1.1. Resultados da Etapa de Pré-Hidrólise: Explosão a Vapor 

 

 Inicialmente, adotou-se uma produção de 12000 toneladas de cana por dia, e que 

cada tonelada da mesma produziria 250 kg de bagaço por dia a 50% de umidade. 

Considerando que apenas 80% do bagaço gerado foi utilizado na etapa de pré-hidrólise, 

a vazão de bagaço utilizada na simulação foi de 100 ton/h. 

 No reator de explosão a vapor, adicionou-se o bagaço de cana com 50% de 

umidade e vapor saturado a uma pressão de 15 bar, e manteve-se a temperatura de 

operação constante a 190°C. O produto obtido foi lavado com água, com uma vazão 

igual ao dobro da vazão do produto de fundo, e em seguida transferido para um filtro, 

cuja finalidade é separar os hidrolisados da pasta de sólidos.  Na simulação da operação 

de filtragem, adotou-se a operação unitária filtro, presente no Hysys, que foi criado 

como um Splinter (que permite determinar através da especificação Split Fraction, as 

frações de cada componente que sai pelo topo ou fundo dessa unidade).  A separação no 

filtro foi realizada de forma que o licor dos hidrolisados tivesse 80% de água 

recuperada, 90% de sólidos solúveis e 1% de sólidos (celulose e hemicelulose não 

reagidas e lignina). 

O fluxograma da etapa de pré-tratamento é apresentado na Figura 20, que 

consiste no reator de conversão, um misturador no qual se adiciona a água de lavagem 

junto ao produto de fundo, e um filtro para separar o licor de pentoses da pasta de 



 

55 

 

sólidos. A ferramenta SET foi utilizada para definir a vazão de água de lavagem, como 

sendo o dobro da vazão do produto de fundo. 

 

 
 

Figura 20: Fluxograma do pré-tratamento do bagaço via explosão a vapor. 

 

 Na Tabela 11 são apresentadas as vazões mássicas das principais correntes 

envolvidas na etapa pré-tratamento do bagaço da cana. 

 

Tabela 11: Vazões mássicas das principais correntes do processo de pré-hidrólise do bagaço. 

Corrente Vazão (ton/h) 

Bagaço (50% umidade) 100,00 

Vapor (pré-tratamento) 14,26 

Licor pentoses 248,50 

Pasta lignocelulósica 94,33 

 

4.1.2.  Resultados da Etapa de Deslignificação Alcalina 

 

 A pasta de sólidos obtida no pré-tratamento do bagaço foi enviada para um 

tanque juntamente com uma solução de NaOH, onde permaneceu por 60 minutos numa 

temperatura de 100°C. Após ocorrer a separação das frações de celulose e lignina, onde 

a lignina foi solubilizada, a mistura foi enviada para um filtro prensa. A polpa celulósica 
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resultante é lavada duas vezes, e em seguida bombeada para um filtro. Enquanto a polpa 

de lignina foi direcionada a um tanque para que ocorresse a sua precipitação com a 

adição de ácido sulfúrico concentrado (meio com pH 2), e então bombeada para um 

filtro prensa que recupera 80% da lignina, para que esta fosse lavada e posteriormente 

centrifugada. Na simulação da etapa de deslignificação, o rendimento de celulose foi de 

87%, com cerca de 80% do solvente recuperado, resfriado e reutilizado. 

 O fluxograma do processo da deslignificação alcalina é apresentado na Figura 

21, que contém a ferramenta ADJUST, utilizada para ajustar a relação NaOH/H2O de 

forma que a concentração da corrente seja de 1%. 

 

 

 

Figura 21: Fluxograma do processo de deslignificação alcalina. 

 

A etapa de recuperação da fração de lignina é apresentada na Figura 22, e 

contém a ferramenta SET que relaciona a vazão da água de lavagem como sendo igual à 

vazão da corrente de lignina precipitada. 
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Figura 22: Fluxograma da etapa de precipitação da lignina. 

 

 

 Na Tabela 12 são apresentadas as vazões mássicas das principais correntes 

envolvidas nesta etapa. 

 

Tabela 12: Vazões mássicas das principais correntes do processo de deslignificação alcalina. 

Corrente Vazão (ton/h) 

Pasta lignocelulósica 94,33 

Lignina dissolvida 1050,00 

Solvente recuperado 

(deslignificação) 
514,20 

 

Lignina Recuperada 9,02 
 

Pasta celulósica 152,60 

Sólidos não reagidos 11,00 

Licor de hexoses 160,70 

 

4.1.3. Resultados da Etapa de Hidrólise Ácida da Celulose   

 

A polpa de celulose obtida na etapa de deslignificação foi misturada com água 

(10% em massa em relação ao valor da massa da celulose) e ácido sulfúrico em uma 

concentração de 0,07% em massa. Essa mistura foi aquecida à temperatura de 205°C e 

pressurizada a 3000 kPa, para então ser encaminhada ao reator de hidrólise. Depois de 

ocorrer à reação de hidrólise da celulose, o produto de fundo do reator foi centrifugado, 

e o licor de hexoses obtido foi separado dos sólidos não reagidos (celulose residual). 
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A Figura 23 apresenta o fluxograma do processo de hidrólise ácida da celulose, 

que utiliza da Ferramenta ADJUST para ajustar as vazões da água e de ácido de acordo 

com as condições de operação do sistema.    

 

 
 

Figura 23: Fluxograma para a etapa de hidrólise ácida da celulose. 

 

 O licor de hexoses obtido no processo de hidrólise foi encaminhado para a 

concentração num sistema de evaporadores de múltiplos efeitos.  

 

4.1.4. Resultados da Etapa de Concentração do Licor de Hexoses 

 

 A concentração do licor de hexoses foi realizada em evaporadores de quíntuplo 

efeito, ou seja, num sistema que continha um pré-evaporador e quatro evaporadores. Na 

simulação dessa etapa do processo, foi necessário adotar um sistema composto por um 

separador, uma válvula e um trocador de calor de modo a representar o sistema real de 

evaporação no Hysys. 

 Inicialmente, a fração de licor a ser concentrada foi bombeada para o pré-

evaporador, que recebeu um vapor de escape para aquecê-la. Em seguida, o licor 

concentrado foi despressurizado e aquecido em um trocador de calor com a corrente de 

vapor resultante do primeiro estágio. Após esta fase, o licor foi direcionado para o 

segundo efeito, sendo esta ação repetida até o último evaporador. O licor final obtido é 

pressurizado a 101,3 kPa e resfriado a uma temperatura de 30ºC. A Tabela 13 apresenta 

as condições operacionais que foram implementadas no sistema de evaporação 

(baseadas em Hugot, 1986). 
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Tabela 13: Condições operacionais para o sistema de evaporação múltiplo efeito. 

 Vapor 1° efeito 2° efeito 3° efeito 4° efeito 5° efeito 

Pressão 
(kPa) 

 
 

196,1 156,9 117,70 83,3 49,0 15,7 

Temperatura 
(°C) 

 

120 113 105 95 80 55 

 

 O fluxograma da etapa de concentração do licor de hexoses é mostrado na 

Figura 24, e este contém a ferramenta ADJUST que foi usada para calcular a vazão da 

fração de licor a ser concentrada em relação à concentração final do licor que deve ter 

25% em massa de glicose. 

 

 

Figura 24: Fluxograma do sistema de evaporador múltiplo efeito. 

  

 Os detalhes do sistema de evaporação usado na etapa de concentração do licor 

são apresentados nas Figuras 25 e 26. 

 

 

 

Figura 25: Fluxograma do sistema de evaporação com destaque aos três primeiros efeitos. 
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Figura 26: Fluxograma do sistema de evaporação com destaque ao quarto e quinto efeito. 

 

 

 A Tabela 14 apresentados os valores das vazões mássicas e das temperaturas das 

correntes obtidas nesta etapa e do vapor de escape necessário para o processo.  

 

Tabela 14: Valores das correntes obtidas na etapa de concentração do licor de hexoses. 

Corrente Vazão (ton/h) Temperatura (°C) 

Vapor de escape 14,18 120,0 

Condensado (1° Efeito) 12,73 107,1 

Condensado (2° Efeito) 13,88 96,40 

Condensado (3° Efeito) 14,96 88,01 

Condensado (4° Efeito) 15,98 72,69 

Vapor (5°Efeito) 17,00 55,44 

Licor final (25% massa de glicose) 60,00 30,00 

 

4.1.5. Resultados da Etapa de Fermentação Alcoólica 

 

 Inicialmente, o fermentador foi alimentado com uma corrente de mosto, e em 

seguida pelas leveduras. O reator de fermentação opera a 28°C, mas devido às reações 

desta etapa serem exotérmicas, foi necessário acoplar um sistema de refrigeração ao 

reator para manter as condições operacionais. 
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 Os gases gerados na fermentação, constituídos principalmente por CO2 e uma 

pequena fração de etanol arrastada, foram recuperados e encaminhados para uma coluna 

de absorção, sendo lavados e separados. 

 O produto da fermentação (mistura de vinho/levedura) foi direcionado a um 

sistema de separação, contendo duas centrífugas a fim de separar a levedura dessa 

mistura. Na primeira centrífuga, a fração volumétrica de líquido no produto de fundo foi 

de 65%, e assim formando o chamado creme de leveduras. Em seguida, esse creme 

recebe água de lavagem na proporção 1:1, para que a mesma possa ser enviada a 

segunda centrífuga. Nessa outra centrifuga foi obtido como produto de fundo 30% de 

teor de líquido. Os produtos líquidos de ambas as centrífugas foram unidos ao produto 

de fundo da coluna de absorção, para juntos formarem o vinho que servirá como 

alimentação da etapa de destilação.  

 A estação de tratamento do fermento foi realizada de acordo com o 

procedimento proposto por Dias (2008), sendo o volume da cuba correspondendo a 25% 

do volume do meio reacional. Na cuba foram adicionados nutrientes (íons de amônio na 

forma de amônia), e o ácido sulfúrico diluído para que o meio atingisse pH 2, pois trata-

se da condição ideal para o crescimento das leveduras. A vazão do ácido foi calculada 

de forma que o volume final da cuba apresentasse cerca de 28% de células de levedura 

(em volume). 

 O fluxograma do sistema de fermentação alcoólica é apresentado na Figura 27, 

que contém a ferramenta ADJUST, utilizada para determinar a quantidade de leveduras 

necessárias para o processo e a quantidade de ácido diluído na estação de tratamento do 

fermento. 
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Figura 27: Fluxograma da etapa de fermentação alcoólica. 

 

 

 Para avaliar o aumento na produção de uma usina através da implementada do 

processo de hidrólise do bagaço é necessário a integração das correntes de mosto gerado 

no método convencional e do licor de hexoses gerado no processo de hidrólise. Neste 

trabalho foram realizadas duas simulações da etapa de fermentação, a primeira através 

da fermentação do mosto da cana, e a segunda pelo processo fermentativo do mosto 

gerado a partir da integração dos métodos convencional e integrado. Para cada 

simulação foi empregada a mesma metodologia. 

 Os dados referentes à corrente de mosto produzida no processo convencional (a 

partir do processamento de 490,2 ton/h da cana) foram obtidos através da simulação 

realizada por Calazans (2010), sendo apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Características dos mostos utilizados na fermentação alcoólica pelos métodos 

convencional e integrado. 

Método Vazão (ton/h) Fração mássica de açúcares (%) 

Convencional 216,5 26,82 

Integrado 276,5 26,43 

 

 Na Tabela 16 apresentados os resultados obtidos pelo método convencional e 

pelo método integrado. Nos dois casos foi produzido um vinho com teor alcoólico de 

10% em massa. 

 



 

63 

 

Tabela 16: Vazões das correntes do processo fermentativo. 

Método Convencional Método Integrado 

Corrente 
Vazão 

(ton/h) 
Corrente 

 Vazão 

(ton/h) 

Mosto final 216,5 Mosto final  276,50 

Purga 10,24 Purga  12,59 

Gases de 

fermentação 
27,83 Gases de 

fermentação 

 34,64 

 

Vinho 266,2 
 

Vinho 
 337,7 

 

4.1.6. Resultados das Etapas de Destilação Convencional e Desidratação do 

Etanol 

 

 Inicialmente, o vinho sofreu um pré-aquecimento em uma troca térmica com a 

corrente de vinhaça, e em seguida foi aquecido até que sua temperatura atingisse 92°C. 

Na sequência, esse vinho foi alimentado no topo da coluna A1. Os produtos de topo e 

fundo gerados nesta coluna serviram de alimentação para o fundo da coluna D e o topo 

da coluna A1 respectivamente. 

Na coluna A foram produzidos a vinhaça (com teor alcoólico em torno de 

0,02%) e a flegmas vapor que foi encaminhada para coluna de retificação. A coluna D 

gerou como produtos de fundo a flegma líquida, também enviada para coluna de 

retificação, e como produtos de topo foram produzidos vapores (constituído por CO2 

anteriormente dissolvido no vinho). Os vapores foram condensados, e a corrente líquida 

obtida dividiu-se em duas partes: a primeira foi é reciclada (taxa de 99%) para o topo da 

coluna D, enquanto a segunda foi retirada como álcool pesado. 

 As colunas B e B1 foram unidas para compor a coluna de retificação do 

processo. No topo da coluna foi obtido o álcool etílico hidratado com 93,5% em massa 

de etanol, e como produto de fundo obteve-se a flegmaça que tinha um teor alcoólico 

inferior a 2% em massa. Na parte superior da coluna também é retirado do óleo fúsel 

que tem como componente principal o álcool isoamílico. 

 Foram realizadas duas simulações da etapa de destilação, uma através da 

destilação do vinho gerado pelo método convencional e a outra pela destilação do vinho 
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gerado no método integrado. A configuração do sistema de destilação foi igual para os 

dois casos. 

 

 O fluxograma da etapa de destilação convencional é apresentado na Figura 28. 

 

 

 
 

Figura 28: Fluxograma do processo de destilação.  

 

 A configuração utilizada para o sistema de destilação do vinho teve a finalidade 

de diminuir o consumo de vapor e de produzir um menor volume de resíduos, para isso 

foi implementado vapor indireto às colunas. 

A desidratação do etanol foi realizada a partir da destilação extrativa com 

monoetilenoglicol (MEG), cuja alimentação consistiu nos vapores de AEHC (álcool 

etílico anidro) e o solvente. Como produto deste processo é obtido o álcool etílico 

anidro (AEAC) com 99,5% de etanol em massa. A fração de fundo contendo água e 

solvente foi encaminha a outra coluna que tinha como função, a recuperação do solvente 

para reutilizá-lo no processo. O fluxograma para esta etapa do processo poder ser 

visualizado na Figura 29. 
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Figura 29: Fluxograma da etapa de desidratação do etanol. 

 

 Depois de realizada a simulação da fermentação alcoólica, o álcool presente no 

vinho é recuperado por destilação, sendo nesta etapa produzidos o álcool de segunda de 

93°GL, a vinhaça de 0,02°GL, a flegma vapor de 54,4°GL, a flegma líquida de 

54,1°GL, e os alcoóis homólogos superiores de 0,11°GL e 92,5°GL (óleos fúsel). O 

álcool etílico hidratado (AEHC), produto final dos processos de epuração e retificação, 

apresentou graduação alcoólica de 94,7°GL Para desidratação extrativa realizada com o 

solvente MEG foi produzido álcool etílico anidro (AEAC) de 99,5°GL. 

  

  Na Tabela 17 são apresentados os valores das vazões e temperaturas das 

correntes geradas neste processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Tabela 17: Valores dos parâmetros obtidos na etapa de destilação e desidratação do etanol. 

Método Convencional Método Integrado 

Corrente Vazão 

(ton/h) 

Temperatura 

(°C) 

Corrente Vazão 

(ton/h) 

Temperatura 

(°C) 

Vinhaça 208,60 111,90 Vinhaça 267,80 111,90 

Flegma 

Vapor 
38,68 

 

101,10 
Flegma 

Vapor 
49,52 101,10 

Flegma 

Líquida 
18,25 89,52 Flegma 

Líquida 
22,18 89,52 

Álcool 

de 2ª 
0,26 35,00 Álcool de 

2ª 
0,31 35,00 

 

Fusel 1 0,23 82,00 
 

Fusel 1 0,24 82,00 

Fusel 2 0,18 106,40 Fusel 2 0,18 106,40 

Flegmaça 26,95 108,40 Flegmaça 34,25 108,40 

AEHC 29,28 81,62 AEHC 37,02 81,62 

AEAC 27,24 78,16 AEAC 34,43 78,16 

 

 No processo de destilação formam obtidos 34210 litros de álcool anidro a partir 

do método convencional, e 43250 litros de álcool anidro no método integrado. Destes 

resultados pode-se verificar que devido à integração do processo de hidrólise do bagaço 

da cana dentro de uma usina produtora de etanol a partir da cana-de-açúcar foi possível 

aumentar a produção de álcool anidro de cerca de 26% em volume. 

  

 O Fluxograma do processo global de produção de etanol se encontra no anexo. 

 

4.1.7. Consumo de Insumos e Água nas Etapas do Processo 

 

 As vazões de insumos utilizados na hidrólise e fermentação são apresentadas nas 

Tabelas 18 e 19 respectivamente. 
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Tabela 18: Consumo de água e insumos na etapa de hidrólise. 

Corrente Vazão (ton/h) 

Água de lavagem das pentoses 228,50 

Solução NaOH (1:20 p/v) 727,20 

Água hidrólise (diluição) 19,03 

Água de lavagem da celulose 380,60 

Ácido Sulfúrico (recuperação da lignina) 0,518 

Ácido Sulfúrico (hidrólise) 0,0316 

 

Tabela 19: Consumo de água e insumos na etapa de fermentação. 

Método Convencional Método Integrado 

Corrente Vazão (ton/h) Corrente Vazão (ton/h) 

Fermento 14,350 Fermento 17,650 

Ácido (cuba) 0,018 Ácido (cuba) 0,022 

Água (cuba) 36,740  Água (cuba) 45,027 

Amônia (cuba) 0,003 Amônia (cuba) 0,003 

Água de lavagem 

(centrífugas) 
 

 

40,350 
Água de lavagem 

(centrífugas) 
 

 

49,610 

Água lavagem (gases) 7,500 Água lavagem (gases) 9,500 

 

 A partir dos resultados obtidos, observou-se que a etapa de deslignificação 

alcalina apresentou o maior consumo de insumos e água em relação às demais etapas. 

Adicionalmente, percebeu-se que a partir dos valores fornecidos na Tabela 19, 

verificou-se um aumento de cerca de 23% no consumo de insumos e água no processo 

de fermentação através do método integrado. 

 

4.1.8. Consumo de Energia nas Etapas do Processo 

 

 Para a realização de cada etapa do processo houve a necessidade de aquecimento 

ou resfriamento de algumas correntes, conforme as condições de operação. Na Tabela 

20 é apresentado o valor da carga térmica dessas correntes, assim como suas 

temperaturas iniciais e finais. 
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Tabela 20: Cargas térmicas dos aquecedores e resfriadores utilizados no processo de hidrólise e no 

sistema de evaporadores. 

Processo Ti (°C) Tf (°C) Q (kW) 

Deslignificação 38,45 100 95980 

Pasta celulósica 53,91 205 30740 

Pré-evaporador 100,04 113 9125 

Licor final concentrado 92,04 28 3874 

 

 No sistema de fermentação foi necessária a implementação de um resfriador a 

fim de manter a temperatura do meio a 28°C. Na tabela 21 é apresentado o valor da 

carga térmica utilizada pelo resfriador. 

 

Tabela 21: Consumo de energia no refrigerador do processo de fermentação. 

Método Convencional Método Integrado 

Q (kW) Q (kW) 

3812 4841 

 

 A partir dos valores fornecidos na Tabela 21 pode-se observar que através da 

integração da corrente do licor de hexoses ao processo convencional de fermentação, o 

aumento no consumo energético no resfriador foi de cerca de 27%. 

 Considerando-se a utilização de água gelada a 17 °C para o resfriamento das 

dornas de fermentação seria necessária uma vazão de 363 m
3
/h para o método 

convencional e 461 m
3
/h para método integrado, sendo o aquecimento dessa água a 

26ºC. 

 Na Tabela 22 são apresentadas as cargas térmicas das correntes de aquecimento 

e resfriamentos utilizadas no processo de destilação alcoólica. 
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Tabela 22: Cargas térmicas dos refervedores e condensadores da etapa de destilação alcoólica. 

Método Convencional Método Integrado 

Parâmetro Q (kW) Parâmetro Q (kW) 

Aquecimento vinho 13370 Aquecimento vinho 16290 

Refervedor coluna A 23970 Refervedor coluna A 30710 

Condensador coluna D 7508 Condensador coluna D 9158 

Refervedor coluna de 

retificação 

16790 

 

Refervedor coluna de 

retificação 

20800 

Condensador coluna de 

retificação 

25460 

 

Condensador coluna de 

retificação 

32180 

Refervedor coluna 

extrativa 

29750 

 

Refervedor coluna 

extrativa 

30670 

Condensador coluna 

extrativa 

28190 

 

Condensador coluna 

extrativa 

28720 

Refervedor coluna de 

recuperação 

3465 

 

Refervedor coluna de 

recuperação 

3778 

Condensador coluna de 

recuperação 

3562 

 

Condensador coluna de 

recuperação 

3901 

Resfriamento do 

solvente MEG 

2786 Resfriamento do 

solvente MEG 

3522 

  

 A partir dos valores fornecidos na Tabela 22 foi possível observar um aumento 

energético de 16% nos equipamentos utilizados para o sistema de destilação, nos quais 

foi realizada a destilação do vinho produzido através do método integrado. 

 

 A energia elétrica consumida pelos compressores utilizados em toda a unidade é 

apresentada na Tabela 23. 
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Tabela 23: Consumo de energia elétrica nos compressores. 

Etapa Parâmetros P i(kPa) Pf (kPa) Potência (kW) 

 

Deslignificação 
Compressor 1 101,30 200,00 17,21 

Compressor 2 101,30 200,00 24,45 

Hidrólise Compressor 3 101,30 3000,00 177,30 

Concentração do licor 
Compressor 4 101,30 156,90 1,87 

Compressor 5 14,71 101,30 0,37 

Destilação 
Convencional 

Integrado 

Compressor 6 

Compressor 7 

20,00 

20,00 

101,30 

101,3 

0,871 

1,102 

  

 Apesar do aumento na produção, a integração dos métodos convencional e de 

segunda geração (hidrólise) também eleva o consumo energético na usina, no entanto 

algumas alternativas são propostas para tornar o processo de hidrólise viável para 

aumentar a produtividade nas destilarias brasileiras: 

 

 Realizar a integração térmica e mássica dos processos; 

 Utilizar a lignina (recuperada na etapa de deslignificação) como combustível nas 

caldeiras e compensar o consumo de vapor; 

 As xiloses (pentoses obtidas na pré-hidrólise do bagaço) podem ser utilizadas 

para a produção de furfural (produto químico usado para produzir solventes, 

resinas, etc.), xilitol (utilizado como adoçante). 

  
4.2. Resultados das Análises Exergéticas  

 

 Inicialmente foi proposto dividir o processo de produção de etanol em 6 volumes 

de controle com o objetivo de facilitar a localização das perdas de exergia no sistema 

global.   

 Para realizar a análise exergética foi necessário fazer os balanços de massa e 

energia dos processos. Os valores das exergias e dos balanços foram calculados no 

software EES (Engineering Equation Solver) a partir dos dados obtidos nas simulações. 
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4.2.1. Análise Exergética da Etapa de Pré-hidrólise do Bagaço  

 

 A etapa de pré-hidrólise é considerada como um processo onde ocorrem as 

reações químicas de quebra da estrutura celular da biomassa. O volume de controle 

proposto para realizar a análise exergética desse processo engloba desde a recepção da 

biomassa até a retirada da pasta lignocelulósica no filtro de separação, conforme é 

mostrado na Figura 30. 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 30: Volume de controle para a análise exergética da pré-hidrólise do bagaço. 

 

 O balanço de exergia para o volume de controle é fornecido pela Equação 43. 

 

                          (43) 

 

 Onde cada termo da equação representa: 

 

 Bbag : Exergia do bagaço (kW); 

 BV :  Exergia do vapor (kW); 

 Bins : Exergia dos insumos: água (kW); 

 BR : Exergia dos resíduos: licor de pentoses (kW); 

 

Bagaço (50% umidade) 

Filtro 

Pasta lignocelulósica 

Água 

Licor 

Pentoses 

Vapor 

Reator 
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 Bpasta: Exergia da pasta lignocelulósica (kW); 

 BD: Exergia destruída na etapa (kW). 

 

 A exergia específica do termo Bbag foi calculada considerando que o bagaço é 

constituído das frações de hemicelulose, celulose, lignina e 50% de umidade. A exergia 

específica do vapor (BV) é encontrada facilmente na literatura (Kotas, 1995). O termo 

BR foi calculado como uma mistura de 8 componentes: xilose, arabinose, glicose, 

celulose, hemicelulose, lignina, ácido acético e água. A exergia da pasta foi calculada 

como uma mistura de 4 componentes: água, celulose e hemicelulose não reagidas e 

lignina. 

 

 Na Tabela 24 é apresentado o balanço utilizado na etapa de pré-hidrólise. 

 

Tabela 24: Valores do balanço exergético da etapa de pré-hidrólise do bagaço (kW). 

Entradas Saídas 

Bbag                 266188 Bpasta                          189871 

BV                       3173 BR                                  82179 

Bins                          11001 BD                                     8312 

  

 Os balanços de exergia foram baseados nos princípios termodinâmicos descritos 

no capítulo 2. Sendo todos os dados termodinâmicos utilizados para os cálculos das 

exergias apresentados no anexo. 

 

 A avaliação da eficiência exergética do processo de pré-hidrólise do bagaço 

considera que nesta etapa ocorrem as reações de destruição das ligações químicas, e 

consequentemente a desestruturação celular. O produto final ou efeito útil considerado 

foi a pasta lignocelulósica. Na Equação 44 é apresentada a relação para se calcular a 

eficiência. 

 

  
      

              
 (44) 

 

 A eficiência exergética obtida nesta etapa foi de 67,72%. Caso o licor de 

pentoses também fosse considerado como efeito útil, a eficiência exergética do sistema 
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seria de 97,04%. Deste resultado conclui-se que ao rejeitar a corrente do licor de 

pentoses do processo reduziu-se a eficiência de cerca de 30%. 

 

 Na Figura 31 é apresentado o gráfico da distribuição percentual das exergias de 

saída do processo de pré-hidrólise. 

 

 

 

 

Figura 31: Gráfico da distribuição percentual das exergias de saída na etapa de pré-hidrólise. 

 

 Pela Figura 31 observou-se que a exergia do produto (pasta celulósica) 

apresentou um maior percentual (67,7%) dentre as demais correntes de saída, porém o 

percentual dos resíduos também foi elevado (29,3%). Esta situação pode ser explicada 

pelo alto poder exergético apresentado no licor de pentoses rejeitado. O percentual de 

exergia destruída foi de 2,9%, sendo as principais fontes de irreversibilidades as reações 

químicas de pré-hidrólise. 

 

Algumas alternativas para otimizar o processo seriam: 

 

 Diminuir o consumo de água de lavagem no processo;  

 Buscar novos pré-tratamentos que hidrolisem uma menor fração da celulose, que 

consequentemente irá reduzir a perda da glicose para o licor de pentoses. 

BR Bpasta BD 

% 
 

 



 

74 

 

 Utilizar o licor de pentoses como matéria-prima para produção de componentes 

químicos tal como o furfural (usado para produzir solventes, resinas, etc.), haja 

vista que o mesmo não é utilizado no processo devido conter açúcares não 

fermentáveis. 

 

4.2.2. Análise Exergética da Etapa de Deslignificação 

 

 Na etapa de deslignificação alcalina, o volume de controle proposto (Figura 32) 

para a análise exergética engloba desde a recepção da pasta lignocelulósica até o 

fornecimento da pasta celulósica (produto desejado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Equação 45 apresenta o balanço exergético para o volume de controle 

proposto. 

 

                              (45) 

 

Onde: 

 

 Bpasta : Exergia da pasta lignocelulósica (kW); 

Solução 
 

NaOH 

 Pasta 

lignocelulósica 

Pasta celulósica 

Água 

Água 

Lignina dissolvida 

Lavagem 

Lavagem 

Filtro 
Tanque 

Filtro 

Solvente 

recuperado 

Figura 32: Volume de controle para análise exergética da deslignificação. 
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 Bins : Exergia dos insumos: água e solução de NaOH (kW); 

 BW : Exergia relacionada ao trabalho mecânico ou eletricidade  (kW); 

 BQ :Exergia relacionada a transferência de calor no sistema (kW); 

 Bcelu : Exergia da pasta celulósica (kW); 

 BR : Exergia dos resíduos: lignina dissolvida (kW); 

 BD : Exergia destruída na etapa (kW). 

 

 Na Tabela 25 são apresentados os valores do balanço utilizado na 

deslignificação. 

 

Tabela 25: Valores do balanço exergético da etapa deslignificação (kW). 

Entradas Saídas 

Bpasta                    189871 Bcelu                         136538 

Bins                   57114 BR                            119311 

BW                                41,7 BD                            13497 

BQ                        22319  

 

 A avaliação da eficiência exergética da deslignificação considera que nesta etapa 

ocorre o processo de separação das frações lignina e celulose, onde o efeito útil da 

separação foi a pasta celulósica. A eficiência exergética é mostrada na Equação 46. 

 

  
     

                   
 (46) 

 

 A eficiência exergética da etapa de deslignificação foi de 50,69%. Caso a lignina 

fosse reutilizada no processo a eficiência dessa etapa seria de 95%. 

  

 Na Figura 33 é apresentado o gráfico da distribuição percentual das exergias de 

saída do processo de deslignificação. 
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Figura 33: Gráfico da distribuição percentual das exergias de saída da etapa de deslignificação. 

  

 Através da Figura 33 pode-se observar que os valores percentuais das exergias 

da pasta celulósica (50,7%) e dos resíduos (44,3%) estão muito próximos, e conforme 

mencionado anteriormente isso acarretou numa diminuição da eficiência exergética do 

processo. 

4.2.3. Análise Exergética da Hidrólise do Bagaço  

 

 Para a hidrólise do bagaço foi definido o volume de controle, sendo indicadas na 

Figura 34 as correntes de entrada e saída do processo, assim como os equipamentos 

envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bcelu BR BD 

% 
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 O balanço de exergia para a etapa de hidrólise da fração celulósica definida no 

volume de controle da Figura 34 é realizado conforme a Equação 47. 

 

                                (47) 

 

Onde: 

 

 Bcelu : Exergia da pasta celulósica (kW); 

 Bins : Exergia dos insumos: água e solução de H2SO4(kW); 

 BW : Exergia relacionada ao trabalho mecânico ou eletricidade  (kW); 

 BQ :Exergia relacionada a transferência de calor no sistema (kW); 

 BLicor H : Exergia do licor de hexoses (kW); 

 BR : Exergia dos resíduos: sólidos não reagidos (kW); 

 BD : Exergia destruída na etapa (kW). 

 

 Na Tabela 26 são apresentados os valores do balanço utilizado na hidrólise. 

 

 

 

Pasta 

celulósica 

H2SO4 

Água 

Sólidos não reagidos 

Licor de hexoses 

Centrífuga 

Reator 

Figura 34: Volume de controle para a análise exergética da hidrólise. 
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Tabela 26: Valores do balanço exergético da etapa hidrólise (kW). 

Entradas Saídas 

Bcelu                     136570 BLicor H                 84116 

Bins                    931,2 BR                           56556 

BW                            175,5 BD                            8510 

BQ                       11504  

 

 Na avaliação da eficiência exergética do processo de hidrólise do bagaço foi 

considerada que nesta etapa ocorrem as reações de destruição das ligações químicas, 

onde a celulose é convertida em glicose. O produto final de interesse foi a glicose. A 

eficiência exergética desta etapa é calculada conforme a relação mostrada na Equação 

48. 

 

  
        

                
 (48) 

 

  A eficiência exergética obtida na etapa de hidrólise da celulose foi de 56,38%, 

fato que pode ser explicado pela alta exergia da pasta celulósica em relação ao seu 

produto de conversão, o licor de hexoses. Se fosse considerada a total conversão da 

celulose em glicose, a eficiência exergética do processo seria de 94,43%. 

 

 Na Figura 35 é apresentado o gráfico da distribuição percentual das exergias de 

saída do processo de hidrólise. 
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Figura 35: Gráfico da distribuição percentual das exergias de saída da etapa de hidrólise. 

 

 A partir da Figura 35 observou-se que o percentual de exergia dos resíduos 

(38,85%) foi elevado quando comparado ao percentual do licor de hexoses (55,52%). 

Através deste fato verifica-se que uma grande quantidade de resíduos gera um menor 

efeito útil, e consequentemente uma redução na eficiência exergética do processo. Para 

se obter uma melhor eficiência é necessário produzir uma menor fração de resíduos, ou 

seja, fornecer condições ao processo para que ocorra um aumento na conversão da 

celulose, e para se obter uma máxima eficiência é preciso de uma total conversão da 

celulose em glicose sem a necessidade da utilização de nenhum insumo, onde para este 

caso a única exergia destruída seria devido à reação química. 

 

4.2.4. Análise Exergética da Concentração do Licor de Hexoses 

 

 A análise exergética da etapa de concentração do licor foi realizada através do 

estudo do volume de controle proposto na Figura 36. 

 

 

 

 

BLicor hexoses BR BD 

%  
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Figura 36: Volume de controle utilizado para a análise exergética da etapa de concentração do licor 

de hexoses. 

 

 Na Equação 49 é apresentado o balanço de exergia, definido a partir do volume 

de controle, proposto para a etapa de concentração do licor de hexoses. 

 

                                             (49) 

 

Sendo que: 

 

 BLicor H : Exergia do licor de hexoses (kW); 

 BV : Exergia do vapor de escape (kW); 

 BQ :Exergia relacionada a transferência de calor no sistema (kW); 

 BV,I: Exergia do vapor vegetal (kW); 

 Bcond : Exergia dos condensados (kW). 

 BLicor conc.: Exergia do licor concentrado (kW); 

 BD : Exergia destruída na etapa (kW). 
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 Os valores do balanço exergético da etapa de concentração do licor de hexoses 

são mostrados na Tabela 27. 

 

Tabela 27: Valores do balanço de exergia da etapa de concentração do licor de hexoses (kW). 

Entradas Saídas 

BLicor H                     84191 BLicor conc.                  76607 

BV                    2676 Bcond.                             3197 

BW                            2,24 BV,I                                3082 

BQ                       61,98 BD                                  4043 

 

 De acordo com Pellegrini (2009) a expressão que relaciona a eficiência do 

processo de concentração em um sistema de evaporadores múltiplos efeito é dada na 

Equação 50. 

 

  
                                                

                  

 (50) 

 

 Para a avaliação exergética do volume de controle (Figura 36) da etapa de 

concentração do licor foi considerada como efeito útil a separação da fase líquida do 

licor por meio da evaporação. Utilizando-se para isso a exergia do vapor de escape e o 

trabalho mecânico das bombas. Na Equação 51 é expressa a relação da eficiência 

exergética desta etapa. 

 

  
                                   

         
 

(51) 

 

Sendo que: 

 

                 (52) 

 

Onde,      é a vazão mássica do vapor de escape. 

 

 A eficiência exergética do sistema de evaporação é de 84,88%, considerado 

como um bom resultado, porém um processo de otimização seria uma grande alternativa 
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para elevar essa eficiência. Da Tabela 27 verificou-se que como o valor da exergia do 

vapor é bastante elevada em relação ao trabalho mecânico das bombas, se faz necessário 

a otimização do processo de forma a minimizar o consumo do vapor. 

 

 A distribuição percentual das exergias de saída do processo de concentração do 

licor é mostrada na Figura 37. 

 

 

 

 

Figura 37: Gráfico da distribuição percentual das exergias de saída do processo de concentração do 

licor. 

 

 Através do perfil da distribuição das exergias de saída do processo (Figura 37) 

observou-se que o percentual de exergia do licor concentrado apresentou o maior valor 

(88,13%) dentre os demais, vapor vegetal (3,54%), condensados (3,68%) e exergia 

destruída (4,65%) devido à troca de calor e a troca de massa no sistema. 

 

4.2.5. Análise Exergética da Fermentação  

 

 Para a avaliação exergética do processo de fermentação alcoólica foi proposto 

um volume de controle que englobasse desde a recepção do mosto final (composto pelas 

correntes do mosto da cana e do licor de hexoses) até a estação de tratamento do 

fermento. Este sistema pode ser visualizado na Figura 38.  

BLicor conc. Bvap vegetal  Bcond BD 

 % 
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Figura 38: Volume de controle utilizado para a análise exergética da etapa fermentação. 

 

 O balanço de exergia da etapa de fermentação foi definido de acordo com as 

exergias de entrada e saída do volume de controle (Figura 38), usando a Equação 53.  

 

                                    (53) 

 

Sendo que: 

 

 BLicor conc.: Exergia do licor concentrado-processo de hidrólise do bagaço (kW); 

 Bmosto.: Exergia do mosto-processamento da cana-de-açúcar (kW); 

 Bins : Exergia dos insumos: leveduras, água,ácido sulfúrico diluído e nutrientes 

(kW); 

 BQ :Exergia relacionada a transferência de calor no sistema (kW); 

 Bvin: Exergia do vinho (kW); 

 BD : Exergia destruída na etapa (kW). 
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 Na Tabela 28 são apresentados os valores do balanço exergético do processo de 

fermentação alcoólica. 

 

Tabela 28: Valores do balanço de exergia da etapa de fermentação (kW). 

Entradas Saídas 

BLicor conc.                  76607 Bvin                           293500 

Bmosto                 291786 BD                            611627 

Bins                            536687  

BQ                             48,25  

 

 Para a avaliação exergética da fermentação, o vinho foi considerado como o 

efeito útil. A eficiência exergética é mostrada na Equação 54. 

 

  
    

                           
 (54) 

 

 A eficiência do processo obtida foi de apenas 32,43%, fato este que pode ser 

justificado devido à alta exergia dos insumos (conforme mostrado na Tabela 28), 

principalmente devido ao alto valor da exergia da levedura de 531951,4 kW. 

 

 Na Figura 39 é apresentado o gráfico de distribuição percentual das exergias de 

saída deste processo. 
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Figura 39: Gráfico da distribuição percentual das exergias de saída da etapa de fermentação. 

 

 A partir da Figura 39 observou-se que neste processo o percentual da destruição 

de exergia (67,57%) foi bastante elevado. Sabe-se que a grande causa da 

irreversibilidade nesta etapa é devido à reação química, ou seja, da reação de conversão 

da glicose em etanol e subprodutos. No entanto, nada se pode fazer para diminuir a 

geração de entropia, pois esta reação é crucial e inevitável para o processo.  

 

4.2.6. Análise Exergética da Etapa de Destilação 

 

 Para o processo de destilação alcoólica foi definido um volume de controle 

(Figura 40) composto pelas etapas de produção de álcool hidratado e de álcool anidro. 
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Figura 40: Volume de controle utilizado para a análise exergética da etapa de destilação. 

 

 O balanço exergético para a destilação alcoólica é mostrada na Equação 55: 

 

                                  (55) 

 

Onde: 

 

 Bvin : Exergia do vinho (kW); 

 BV : Exergia do vapor (kW); 

 BW : Exergia relacionada ao trabalho mecânico ou eletricidade  (kW); 

 BEt :Exergia do álcool anidro produzido (kW); 

 Bap : Exergia considera os alcoóis pesados, fusel 1 e 2  (kW); 

 Bvinç : Exergia da vinhaça e da flegmaça (kW); 
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 Bcond : Exergia dos condensados (kW); 

 BD : Exergia destruída na etapa (kW). 

 

 Os valores do balanço exergético desta etapa são fornecidos na Tabela 29. 

 

Tabela 29: Valores do balanço de exergia da etapa de destilação alcoólica (kW). 

Entradas Saídas 

Bvin                   293500 BEt                282249 

Bv                        21441 Bap                        3814 

BW                           1,102 Bvinç                  15746 

 Bcond                 13118 

 BD                         14,86 

  

 Na avaliação da eficiência exergética do processo de destilação considera-se 

como efeito útil a separação dos componentes do vinho. A relação que calcula esta 

eficiência pode ser visualizada na Equação 56. 

 

  
                  

      
 (56) 

 

 A eficiência exergética obtida neste processo foi de 99,82%,valor este que pode 

ser considerado como um excelente resultado. 

 

 Segundo Maia (2001) existem duas fontes de irreversibilidades em colunas de 

destilação. A primeira é conhecida como fonte externa, onde as irreversibilidades 

ocorrem devido às transferências de calor externo a coluna, por exemplo, no refervedor 

e no condensador. A perda de exergia é devido à diferença de temperatura entre a 

corrente a ser vaporizada (ou condensada) e as utilidades disponíveis. Este mesmo autor 

também explica que para reduzir essas perdas de exergia é necessário o uso de 

utilidades a uma temperatura mais próxima das correntes no topo e no fundo da coluna. 

A segunda fonte de irreversibilidade é chamada de fonte interna. As perdas de exergia 

neste caso são causadas pela existência de forças motrizes de transferência de calor e de 

massa. Para minimizar essas perdas é preciso reduzir os diferencias de concentração e 

temperatura. Todavia, em uma coluna de destilação a presença de forças motrizes é 
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necessária para que ocorra a separação das substâncias em uma coluna com número 

finito de estágios. 

 

 A Figura 41 apresenta o gráfico de distribuição percentual das exergias de saída 

na etapa de destilação do vinho. 

 

 

 

 

Figura 41: Gráfico da distribuição percentual das exergias de saída do processo de destilação. 

 

 Na Figura 41 observou-se que o percentual da exergia destruída apresentou um 

valor muito baixo, cerca de 0,005%. 

 

4.2.7. Análise Exergética Global da Unidade de Produção de Etanol  

 

 Nas seções anteriores foi realizada a análise exergética para cada etapa de 

produção de etanol com o objetivo de encontrar os pontos de maior destruição de 

exergia dentro da planta. Na Figura 42 pode-se visualizar o gráfico de distribuição 

percentual de exergia destruída nestas etapas.  
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Figura 42: Gráfico da distribuição percentual de exergia destruída nas etapas do processo de 

produção de etanol. 

 

 Da Figura 42 pode-se observar que a etapa de fermentação apresentou a maior 

destruição de exergia (94,69%) dentro da usina. A segunda etapa de maior destruição 

exergética foi a deslignificação (2,08%), em seguida as etapas de Hidrólise (1,32%), 

pré-hidrólise (1,28%), concentração do licor de hexoses (0,62%) e destilação do vinho 

(0,0023%). 

  

 Na Figura 43 são apresentadas as eficiências de cada rota de produção de etanol. 
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Figura 43: Eficiência exegética para as etapas de produção de etanol. 

 

 Os resultados das análises das eficiências exergéticas das rotas de produção de 

etanol (Figura 43) mostraram que a etapa de destilação foi a mais eficiente (99,82%) 

dentre as demais: Pré-hidrólise (67,72%), Deslignificação (50,69%), Hidrólise 

(56,38%), Concentração (84,88%), e Fermentação (32,43%).  

 

 Das análises realizadas foi possível localizar os pontos de ineficiência nas rotas 

produtivas, e propor otimizações para melhor as eficiências em cada etapa, e 

consequentemente melhorar a eficiência exergética global da planta 
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Capítulo 5 
 

 

Conclusões e Perspectivas  
 

 

5.1 Conclusões 

 
 O processo de produção de etanol a partir do aproveitamento do bagaço da cana-

de-açúcar mostrou ser bastante promissor e uma nova alternativa para aumentar a 

produtividade nas destilarias. 

 Neste trabalho foi proposto um estudo de caso para a construção de uma unidade 

de produção de etanol, sendo realizadas simulações no software HYSYS
®.

 O processo 

de produção de etanol consistiu da integração de 3 processos: Hidrólise do bagaço, 

fermentação alcoólica e destilação. A rota tecnológica hidrólise foi simulada em três 

estágios: pré-tratamento do bagaço (explosão a vapor), deslignificação alcalina e 

hidrólise ácida da celulose.  

  

 A partir dos resultados das simulações: 

  

 Foi possível identificar os pontos de maior consumo de energia e insumos nos 

processos; 

 Foi produzido um vinho com teor alcoólico de 10% em massa no sistema de 

fermentação; 

 Constatou-se que ao se utilizar 80% do bagaço (cogerado nas moendas) no 

processo de hidrólise é possível aumentar a produção de etanol dentro de uma 

usina em cerca de  26% (em volume).  

 

 A análise exergética mostrou ser uma ferramenta termodinâmica bastante 

satisfatória na determinação das irreversibilidades dos processos, identificando os 

pontos de maior destruição de exergia. 

 Na análise exergética foram utilizados os fluxos de exergia no volume de 

controle de cada processo para se calcular as eficiências exergéticas. Dos resultados 
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obtidos pode-se observar que a configuração utilizada para o processo de destilação do 

vinho mostrou-se bastante eficiente (99,82%). Para a etapa de pré-hidrólise a eficiência 

exergética obitida foi de 67,72%, porém observou-se que essa eficiência poderia ser 

elevada se o fluxo de pentoses fosse reaproveitado no processo. Já no caso da etapa de 

deslignificação a eficiência exergética obtida foi em torno de 50,69%, este resultado foi 

justificado devido ao rejeito da corrente de lignina dissolvida do processo, que 

apresentava um alto valor exergético. Para a etapa de hidrólise da fração celulósica a 

eficiência exergética foi de 56,38%, esta situação foi causada pela conversão parcial da 

celulose, ao qual gerou um resíduo com alto valor exergético. O sistema de 

evaporadores apresentou uma eficiência exergética de 84,88%. Já no processo de 

fermentação alcoólica foi obtida a menor eficiência exergética dentro da planta, com 

cerca de 32,43%, e também a etapa que apresentou a maior destruição de exergia 

(94,69%).  

 

 A partir informações obtidas nas simulações e na análise exergética dos 

processos foram propostas alternativas para aperfeiçoar o desempenho dos sistemas com 

a finalidade de melhor aproveitar os recursos utilizados. 
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5.2. Sugestões Para Trabalhos Futuros 

 
 

 Estudar diferentes tipos de configurações do processo de hidrólise do bagaço, e 

diferentes tipos de pré-tratamento; 

 Utilizar modelos cinéticos para definir as reações nos processos de hidrólise e 

fermentação; 

 Simular as etapas do processo convencional de produção de etanol a partir da 

cana-de-açúcar;  

 Realizar a integração térmica e massa dos sistemas; 

 Realizar uma análise termoeconômica e exergoeconômica do processo, ao qual 

permitem identificar as irreversibilidades associadas ao custo financeiro e de 

encontrar o ponto ótimo para melhorar o desempenho do sistema; 

 Analisar a viabilidade econômica da tecnologia de hidrólise como uma opção 

para aumentar a produção de etanol nas usinas. 
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Anexos 
 

 

TABELAS 

 

Tabela 30: Propriedades Termodinâmicas das correntes dos processos. 

Processo Corrente T (°C) Cp 

(kJ/kg-C) 

efis 

(kJ/kg) 

equi 

(kJ/kg) 

Pré-Hidrólise 

Bagaço 25,00 4,19 - 9582 

Vapor 190,00 4,46 150,30 650,55 

Água 25,00 4,20 - 173,30 

Licor Pentoses 40,23 4,02 1,51 1191,00 

Pasta 

lignocelulósica 
40,23 4,16 1,56 7245,00 

Deslignificação 

Água diluição 25,00 4,20 - 173,30 

NaOH 25,00 4,09 - 2112,25 

Água lavagem 25,00 4,20 - 173,30 

Lignina diluida 100,00 4,19 39,99 373,90 

Pasta celulósica 57,13 4,20 6,80 3214,00 

Hidrólise 

Água 25,00 4,20 - 173,30 

H2SO4 25,00 1,33 - 1642,96 

Sólidos não 

reagidos 
189,7 4,18 140,40 18403,00 

Licor hexoses 100,4 4,24 34,73 1852,00 

Concentração 

do licor de 

hexoses 

Vapor de 

escape 
 

120,00 2,28 28,58 650,55 

Condensado 1 107,1 4,20 40,33 173,30 

Condensado 2 96,40 4,20 31,03 173,30 

Condensado 3 88,01 4,20 24,53 173,30 

Condensado 4 72,69 4,20 14,50 173,30 

Vapor vegetal 55,44 1,88 3,10 650,55 

Licor 

concentrado 
30,00 3,62 0,15 4598,00 
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Continuação da Tabela 30 

Processo 
Corrente T (°C) Cp (kJ/kg-

C) 

efis 

(kJ/kg) 

equi 

(kJ/kg) 

Fermentação 

Mosto da cana 30,00 3,43 0,14 4855,00 

Fermento  25,00 4,18 - 108500,00 

Água (cuba) 25,00 4,20 - 173,30 

H2SO4 (cuba) 25,00 1,33 - 1642,96 

Amônia (cuba) 25,00 2,09 -   20073,53 

Água lavagem 25,00 4,20 - 173,30 

Vinho 28,62 4,08 0,08 3129,00 

Destilação 

Vinhaça 65,00 4,14 10,21 174,00 

Flegmaça 108,50 4,21 41,53 173,10 

Fusel 1 82,00 3,63 17,61 26934,00 

Fusel 2 105,4 4,20 39,6 173,30 

Álcool pesado 35,00 3,41 0,56 27323,00 

AEAC 78,16 1,61 6,86 29517,00 

 

 

Tabela 31: Exergias Químicas Especificas dos componentes. 

Componente equiº (kJ/kg) Referência 

Água (l) 173,30 Kotas (1995) 

Vapor 650,55 Kotas (1995) 

Glicose 17870,00 Kotas (1995) 

Sacarose 17628,00 Kotas (1995) 

Ácido acético 15200,00 Kotas (1995) 

NaOH(s) 2112,25 Kotas (1995) 

H2SO4 1642,96 Kotas (1995) 

Amônia (g) 20073,53 Kotas (1995) 

Leveduras 108500,00 JØrgensen (2005) 

Etanol 29664,35 Kotas (1995) 
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 As exergias específicas dos componentes utilizados nas simulações foram 

calculadas conforme descrito na seção 2.3, sendo apresentadas na Tabela 32 abaixo: 

 

Tabela 32: Composição elementar, PCI e exergia química específica dos componentes. 

Componente 
Composição 

Elementar (%) 
PCI (kJ/kg) equiº (kJ/kg) 

Bagaço 

H-6,4 

C-46,3 

O-43,3 

N-0 

7445,66 9582 

Celulose 

 

H-6,2 

C-44,4 

O-49,4 

N-0 

16146,54 19300 

Hemicelulose 

 

H-6,0 

C-45,5 

O-48,5 

N-0 

14971,24 17560,00 

Lignina 

 

H-11,4 

C-71,6 

O-17,0 

N-0 

24434,65 20900 

Xilose 

 

H-6,7 

C-40,0 

O-53,3 

N-0 

14390,4 16050,00 
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FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44: Fluxograma das etapas de pré-hidrólise até a etapa de concentração do licor de hexoses. 
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Figura 45: Fluxograma das etapas de fermentação e destilação. 
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