
   

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ESTUDO PRELIMINAR DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE 

NANOCELULOSE A PARTIR DO BAGAÇO DE MILHO POR VIA 

ÁCIDA 

Niterói – RJ 

2/2020 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

CHRISTIAN FRANCO DA ROSA HAHMANN 

LUCAS MARQUES DA SILVA 



   

ii 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Final de Curso apresentado ao 
Curso de Engenharia Química do 
Departamento de Engenharia Química e 
de Petróleo da Escola de Engenharia da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau em 
Engenharia Química. 

CHRISTIAN FRANCO DA ROSA HAHMANN 

LUCAS MARQUES DA SILVA  

Niterói – RJ 

2/2020 

ESTUDO PRELIMINAR DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE 

NANOCELULOSE A PARTIR DO BAGAÇO DE MILHO POR VIA 

ÁCIDA 



   

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

iv 

 

CHRISTIAN FRANCO DA ROSA HAHMANN 

LUCAS MARQUES DA SILVA 

 

 

 

ESTUDO PRELIMINAR DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE NANOCELULOSE 

A PARTIR DO BAGAÇO DE MILHO POR VIA ÁCIDA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aprovada em 30 de abril de 2021, Niterói – RJ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Niterói 
2/2020 

  

Projeto Final apresentado ao Curso de 
Graduação em Engenharia Química, oferecido 
pelo departamento de Engenharia Química e de 
Petróleo, da Escola de Engenharia, da 
Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de 
Bacharel em Engenharia Química. 



   

v 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço em primeiro lugar meus pais, Bruno e Ângela, que sempre me 

apoiaram, motivaram e deram o suporte necessário para que eu alcançasse tudo 

que desejasse. Agradeço a Camille Barcelos pela paciência e incentivo, 

especialmente durante o período do projeto onde existiam diversos momentos de 

estresse. 

Agradeço também a todos os colegas de curso, principalmente os do grupo 

“Chatuba” que estiveram comigo durante essa longa caminhada acadêmica e 

deixaram alguma marca ou aprendizado. Ao meu amigo Felipe Macedo que em 

diversos momentos se disponibilizou a ajudar para estudos em diversas matérias 

independentemente de já telas cursadas e ter que conciliar seu tempo para o 

próprio estudo de suas disciplinas. 

Ao meu parceiro de TCC, Lucas Marques que passou diversos dias inteiros 

para conseguirmos concluir o trabalho neste período letivo curto que tivemos. 

A todos os professores do departamento pelos ensinamentos e pela 

contribuição para a minha formação profissional, em especial para a minha 

orientadora, Ninoska Bojorge, pela disponibilidade de responder a dúvidas e pela 

oportunidade de trabalhar em um tema tão inovador. 

Obrigado. 

Christian Hahmann 

  



   

vi 

 

Agradecimentos 

 

Gostaria de agradecer, primeiramente, aos meus pais, Elenir e Sérgio, por me 

apoiarem e me incentivarem a continuar procurando sempre o melhor para mim, 

mesmo que sacrificando várias coisas para o meu benefício e do meu irmão. 

Aos meus amigos da UFF, que sempre estavam lá para ajudar e para 

descontrair durante a formação acadêmica, principalmente aos do grupo "Chatuba". 

Aos meus amigos Gabriel Matos, Bruno Costa, André Almeida, Bianca Fonseca e 

Gabriela Falcão que em diversos momentos me ajudaram tanto profissionalmente 

quanto emocionalmente. 

À minha namorada Ana Terra, pela paciência de aturar meus estresses e 

sempre me incentivando a alcançar realizações maiores. 

Aos professores do departamento pela contribuição na minha formação 

profissional, me apresentando diversos escopos da área de engenharia química e 

ensinamentos que enriqueceram meu conhecimento geral, especialmente para a 

nossa orientadora, Ninoska Bojorge por se disponibilizar a fazer esse trabalho em 

um período tão curto sobre um assunto tão extenso e inovador. 

Ao meu parceiro de TCC, Christian Hahmann que durante todo o curso sofreu 

junto comigo em diversas ocasiões e aceitou fazer esse trabalho comigo, mesmo 

com todas as dificuldades neste período de pandemia sempre se prontificou a 

adiantar grande parte do trabalho. 

À nossa banca, Kamila de Sá e Hugo Alvarenga, por aceitarem fazer a 

avaliação desse TCC, em época de pandemia. 

Obrigado a todos. 

 

Lucas Marques da Silva 

 

  



   

vii 

 

Resumo 

Atualmente, existe a necessidade do desenvolvimento de processos para a 

obtenção de materiais renováveis partindo da procura de substitutos dos 

combustíveis fósseis com a finalidade de suprir a crescente demanda mundial de 

energia. Os nanocristais de celulose são produtos provenientes do tratamento de 

recursos renováveis tais como resíduos agrícolas, biomassa e rejeitos orgânicos 

industriais que vêm recebendo visibilidade no cenário mundial, devido a suas boas 

propriedades mecânicas e diversas áreas de aplicação. O objetivo deste estudo foi 

analisar a viabilidade técnico-econômica da extração de nanocelulose cristalina via 

hidrólise ácida usando como fonte de biomassa o bagaço de milho. As informações 

necessárias para o cálculo do rendimento do processo de obtenção da 

nanocelulose foram obtidas de estudos publicados na literatura como os 

procedimentos, dados e equações cinéticas de primeira ordem para as reações de 

hidrólise da celulose e hemicelulose. Os resultados do processo apresentam 

rendimento total de 32,5 % - os valores dos indicadores econômicos calculados 

pelo SuperPro Designer® com preço de venda do produto de US $ 900,00 /kg, 

preço de compra da membrana de destilação de US $1,00/m² e compra da resina 

Tulsion® A-32 Fine Mesh de US $ 10,00 /L são uma taxa interna de retorno de 

54,61% e valor presente líquido de US $ 482 844 000 demonstrando alta taxa de 

atratividade para o investimento. 

 

Palavras-Chave: Nanocristais de celulose, Simulação de bioprocessos, Hidrólise 

Ácida, Bagaço do milho. 
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Abstract 

There is a need to develop renewable materials based on the demand for 

fossil fuel substitutes to supply the growing world demand for energy. Cellulose 

nanocrystals are products from the treatment of renewable resources such as 

agricultural residues, biomass and industrial organic wastes that have been gaining 

visibility due to their good mechanical properties and several areas of application. 

The objective of this study was to analyze the techno-economic feasibility of 

producing crystalline nanocellulose via acid hydrolysis, using corn bagasse as a 

source of biomass. The necessary information for the calculation of the yield of the 

process of obtaining the nanocellulose was obtained from studies published in the 

literature, such as the procedures, data and kinetic equations of the first order for 

the hydrolysis reactions of cellulose and hemicellulose.. The results of the process 

show a total yield of 32.5 % - the values of the economic indicators calculated by 

SuperPro Designer® with a selling price of the product of US $ 900.00 / kg, a 

purchase price of the distillation membrane of US $ 1.00 /m² and purchase of 

Tulsion® A-32 Fine Mesh resin of US $ 10,00 /L are an internal rate of return of 

54.61 % and a net present value of US $ 482 844 000 demonstrating a high rate of 

attractiveness for investment. 

 

Keywords: Cellulose nanocrystals, Bioprocess simulation, Acid Hydrolysis, Corn 

bagasse.  
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

A produção de nanocelulose tem recebido grande foco na comunidade 

científica devido a suas propriedades mecânicas, biodegradabilidade, 

biocompatibilidade e fácil obtenção.  

A principal proposta deste estudo é uma avaliação preliminar técnico-

econômica da produção de nanocelulose a partir do bagaço de milho, baseada na 

simulação de uma biorrefinaria integrada. No Capítulo 1 se apresentará a motivação, 

os objetivos e a organização do texto.  

 

1.1 Introdução 

Este projeto está delineado no contexto de aproveitamento tecnológico de 

resíduos derivados da produção agrícola, a qual é uma das mais importantes 

atividades socioeconômicas humanas, pois visa à produção de alimentos, fibras e 

bioenergia. Mais recentemente esse aproveitamento passou também a prover 

matérias-primas diversas para produção de novos bioprodutos e bioinsumos, naquilo 

que o setor industrial convencionou chamar de economia circular ou bioeconomia 

(UBANDO et al., 2020). Isso somente tem sido possível pelo constante avanço 

científico-tecnológico que vem permitindo o desenvolvimento de novos processos 

industriais para aproveitamento de culturas dedicadas e também daquilo que outrora 

era chamado de resíduo. 

Atualmente, devido à alta dependência de derivados do petróleo, é necessário 

desenvolver recursos renováveis para a produção de biocombustíveis e bioquímicos, 

a fim de alcançar um desenvolvimento econômico e sustentável. A indústria de 

biomassa lignocelulósica tem demonstrado que é uma área promissora para o 

desenvolvimento de energias verdes e produtos renováveis, com a possibilidade de 

suprir a tendência crescente da demanda mundial de petróleo (REFAAT, 2012; 

LETCHER, 2012). Desta forma, a biomassa lignocelulósica, que é composta 

principalmente de celulose, hemicelulose e lignina (LEE et al., 2014), tem despertado 

grande interesse porque os biocombustíveis e seus derivados podem ser obtidos por 
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meio de processos biológicos e utilizados em diversas indústrias (BHARATHIRAJA et 

al., 2014). 

O conceito de biorrefinaria é relativamente recente e consiste na integração de 

processos de conversão de biomassas que apresentem menor impacto no meio 

ambiente através de processos bioquímicos, químicos e termoquímicos com objetivo 

de otimizar o aproveitamento da matéria-prima sustentável e do uso dos recursos, 

agregando valor e reduzindo impactos ambientais. Atualmente já existem 

biorrefinarias funcionais para a produção de açúcar, rações animais e 

biocombustíveis, entretanto, estes processos não são completamente estabelecidos 

e padronizados. O desenvolvimento de novos estudos e tecnologias para o 

aperfeiçoamento dos parâmetros do processo é algo que se torna atrativo visto a nova 

dinâmica mundial de energia e sustentabilidade. Além das biorrefinarias já 

estabelecidas são criados espaços para pesquisas para o aproveitamento de todos 

os componentes dos resíduos lignocelulósicos, principalmente o processamento 

químico da celulose para obtenção de produtos com alto valor agregado, abordado 

neste trabalho (EMBRAPA AGROENERGIA, 2011). 

O material lignocelulósico escolhido para a simulação do processo e, 

consequentemente, para análise tecno-econômica foi o bagaço proveniente do cultivo 

do milho devido à alta disponibilidade da produção e o baixo custo de coleta dos 

resíduos agrícolas, visto que a produção de milho no Brasil é a terceira maior do 

mundo e alcançou cerca de 101,0 milhões de toneladas em 2020, enquanto nas 

exportações, apresentou volume aproximado de 34 milhões de toneladas. 

O presente trabalho simula um processo hipotético projetado em base a 

literatura visando a obtenção de nanocelulose cristalina com auxílio do software 

SuperPro Designer®. Sua produção foi realizada em batelada pelos procedimentos 

de pré-tratamento básico e hidrólise ácida seguida de ultrassonificação, obtendo um 

rendimento de 32,5 % em relação à carga inicial de biomassa não tratada, com um 

tempo de batelada médio de 9 h. A avaliação técnico-econômica apresenta indicativos 

de alta rentabilidade do processo, sendo que o maior obstáculo é o tratamento do 

ácido utilizado durante as reações, mostrando-se necessário estudos mais extensos 

sobre a separação de açúcares em soluções ácidas para processos em escala 

industrial. 
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1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a viabilidade tecno-econômica de um 

processo industrial da extração de nanocelulose cristalina por hidrólise ácida a partir 

de biomassa lignocelulósica proveniente do bagaço de milho com o auxílio de um 

simulador de bioprocessos comercial (SuperPro Designer®). Os objetivos específicos 

são: 

• Avaliar referências atuais do processo de obtenção de nanocelulose 

(NC) para a definição de um fluxograma contendo as operações 

unitárias necessárias; 

• Analisar os parâmetros e dimensionar os equipamentos com a 

finalidade de reproduzir, em sua melhor capacidade, dados 

experimentais no método de simulação computacional; 

• Analisar a viabilidade tecno-econômica com diversos indicadores a 

partir dos resultados obtidos na simulação. 

 

1.3 Organização do Texto 

Os estudos realizados no presente trabalho serão descritos conforme segue:  

Neste Capítulo 1, os estudos em análise são apresentados e contextualizados. 

São apresentados também os objetivos e a linha estrutural do trabalho. 

No Capítulo 2 serão explorados os conceitos da biorrefinaria, biomassa 

lignocelulósica, análise tecno-econômica e, também, o cenário atual da produção de 

milho no Brasil e aplicações dos tipos de nanocelulose tais como os métodos químicos 

e mecânicos de obtenção. Além de apresentar os softwares mais comuns para a 

simulação de processos. 

No Capítulo 3 será descrita a metodologia científica utilizada no trabalho, 

utilizando como base de estudo a cinética e os procedimentos descritos por Wang 

(2014). 

Assim, ao longo do Capítulo 4 serão apresentados os resultados obtidos do 

estudo realizado no capítulo anterior e análise. Neste capítulo serão discutidos os 

indicadores financeiros CAPEX, OPEX, VPL, TIR e período de retorno obtidas para 

diversos preços de venda de nanocelulose cristalina e de aquisição de resinas e 

membranas. 
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Em seguida, no Capítulo 5 serão apresentadas as conclusões dos resultados 

obtidos. 

No Anexo serão apresentados o gráfico de tempo de ocupação de cada 

equipamento envolvido no processo, e o resumo do manuscrito para submissão de 

trabalho científico ao COBEQ 2021 e licença de uso do software SuperPro Designer®. 
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Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Neste capítulo serão apresentados os conceitos de biorrefinaria, biomassa 

lignocelulósica e seus polímeros constituintes, alem das aplicações da nanocelulose 

e suas formas de produção. Para finalizar serão discutidos os métodos aplicados para 

a avaliação técnico-econômica e a simulação de processos. 

  

2.1 Cultivo do milho 

A paleta do milho é a parte não granulosa da planta do milho, consistindo em 

caules, folhas, espigas e cascas. No passado, as paletas eram coletadas quase 

exclusivamente para alimentação animal (GLASSNER et al., 1999). Em comparação 

com outras comódites de biomassa, como galhos de salgueiro, choupos híbridos e 

palhas de grãos pequenos, as paletas têm vantagens consideráveis, já que o grão 

proveniente do cultivo de milho é um produto de alto valor e o rendimento de produção 

dos talos de milho durante o beneficiamento também é alto. Entre os muitos usos 

possíveis, é proposto usar palha de milho como matéria-prima para: produção de 

nanocelulose a partir da decomposição da celulose, de etanol combustível, de 

eletricidade a partir da queima ou gaseificação direta e processar frações específicas 

em suplementos de polpa (SHINNERS et al., 2007). 

No Brasil, a produção de milho é a terceira maior do mundo e alcançou cerca 

de 101,0 milhões de toneladas em 2020, enquanto nas exportações, apresentou uma 

quantidade aproximada de 34 milhões de toneladas. A produção é distribuída em três 

safras. Onde a primeira, segunda e a terceira safras correspondem a 

aproximadamente 25 %, 73 % e 2 % da produção total de milho no Brasil, 

respectivamente (CONAB, 2019). A produção projetada para 2029/30 prevê um 

aumento de 0,9 % na área de plantio e produção de 123,9 milhões de toneladas, com 

limite superior de 150,8 milhões de toneladas. As exportações devem passar de 34,5 

milhões de toneladas para 44,5 milhões de toneladas (MAPA, 2020). 

A Figura 2.1 apresenta a morfologia geral com as partes principais da planta 

de milho. Para que a palha de milho seja uma comódite amplamente colhida e 

comercializada, são necessárias melhorias significativas no sistema de colheita e 
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armazenamento (SHINNERS et al., 2007). Uma vez que a disponibilidade de talos de 

milho como suplemento alimentar animal geralmente excede em muito as 

necessidades da fazenda, não há muitos incentivos econômicos para melhorar o 

sistema de colheita de palha, visto que sua remoção do solo pode gerar desgastes 

na terra, inviabilizando novas colheitas (SOKHANSANJ et al., 2002). Os resíduos 

provenientes da cultura do milho podem ser divididos em sabugo, folha, colmo (caule) 

e palha (cobertura da espiga). Na colheita do milho, geralmente as folhas e os colmos, 

são conhecidos como palha e são usualmente deixadas no solo para a regeneração 

de nutrientes (VALE et al., 2013).  

 

Figura 2.1 – Partes da planta do milho  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os maiores produtores de milho também são os maiores consumidores, mas 

o comércio internacional do milho se mostra bastante dinâmico. Como mostrado nas 

Figura 2.2 Figura 2.3, os três maiores países que exportam são: Estados Unidos, 

Argentina e Brasil. Na primeira safra de 2020, cerca de 26 milhões de toneladas foram 
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produzidas, representando um aumento de 2,0 % em relação a 2019, enquanto na 

segunda safra a produção cercou 74 milhões de toneladas, sofrendo queda de 0,9 % 

em relação a 2019, totalizando 100 milhões de toneladas (IBGE, 2020).  

 

Figura 2.2 – Produção total de milho em milhões de toneladas 

Fonte: Adaptado de (CONAB, 2019). 

 

Figura 2.3 – Principais exportadores de milho em milhões de toneladas 

Fonte: Adaptado de (CONAB, 2019). 
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Não obstante, a produção de milho gera grande quantidade de resíduos, os 

quais são deixados no campo e não são reaproveitados. Segundo Dias et al. (2012) 

a cultura do milho deixa nas plantações como resíduos, os caules, as folhas e, por 

outro lado nas indústrias de processamento, os sabugos. Estima-se que, para cada 

tonelada de grãos de milho colhida, geram-se entre 2,2 e 2,7 toneladas de talos e 

folhas, bem como entre 0,3 e 0,9 toneladas de sabugos. Em razão de o Brasil ser um 

grande produtor de grãos, os resíduos agrícolas têm-se destacado como biomassa 

para a produção de energia. 

Como parte do objetivo deste trabalho é analisar o potencial de obtenção de 

produto de alto valor agregado no contexto de biorrefinaria a partir dos resíduos da 

cultura do milho, a continuação se abordará o conceito de biorrefinaria. 

2.2 Biorrefinaria 

O conceito de biorrefinaria consiste na integração de processos de conversão 

de biomassas que apresentem menor impacto no meio ambiente através de 

processos bioquímicos, químicos e termoquímicos com objetivo de otimizar o 

aproveitamento da matéria-prima sustentável e do uso dos recursos, agregando valor 

e reduzindo impactos ambientais. Atualmente já existem biorrefinarias funcionais para 

a produção de açúcar, rações animais e biocombustíveis, entretanto, estes processos 

não são completamente estabelecidos e padronizados. O desenvolvimento de novos 

estudos e tecnologias para o aperfeiçoamento dos parâmetros do processo é algo 

que se torna atrativo visto a nova dinâmica mundial de energia e sustentabilidade. 

Além das biorrefinarias já estabelecidas, há espaço para pesquisas sobre o 

aproveitamento de todos os componentes dos resíduos lignocelulósicos, 

principalmente o processamento químico da celulose para obtenção de produtos com 

alto valor agregado, abordado neste trabalho (EMBRAPA AGROENERGIA, 2011). 

A biorrefinaria promove a conversão de biomassa em produtos de interesse 

como reagentes bioquímicos, biopolímeros e bioenergia (KUMAR et al., 2020). 

Atualmente, devido ao crescimento constante na demanda de energia (ANDRE et al., 

2020), a qual conforme ilustrado na Figura 2.4 apresenta ser em torno de 7 % para 

biomassa tradicional e 11 % proveniente de fontes renováveis. Nesse contexto, a 

biorrefinaria se apresenta como uma importante alternativa na busca por fontes 

modernas de energia a partir de fontes agrícolas renováveis concomitantemente 
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reduzindo emissões de partículas poluentes de CO2 (SY et al., 2018). Tal importância 

ocasiona um maior comprometimento em pesquisas de processos integrados e life-

cycle analysis (UBANDO et al., 2019) com a finalidade de superar as dificuldades na 

produção de bioenergia e coprodutos bioquímicos com diversas aplicações, como a 

nanocelulose (UBANDO et al., 2021). 

  

 

Figura 2.4 – Estimativa do consumo global de energia por fonte energética 

Fonte: Adaptado de (ANDRE et al., 2020), 

 

A biorrefinaria consiste em 4 plataformas de transformação principais (vide 

Figura 2.5), como conversão biológica (pela ação de bactérias ou enzimas), 

termoquímica (torrefação, pirólise e gaseificação como mais comuns), química 

(hidrólise ácida e extrações com solvente) e mecânica (por ação de moedores, 

separadores e secadores). Dependendo do método utilizado e também da matéria-

prima pode se obter diferentes tipos de produtos bioquímicos de grande interesse e 

valor agregado.  
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Figura 2.5 – Diferentes métodos da biorrefinaria e produtos obtidos a partir da 

biomassa agrícola 

Fonte: Adaptado de (UBANDO et al., 2019; EMBRAPA, 2020) 

  

Os diferentes tipos de biomassa e bioprodutos são identificados como 

primários e secundários, os primários sendo definidos como a biomassa base do 

processo e os secundários como o produto refinado após o tratamento; com a 

valorização da biomassa secundária em relação à primária (UBANDO et al., 2019).  

Biorrefinarias baseadas na conversão biológica ou especificamente pelos 

processos fermentativos para obtenção de bioprodutos de valor agregado, por meio 

da integração de sistemas existentes é de grande interesse de muitos especialistas e 

centros de pesquisas nacionais e internacionais. No contexto deste trabalho, os 

resíduos do cultivo do milho são diversos, incluindo sabugo, palha, quirera, resíduos 

do polimento de grãos / processamento de cascas, entre outros; que podem servir 

como substrato para cultivo microbiano (fungos, bactérias, leveduras), podendo assim 
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gerar produtos como enzimas, proteínas microbianas, ácidos orgânicos, 

monossacarídeos (açúcares), transformando passivos ambientais e ativos 

financeiros. 

2.3 Biomassa 

Toda matéria orgânica que se origina de plantas, incluindo as algas, as árvores 

e os cultivares, pode ser considerada biomassa (HOUGHTON, 2008). A biomassa é 

uma das fontes de obtenção de energia e de biomateriais com maior potencial de 

crescimento tanto na esfera nacional quanto na internacional, considerada uma das 

principais alternativas para a diversificação da matriz energética e a consequente 

redução da dependência dos combustíveis fósseis (PORTAL ECYCLE). 

 A continuação se abordará brevemente a classificação geral da biomassa, de 

acordo com suas características ou origens. 

2.3.1 Biomassa Oleaginosa 

É o grupo dos vegetais que possuem ácidos graxos e seus ésteres 

armazenados em sementes ou grãos que podem ser extraídos e utilizados como 

matéria-prima para obtenção de produtos com maior valor agregado como o biodiesel. 

Como exemplo de fonte de biomassa oleaginosa se tem a soja, a mamona, o girassol 

e o dendê (GBIO, 2015). 

2.3.2 Biomassa Sacarídica 

É o grupo dos vegetais que possuem a sacarose como principal fonte de 

açúcar e é utilizada como matéria-prima para produção de etanol através da 

fermentação das moléculas de glicose e de frutose. Como exemplo de fonte de 

biomassa sacarídica se encontra a cana-de-açúcar, a beterraba e o sorgo sacarínico 

(GBIO, 2015). 

2.3.3 Biomassa Amilácea 

É o grupo dos vegetais que possuem como principal constituinte o amido. 

Também é utilizada como matéria-prima para produção de etanol através da 

fermentação das moléculas de glicose. Como exemplo de fonte de biomassa 

amilácea se tem a batata, a mandioca e o trigo (GBIO, 2015). 
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2.3.4 Biomassa Lignocelulósica 

A lignocelulose consiste em um composto polimérico tridimensional sintetizado 

por plantas com função estrutural, conferindo maior resistência e proteção, ilustrado 

na Figura 2.6 (GARCÍA et al., 2017). É formada principalmente por moléculas de 

celulose, hemicelulose e lignina, variando a sua composição dependendo da origem 

e condições do local onde é realizada a colheita, assim como a fonte de matéria-prima 

(GARCÍA et al., 2014). 

  

 

Figura 2.6 – Estrutura da biomassa lignocelulósica e seus componentes 
biopoliméricos: lignina, hemicelulose e celulose 

Fonte: Adaptado de (HERNÁNDEZ-BELTRÁN et al., 2019). 

 

As diversas fontes de biomassa lignocelulósica apresentam características e 

composições variáveis, sendo cada uma, visto essas particularidades, mais adequada 

a um processo específico da biorrefinaria (HIMMEL et al., 2007). A Tabela 2.1 

apresenta alguns exemplos de percentuais de biomassa. Tais fontes podem ser: 



 

 

13 

 

resíduos sólidos urbanos (restos de comida, lixos orgânicos), resíduos agrícolas 

(bagaço de milho), florestais (madeira, folhas) e industriais (papel) (LEE et al., 2014). 

 

Tabela 2.1 – Composição química de resíduos orgânicos comuns 

Tipo de 
biomassa Substrato 

Celulose 
(%) 

Hemicelulose 
(%) 

Lignina 
(%) 

Resíduos 
agrícolas 

Espiga de milho 45 35 15 

Palha de trigo 30 50 15 

Palha de cevada 33-40 20-35 8-17 

Paleta de milho 39-42 22-28 18-22 

Cascas de nozes 25-30 25-30 30-40 

Resíduos 
florestais 

Caules de carvalho 40-55 24-40 18-25 

Cortiça 45-50 25-30 25-35 

Folhas 15-20 80-85 0 

Resíduos 
industriais 

Resíduos de papel 60-70 10-20 5-10 

Compostos 
orgânicos 8-15 0 0 

Fonte: Adaptado de (LEE et al., 2014). 

 

Geralmente, uma etapa de pré-tratamento de biomassa é necessária para 

garantir que a celulose seja separada dos outros componentes do polímero 

(hemicelulose e lignina) na biomassa lignocelulósica. O objetivo deste fracionamento 

é produzir intermediários de celulose em nanoescala por meio da clivagem das 

ligações entre as cadeias de glicose, aumentando assim a acessibilidade das fibras 

de celulose ao ataque químico (CABIAC et al., 2011). No entanto, o fracionamento da 

biomassa é um processo muito complexo porque requer alta recuperação de 

polissacarídeos para converter completamente os três componentes em produtos 

finais de alto valor agregado (LEE et al., 2014). A escolha do método para converter 

biomassa depende muito do produto alvo e da aplicação (KÜÇÜK et al., 1997). O 

fluxograma representado na Figura 2.7 apresenta diversos métodos de tratamento e 

seus respectivos produtos. 
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Figura 2.7 – Fluxograma do processamento da biomassa lignocelulósica para 
formação de químicos intermediários e nanocelulose 

Fonte: Adaptado de (LEE et al., 2014). 

2.3.4.1 Celulose 

A celulose é o polímero orgânico mais abundante do planeta. A maioria das 

fibras naturais das plantas é composto por celulose, que é a principal estrutura da 

parede celular vegetal e é comumente encontrado em biomassas lignocelulósicas 

(SIQUEIRA et al., 2010). Ela é composta de homopolissacarídeos lineares, que são 

compostos de unidades repetidas de β-D-glicopiranosil conectadas em vários 

arranjos através de ligações 1-4-glicosídicas (MOON et al., 2011). A unidade que se 

repete é um dímero de glicose, chamado de celobiose. Cada monômero possui três 

grupos hidroxila, que têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio e 
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desempenham um papel importante no empacotamento cristalino e no controle das 

propriedades físicas (JOHN et al., 2008). Sua estrutura é ilustrada na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Estrutura química das cadeias de celulose 

Fonte: Adaptado de (LEE et al., 2014). 

 

As fibras de celulose são divididas em duas regiões: amorfa e cristalina. 

Estudos demonstraram que, em comparação com a celulose cristalina, a celulose 

amorfa é mais facilmente hidrolisada, pelo fato de ter uma menor organização 

estrutural. A razão da composição das regiões e as propriedades mecânicas da 

celulose depende da natureza da fonte da biomassa (RAVINDRAN et al., 2016). A 

Figura 2.9 ilustra as diferenças entre as regiões na celulose. 

 

 

Figura 2.9 – Efeito do pré-tratamento na estrutura lignocelulósica. 

Fonte: Adaptado de (CABIAC et al., 2011). 

 

Devido a suas propriedades mecânicas, uma aplicação industrial de destaque 

da celulose é como reforço para polímeros sintéticos; mas, para ser utilizado como 

material de reforço, é necessário extrair e separar as fibras puras de todas as 

substâncias cimentícias presentes como a hemicelulose, lignina, cera, proteína, nas 

matérias-primas vegetais ou animais (ZINI et al., 2011). Na região amorfa, a principal 

desvantagem é a alta capacidade de absorver a água, suscetibilizando mudanças 
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dimensionais com o aumento da umidade, o que prejudica certas propriedades 

mecânicas quando usado no reforço de materiais (HUBBE et al., 2008). 

2.3.4.2 Hemicelulose 

A hemicelulose é formada de grupos de polissacarídeos compostos por 5 e 6 

açúcares carbocíclicos. A hemicelulose tem forte comportamento hidrofílico, é solúvel 

em bases e é facilmente hidrolisada em ácido e embora o que o nome possa sugerir, 

este polímero não é uma forma de celulose (JOHN et al., 2008). 

É um heteropolissacarídeo, que apresenta composição com diversos 

monômeros, como: glucose, galactose, manose, xilose, arabinose, ramose, entre 

outros. Além dos açúcares, contém suas formas acidificadas na composição, como 

ácido glicurônico e ácido galacturônico, provenientes da glicose e galactose 

respectivamente (PENG et al., 2014). 

Os polímeros formados por esses monômeros de maior representatividade na 

composição da hemicelulose são o xilano e o glucomanano, os quais estão 

representados na Figura 2.10 (LEE et al., 2014). 

 

 

Figura 2.10 – Representação de alguns componentes da hemicelulose. 

(A) Galactoglucomanano e (B) 4-O-metilglucoronoxilano 

Fonte: (SCHMITT et al., 2014). 
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A hemicelulose interage com a celulose através de ligações de hidrogênio dos 

grupamentos hidroxilas, revestindo-a e formando uma rede que aumenta a 

estabilidade do composto (LEE et al., 2014). 

2.3.4.3 Lignina 

A lignina é uma estrutura macromolecular complexa, um polímero formado por 

diversos monômeros fenólicos que está presente na parede celular, conferindo 

suporte estrutural, impermeabilidade e resistência a ataques microbianos. Os três 

tipos de monômeros principais da lignina são o álcool coniferílico, álcool cumarínico 

e o álcool sinapílico (KUMAR et al., 2009). 

É completamente amorfa e hidrofóbica por natureza e não pode ser 

decomposta em sua unidade monomérica. A lignina é completamente insolúvel na 

maioria dos solventes (JOHN et al., 2008). 

A lignina é considerada um polímero termoplástico que exibe uma temperatura 

de transição vítrea de cerca de 90 °C e uma temperatura de fusão na faixa de 170 °C 

(OLESEN et al., 1999). Não é hidrolisada por ácidos, mas é solúvel em bases quentes; 

é fácil de oxidar e fácil de condensar com fenol (MOHANTY et al., 2005). 

A principal dificuldade na química da lignina é que não foi estabelecido um 

método para separar a lignina em seu estado natural das fibras (OLESEN et al., 1999). 

2.4 Nanocelulose 

A nanocelulose (NC) é considerada um novo tipo de material ecológico com 

muitas vantagens, como tamanho em nanoescala, alta área superficial, alta 

resistência a tração, alto módulo de Young e morfologias distintas. Portanto, ela pode 

ser usada em muitos campos, como nanocompósitos, distribuição de medicamentos, 

aditivos alimentares e materiais de enchimento na indústria da borracha (HABIBI et 

al., 2010). 

A nanocelulose corresponde à menor fração de fibras com dimensões e 

propriedades físicas em nanoescala (DE CAMPOS et al., 2013). No nível 

nanométrico, as propriedades dos materiais são afetadas pelas leis da física atômica; 

portanto, a nanocelulose tem o mesmo potencial de aplicação da celulose, mas sua 

área de superfície específica é significativamente maior (GAMELAS et al., 2015). 
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A Tabela 2.2 resume os três tipos de classificações da nanocelulose: 

nanocelulose fibrilada (NCF), normalmente obtida por meio de hidrólise enzimática; 

nanocelulose cristalina (NCC), obtida principalmente por meio de hidrólise ácida com 

H₂SO₄; e nanocelulose bacteriana (NCB), esta última sintetizada exclusivamente por 

meio do metabolismo de uma espécie de bactérias, conhecidas como 

Komagataeibacter xylinus (SILVA et al., 2009). 

 

Tabela 2.2 – Tipos de nanocelulose e suas características 

Tipo de 
nanocelulose 

Referências 
e sinônimos 

Fonte de 
biomassa 

Formato e tamanho médio 

Nanocelulose 
fibrilada (NCF) 

Celulose 
microfibrilar, 
nanofibrilas e 
microfibrilas, 

celulose 
nanofibrilar 

madeira, 
beterraba-
sacarina, 
batatas, 

canhâmo, linho 

Delaminação da polpa de 
madeira por pressão mecânica 
antes de, ou após, tratamento 

químico ou enzimático 
diâmetro: 5 nm – 60 nm 
comprimento: faixa de 

micrometros 

Celulose 
nanocristalina 

(NCC) 

Nanocristais 
de celulose, 
cristalitos, 
capilares, 

microcristais 
de celulose 

bastão 

Madeira, 
algodão, 
canhâmo, 

linho, palha de 
trigo, casca de 

amora, 
tunicina, rami, 

celulose de 
algas e 

bactérias 

Hidrólise ácida da celulose de 
várias fontes 

diâmetro: 5 nm – 70 nm 
comprimento: 100 nm – 250 nm 

(celulose proveniente de plantas) 
100nm até alguns micrometros 
(celulose de tunicatos, algas e 

bactérias) 

Nanocelulose 
bacteriana 

(NCB) 

Celulose 
bacteriana, 

celulose 
microbiana, 
biocelulose 

Açúcares de 
baixo peso 
molecular e 

álcoois 

Síntese bacteriana 
diâmetro: 20 nm – 100 nm; 
diferentes tipos de redes 

nanofibriladas 

Fonte: (SHARMA et al., 2019). 

 

A celulose nanocristalina (NCC) consiste na união das regiões mais cristalinas 

das fibras de celulose e é composta de cristais de celulose em forma de bastão 

apresentando espessura na faixa de 5 nm a 70 nm e comprimento com cerca de 

100 nm a alguns mícrons. Sua estrutura é ilustrada pela Figura 2.11. Elas são 

produzidas removendo a parte amorfa da celulose por hidrólise ácida, geralmente 

seguida por sonicação. A fonte de celulose é variável, e sua cristalinidade afeta 

fortemente o tamanho dos cristais liberados (KLEMM et al., 2011). 
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Figura 2.11 – Microscopia eletrônica de transmissão (MET) de uma suspensão de 
nanocelulose cristalina preparada por hidrólise ácida 

Fonte: (FILHO et al., 2009). 

 

A celulose microfibrilar (CMF) é produzida pelo refinamento mecânico das 

fibras purificadas de madeira e celulose de fibra vegetal. As CMFs têm sido usadas 

como espessantes nas indústrias de alimentos e cosméticos. Acredita-se que as 

partículas de CMF contenham múltiplas fibras elementares onde cada fibra é 

composta por 36 cadeias de celulose dispostas na estrutura de cristal, com uma razão 

de aspecto elevada (10 nm - 100 nm de largura e 0,5 µm - 10 µm de comprimento), 

aproximadamente composta por 100 % de celulose que contém ambas regiões: 

amorfa e cristalina (MOON et al., 2011). Sua estrutura é observada na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV) da pasta de celulose 
microfibrilada (CMF) 

Fonte: (MAIELANO, 2018). 

A nanocelulose bacteriana (NCB) que consiste da nanocelulose secretada por 

bactérias foi inicialmente caracterizada por Brown (1886) como uma membrana 
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gelatinosa encontrada em um mosto de fermentação de vinagre. A bactéria recebeu 

a classificação de Gluconacetobacter, grupo de bactérias que fermentam açúcares 

em ácido acético, porém, a produção de nanocelulose não é restrita a estas espécies 

(CAMPANO et al., 2016). Na Figura 2.13 observa-se sua estrutura. 

 

Figura 2.13 – Representação por microscopia de redes de celulose formada pela 
ação das bactérias 

(A) Imagem de uma bactéria da espécie Komagataeibacter xylinus obtida em 
microscópio óptico e (B) Microscopia eletrônica das redes de NCB 

Fonte: (HIRAI et al., 2002; IGUCHI et al., 2000). 

 

A ação de bactérias formam uma rede de nanocelulose com dimensão de 

cerca de 20 nm – 100 nm. O meio padrão para caracterização desta rede é o proposto 

por Hestrin (1954), uma mistura contendo primariamente glicose, com reprodução em 

pesquisas mais atuais (CAMPANO et al., 2016). 

Devido às características da celulose bacteriana como alta pureza, estrutura 

de rede ultrafina, excelente resistência mecânica, biodegradabilidade, 

biocompatibilidade e grande capacidade de retenção de água, a NCB é um material 

promissor em muitas aplicações, como por exemplo na área médica (IGUCHI et al., 

2000).  

2.4.1 Aplicações 

Desde as últimas décadas, com o rápido desenvolvimento da nanotecnologia, 

as pesquisas dedicadas ao isolamento de NC de materiais lignocelulósicos têm 

recebido grande atenção nas áreas acadêmicas e industriais (HAMADA et al., 2010; 

KLEMM et al., 2011) devido as suas propriedades. 

A NC possui pelo menos uma dimensão em escala nanométrica, alta área de 

superfície, alta cristalinidade e rigidez, bem como a biodegradabilidade e 
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renovabilidade da celulose, revolucionando o campo de materiais de base biológica e 

sendo utilizada em uma variedade de aplicações: aumento da resistência de materiais 

poliméricos, espessantes e estabilizadores de alimentos, embalagens, fabricação de 

cosméticos, pele artificial, vasos sanguíneos artificiais ou na engenharia de tecidos 

(STASIAK-RÓŻAŃSKA et al., 2018). Algumas de suas propriedades são comparadas 

a diversos materiais na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Propriedades da celulose e diversos materiais de reforço 

Material ρ (g.cm-3) σƒ (GPa) EA(GPa) ET(GPa) 

Fibra de Kevlar-49 1,4 3,5 124-130 2,5 

Fibra de carbono 1,8 1,5-5,5 150-500 - 

Cabo de aço 7,8 4,1 210 - 

Nanoplaquetas de argila - - 170 - 

Nanotubo de carbono - 11-63 270-950 0,8-30 

Nanofibras de boro - 2-8 250-360 - 

Celulose cristalina - 7,5-7,7 110-220 10-50      
ρ = densidade EA = módulo elástico na direção axial 

σƒ = resistência a tração ET = módulo elástico na direção transversal 
Fonte: Adaptado de (MOON et al., 2011). 

 

As aplicações das NCs dependem de suas características. Por exemplo, NCs 

com maior cristalinidade têm propriedades mecânicas que são consideradas mais 

efetivas em usos potenciais de reforço em materiais compósitos com fibras (LI et al., 

2012a). Devido às suas características únicas e efeitos em escala nanométrica, a 

NCF pode ser usada em muitas aplicações, como nanocompósitos, fabricação de 

papel, aditivos de revestimento, embalagens de alimentos, barreiras de gás e 

produtos farmacêuticos (YANG et al., 2016). 

A NCB é biocompatível, inerte, não tóxica e não alergênica e quando usada 

como curativo, pode trazer melhor efeito cicatrizante. Além da permeabilidade 

seletiva, também proporciona um ambiente úmido para a ferida com estrutura e 

resistência suficientes. Espera-se também que incorpore agentes antimicrobianos e 

possa ser utilizada em vários campos das ciências da saúde como estruturas para 

regeneração óssea, sistemas de liberação de medicamentos ou novos enxertos 
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vasculares (STASIAK-RÓŻAŃSKA et al., 2018). Suas diversas aplicações são 

listadas na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4 – Possibilidades de aplicações tecnológicas da nanocelulose. 

Área Aplicações da nanocelulose 

Cosméticos Estabilizador de emulsões 

Indústria têxtil Roupas para esportes, tendas e equipamentos para acampamento 

Mineração e 
refinaria 

Esponjas para coleta de vazamento de óleo, material para absorção de 
toxinas 

Tratamento de lixo Reciclagem de minerais e óleos 

Purificação de 
esgotos Ultrafiltração de água para descontaminação 

Equipamentos 
eletroeletrônicos 

Diafragmas para microfones e estereofones 
Materiais optrônicos (telas de cristal líquido, suporte para OLED, 
equipamentos para controle luminoso) 

Energia Membrana sintetizada a partir de paládio como catalisador para formar 
unidades internas de baterias 

Indústria de papel Para obtenção de papéis especiais, em substituição à celulose de 
madeira 

Indústria de 
alimentos 

Celulose comestível ("nata de coco") 
Filme para cobertura de alimentos, reduzindo a velocidade de 
amadurecimento e a possibilidade de crescimento de micro-organismos 
contaminantes 
Ação como crioprotetor para preservação de micro-organismos 
probióticos em alimentos 

Saúde 

Engenharia de tecidos - regeneração de órgão e tecido a partir de 
recrutamento do próprio paciente, em suporte polimérico de celulose, 
como regeneração de pele em feridas derivadas de perda tissular por 
queimaduras ou úlceras 
Constituição de próteses como implantes dentários 
Liberação controlada de fármacos em sítios 

Laboratório Imobilização de proteínas e de células, constituição de suporte para 
cromatografia, meios para cultura de tecidos 

Fonte: Adaptado de (COIMBRA, 2016). 

 

O primeiro uso conhecido da celulose bacteriana foi como alimento. O creme 

de coco veio originalmente das Filipinas e é um dos primeiros alimentos de celulose 

microbiana disponivel comercialmente, e também é popular em outros países 

asiáticos, como Indonésia, Japão e China. Tradicionalmente, esse produto é obtido 

pela fermentação estática da água de coco. Com textura gelatinosa, o polímero não 

será digerido no corpo humano, característica que tem sido utilizada na indústria de 
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alimentos, como na fabricação de produtos com teor calórico reduzido (EMBRAPA, 

2019). 

2.4.2 Método de produção 

Os tratamentos por meios físicos, químicos ou biológicos são processos bem 

estudados para a produção de nanocelulose e etanol a partir de materiais 

lignocelulósicos. Além disso, alguns esforços foram feitos para pré-tratar os resíduos 

usados na produção de NC. O pré-tratamento pode melhorar a digestibilidade 

biológica dos resíduos durante a produção e aumentar a acessibilidade aos materiais. 

Alguns destes métodos são comparados na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5 – Principais pré-tratamentos utilizados na biomassa. 

Tipo de 
tratamento Mecanismo Vantagem Desvantagem 

Hidrólise ácida 

Solubilização da 
hemicelulose após 

imersão em meio ácido. 
Parcial modificação da 

Lignina 

Alto rendimento de 
celulose 

Reagentes altamente 
corrosivos, 

requisitando 
equipamentos de 

maior custo 

Hidrólise básica 

Dissolução da 
hemicelulose e lignina 
através do rompimento 

da parede celular vegetal, 
após imersão em meio 

básico 

Elevada remoção de 
hemicelulose e lignina 

Formação de 
inibidores na celulose 

Oxidação úmida 

Promoção de reações 
oxidativas e hidrolíticas 
como utilização de água 

e oxigênio 

Baixa formação de 
inibidores; 

solubilização da lignina 

Elevado custo 
operacional 

Explosão a 
vapor 

Aplicação de vapor a alta 
pressão para rompimento 

da parede celular, 
seguida de rápida 
descompressão 

Baixo custo 
operacional 

Baixa degradação da 
hemicelulose e 

ruptura incompleta da 
lignina 

Hidrotérmico 
Imersão do material em 

água sob elevada 
pressão e temperatura 

Ausência de 
reagentes químicos 

Degradação 
incompleta da 
hemicelulose 
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Tipo de 
tratamento Mecanismo Vantagem Desvantagem 

Organosolvente 
Utilização de solventes 

orgânicos que solubilizam 
a lignina e hemicelulose 

Elevada solubilização 
de hemicelulose e 

lignina 

Reagente de custo 
elevado 

Enzimático 

Aplicação de agentes 
enzimáticos específicos 
para a biodegradação da 

lignina e hemicelulose 

Baixo consumo 
energético; 

seletividade na 
degradação da lignina 

e hemicelulose 

Processo lento e de 
baixa conversão 

Fonte: Adaptado de (ALVIRA et al., 2010). 

 

2.4.2.1 Hidrólise enzimática 

Este método de tratamento é realizado pela ação de enzimas que possuem a 

capacidade de romper as ligações ß-1-4-glicosídicas contidas na celulose, essas 

enzimas são referidas como celulases. As celulases são divididas em 3 tipos: 

endoglucanase, ß-glicosidase e exoglucanase.  

Essas enzimas atuam juntas, de forma que o produto de uma será o substrato 

de outra (TAHERZADEH et al., 2008). A exoglucanase se liga a uma das duas 

extremidades da molécula de celulose e decompõe uma unidade de glicose por vez 

e se move em direção ao centro. A endoglucanase se liga a qualquer posição da 

cadeia do polímero e quebra a cadeia em duas cadeias independentes. Tanto a 

exoglucanase quanto a endoglucanase convertem a celulose em celobiose, que é 

convertida em glicose pela ß-glicosidase (GAN et al., 2003). 

Comparado com o método alternativo de hidrólise ácida, o custo real da 

hidrólise enzimática é muito menor porque é realizada em condições mais suaves e 

não requer etapas de processamento subsequentes. As enzimas também 

apresentam características não tóxicas e não poluentes (AL-ZUHAIR et al., 2013). Os 

principais obstáculos para perceber o potencial da hidrólise enzimática são o alto 

custo da enzima e a lenta taxa de reação devido à inibição da enzima por ação dos 

produtos obtidos. 

2.4.2.2 Ultrassonificação 

A ultrassonificação consiste no emprego de ondas sonoras em reagentes no 

meio líquido de forma a promover a diminuição do tamanho da partícula, 

homogeneizar e reagir parcialmente os compostos (ARABI et al., 2019). Essas ondas 

Continuação Tabela 2.5 
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têm frequência superiores a 20 kHz e são geradas quando uma corrente elétrica 

alternada de alta frequência é aplicada a um material piezelétrico conectado a um 

componente metálico (COSTA, 2014). 

Se baseia no efeito da cavitação, que consiste na formação, crescimento e 

ruptura sequencial de milhões de pequenas bolhas de vapor em um líquido, que gera 

altas temperaturas locais de aproximadamente 5 000 K e pressões de 

aproximadamente 500 atm, ou causa pontos quentes locais de curta duração no 

líquido frio (ZHEN et al., 2017). 

O processo gera deslocamento estrutural na região amorfa da fibra, devido ao 

rompimento das ligações de hidrogênio que mantém as fibras de celulose e 

hemicelulose ligadas umas às outras; permitindo o acesso, bem como acelerando a 

penetração das moléculas de água nesta região (SILVA, 2002). 

2.4.2.3 Explosão A Vapor 

A explosão a vapor, ou auto hidrólise, é o método de pré-tratamento físico-

químico mais amplamente utilizado para qualquer tipo de biomassa lignocelulósica 

devido a seu potencial de quebra de estrutura cristalinidade da celulose, 

deslignificação e facilidade em hidrolisar a hemicelulose (KUMAR et al., 2011). 

Neste tratamento a biomassa é rapidamente aquecida por vapor saturado com 

alta pressão por um determinado período de tempo e, em seguida, a pressão é 

rapidamente liberada, fazendo com que o vapor se expanda na matriz lignocelulósica, 

levando à separação de fibras individuais, destruindo assim a estrutura da parede 

celular (SINGH et al., 2015). Os fatores que afetam o pré-tratamento da explosão de 

vapor são o tempo de residência, a temperatura, o tamanho das partículas e o teor 

de umidade. Alta temperatura e tempo de residência curto ou temperaturas mais 

baixas e tempos de residência mais longos favorecem a dissolução e hidrólise da 

hemicelulose. Embora o processo de explosão de vapor ocorra na faixa de 

temperatura de 160 °C a 280 °C, e o tempo de residência varia entre alguns segundos 

a minutos, em condições mais brandas a celulose se decompõe termicamente em 

glicose (TAHERZADEH et al., 2008; KUMAR et al., 2011; TALEBNIA et al., 2010). 
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2.4.2.4 Hidrólise Química 

O tratamento por hidrólise química é realizado por dois métodos distintos: 

hidrólise ácida e hidrólise básica, ambas com o mesmo propósito e mecanismo de 

ação, causando solubilização da hemicelulose e da lignina presentes na biomassa 

lignocelulósica a partir da interação do reagente com as ligações glicosídicas 

presentes na cadeia polimérica da celulose. 

2.4.2.4.1 Hidrólise Ácida 

O pré-tratamento com ácido é um dos métodos mais populares para obter altos 

rendimentos de açúcar a partir de biomassa lignocelulósica. O objetivo principal do 

pré-tratamento ácido é aumentar a acessibilidade às frações da celulose, dissolvendo 

assim a parte da hemicelulose da biomassa. Tanto o ácido diluído quanto o ácido 

concentrado têm sido usados para o pré-tratamento de materiais lignocelulósicos 

altamente complexos, mas o uso de ácido concentrado não é muito atraente porque 

é tóxico, corrosivo e prejudicial, portanto, requer materiais de instalações caros e 

reatores mais resistentes (SINGH et al., 2015). Além disso, o ácido concentrado deve 

ser recuperado e reciclado após a hidrólise para tornar o processo economicamente 

viável. Assim que, em comparação com o ácido concentrado, verificou-se que o pré-

tratamento com ácido diluído é mais eficaz devido ao uso de condições menos 

rigorosas e à produção de compostos menos degradantes (GÍRIO et al., 2010). 

Diferentes ácidos orgânicos (ácido acético, ácido fórmico e ácido oxálico) e 

ácidos inorgânicos (ácido clorídrico, ácido maleico, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido 

ortofosfórico e ácido sulfúrico) podem ser usados para a desconstrução da biomassa. 

(SADEGHIFAR et al., 2011; KUMAR et al., 2020) No entanto, os ácidos mais 

comumente usados são o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, por serem mais 

estudados e de relativa facilidade de recuperação (GÍRIO et al., 2010). 

A hidrólise ácida realizada com ácido sulfúrico em altas concentrações 

(próximas à solubilidade da celulose com 64 % em massa), ocasiona na formação de 

grupos sulfato e a superfície NCC resultante é carregada negativamente formando 

uma suspensão coloidal estável, facilitando o uso da solução em operações unitárias 

de processamento aquoso. No entanto, cerca de 70 % da celulose pode ser 

hidrolisada em açúcar simultaneamente à NCC. É impossível recuperar 

economicamente o açúcar em soluções de ácido forte, o que afeta seriamente a 
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viabilidade econômica da produção de NCC (WANG et al., 2014; MUKHERJEE et al., 

1953). 

2.4.2.4.2 Hidrólise Básica 

O tratamento alcalino consiste na aplicação de bases para remover a região 

amorfa de hemicelulose e da lignina da celulose, geralmente utilizando o hidróxido de 

sódio com concentrações entre 4 % e 20 % em massa e em temperaturas na faixa de 

60 °C. Após a aplicação da base e do tempo de reação, os produtos sólidos obtidos 

são lavados com água destilada até atingir o pH neutro e, por fim, secos em uma 

estufa. O produto obtido encontra-se basicamente na forma de celulose 

(PHANTHONG et al., 2018). 

O tratamento também pode ser realizado em menores temperaturas, mas 

consequentemente necessitaria o uso de uma base mais concentrada por um tempo 

relativamente maior, resultando em um dos maiores níveis de de-lignificação e 

conversão de celulose (ZHAO et al., 2008). 

2.4.2.5 Pré-Tratamento Físico 

O pré-tratamento físico é um processo que pode ser utilizado para reduzir a 

cristalinidade e o grau de polimerização da celulose, aumentar a área superficial 

acessível, aumentar o tamanho dos poros; melhorando assim a degradação desses 

materiais e aumentando a sensibilidade à hidrólise. A redução do tamanho pode ser 

feita antes da hidrólise ou mesmo de outros processos de pré-tratamento 

(TAHERZADEH et al., 2008). 

A eficiência do processo com bagaço de milho com um tamanho de 

53 µm – 75 µm foi 1,5 vezes maior do que quando se utilizou o mesmo bagaço com 

tamanho de partículas na faixa de 425 µm – 710 µm (TAHERZADEH et al., 2008). 

 

2.5 Softwares de Simulação 

A simulação de processos apresenta diversas vantagens para o 

desenvolvimento, avaliação e expansão de bioprocessos. Os softwares oferecem a 

oportunidade do desenvolvimento de diversas alternativas de processo para que um 

grande número de ideias diferentes possam ser sintetizadas e analisadas 

interativamente em um curto espaço de tempo (ROUF et al., 2001). 
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Os simuladores mais comumente utilizados são o Excel e o Aspen Plus. O uso 

do Excel se dá devido a sua disponibilidade e fácil utilização, mas apresenta diversas 

limitações devido a necessidade de se realizar os cálculos dos parâmetros e variáveis 

por meio de planilhas. O Aspen Plus consegue simular, otimizar processos para 

diversos modos de operação como batelada e modo contínuo além de já dispor das 

equações para realizar os cálculos de balanço de massa e energia. O Aspen também 

apresenta algumas limitações associados a análises econômicas de processos e para 

análises de biorrefinarias. 

O uso do simulador SuperPro Designer®, que apresenta mais ferramentas 

voltadas para o estudo de processos biotecnológicos do que os demais, possibilita a 

obtenção de valores de custo de aquisição e de operação dos diversos equipamentos 

utilizados, como moedores, reatores, lavadores, centrífugas, sonicadores, entre 

outros. Além de apresentar ferramentas que auxiliam avaliações de estudos de 

viabilidade técnicas e econômicas. 

O SuperPro Designer® tem excelente versatilidade e muitos atributos ideais 

necessários para aplicações educacionais, permitindo que os usuários analisem uma 

operação unitária individual, porém permitindo a combinação flexível dessas 

operações unitárias para realizar análises de rotina e integradas de instalações de 

processos complexos (FLORA et al., 1998). 

O procedimento de cálculo das propriedades termodinâmicas de líquidos, 

gases e vapores é explicado em detalhes no Perry’s Chemical Engineers Handbook 

(PERRY E GREEN, 1997). Os procedimentos de equação de estado podem ser 

usados para o cálculo das propriedades da fase liquida e da fase gasosa. Uma 

alternativa para a estimativa das propriedades da fase liquida de misturas é a 

aplicação de propriedades em excesso. O excesso de propriedade de importância 

para aplicações de engenharia é o excesso de energia de Gibbs, G°. Existem vários 

métodos para a expressão de G° e cálculo das propriedades, entre os quais, os mais 

recentes são dados pela equação de Wilson, equação NRTL (Non Random Two 

Liquid) e UNIQUAC (Universal Quase Equation Chemical). Os bancos de dados com 

o Dortmund Databank, o banco de dados Beilstein para compostos orgânicos ou o 

banco de dados DIPPR são fontes comuns de dados termo físicos de diversos 

componentes. 
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As equações de estado estão anexadas a diversos diferentes pacotes 

termodinâmicos e buscam fornecer a composição de fases do sistema. Esses pacotes 

já estão disponíveis nos simuladores, mas seu uso vai depender das propriedades 

das substâncias envolvidas no processo, já que são equações que buscam descrever 

o comportamento de substancias ou misturas em função de variáveis de estado e o 

pacote com o melhor resultado para o processo deverá ser escolhido. 

A equações de estado de Peng-Robinson que foi desenvolvida como um 

melhoramento da equação de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK), que era 

bastante aceita na indústria de hidrocarbonetos pela sua simplicidade e capacidade 

de gerar bons resultados para a composição de fases (PENG e ROBINSON, 1976), 

é um exemplo. 

Outro modelo é o NRTL (Non Random Two Liquid) desenvolvido por Renon e 

Prausnitz em base no modelo de Wilson, que relaciona o coeficiente de atividade 

química com o excesso de energia livre de Gibbs, tem a capacidade de reproduzir 

resultados mais próximos da realidade para sistemas mais complexos, como no caso 

dos que utilizam polímeros naturais (RENON e PRAUSNITZ, 1968; FERNÁNDEZ-

RODRÍGUEZ et al., 2021). 
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2.6 Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) 

A avaliação econômica é de extrema importância para o estudo preliminar, já 

que se visa identificar se a rota sugerida é ou não viável e compará-la a outras formas 

já estudadas. É feito pela análise de diversos indicadores como CAPEX, OPEX, VPL, 

TIR e período de retorno. 

CAPEX é a sigla em inglês da expressão “capital expenditure” que atribui a 

quantia de dinheiro gasto na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de 

capital de um determinado processo. Já o OPEX é a sigla inglesa da expressão 

“operational expenditure” que significa o capital utilizado para manter ou melhorar os 

bens físicos de uma empresa, tais como equipamentos. 

O valor presente líquido (VPL) é uma fórmula econômico-financeira que 

determina o valor presente de pagamentos futuros descontados usando uma taxa de 

juros pré-definida. 

 ��� = �  !"�1 + �$��"
%

"&�
 (2.5) 

 

A taxa mínima de atratividade representa o mínimo retorno que se espera 

ganhar quando se faz um investimento. Para que haja viabilidade, a TMA deve ser 

superada pela TIR. 

A taxa interna de retorno representa o valor que o investidor obtém em média 

em cada período enquanto o investimento inicial é recuperado. É a taxa que produz 

um VPL igual a zero. 

O período de retorno indica o tempo necessário para que o lucro acumulado 

se iguale ao investimento inicial. 

 �eríodo de retorno =  $�-./012.�03 1�141��
5��ℎ3 �3 7eríodo  (2.6) 
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Capítulo 3 METODOLOGIA 

A produção de nanocelulose cristalina por via ácida simulada foi adaptada dos 

procedimentos descritos por Bettaieb et al. (2015); Jiang et al., (2015); Mendes et al., 

(2015) e Wang et al., (2014). O processo foi realizado usando o software SuperPro 

Designer®, versão 6, aplicando o pacote termodinâmico NRTL e inserindo como base 

comparativa 1000 kg de bagaço de milho. 

 

3.1 Descrição Do Processo 

As operações unitárias, cálculos de instalações e avaliações de viabilidade 

tecno-econômica foram realizadas e dimensionadas com auxílio do simulador de 

processos SuperPro Designer®, literaturas complementares e pesquisas de 

processos semelhantes. 

Até a obtenção de nanocelulose a biomassa passa por diversos processos, a 

esquemática adaptada do processo está ilustrada na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do processo de obtenção de NCC 

Fonte: Elaboração própria. 
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O processo inicia-se com o pré-tratamento mecânico dos 1000 kg de bagaço 

de milho em um moinho de bolas por 30 min, seguido do pré-tratamento básico. 

Segundo Liu et al., (2013), utilizando 0.06 g de NaOH por grama de biomassa com 

uma razão de 1:2 em massa de biomassa/líquido em uma extrusora de dupla rosca 

em temperatura de 99 °C e mantido em temperatura constante durante 1 hora após 

a extrusão. Foram obtidos 71 % de remoção de lignina, 22 % de perda de 

hemicelulose e 4 % de perda de celulose. 

Em seguida, os sólidos são separados dos compostos solubilizados na base 

por um filtro a vácuo e seguem para um reator para reação com ácido sulfúrico. O 

reator é pré-aquecido a 60 °C e 8 mL de ácido sulfúrico com concentração de 62 % 

em massa para cada 1 g de biomassa obtida são adicionados aos sólidos para que a 

reação de hidrólise ocorra. O reator é do tipo CSTR (Continuous stirred tank reactor) 

e após a reação é diluído em 8 vezes com água em um lavador para garantir o término 

da reação. 

A suspensão formada é centrifugada por 15 min a 8 000 rpm para promover a 

separação dos sólidos de interesse e os líquidos. O ácido sulfúrico diluído é 

recuperado enquanto os sólidos seguem para um ultrasonificador, onde permanecem 

por 5 minutos para a obtenção dos cristais de celulose. 

O fluxograma do processo de recuperação do ácido sulfúrico para reduzir a 

emissão de rejeitos e custos de compra do material está representado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Fluxograma do processo de recuperação de H₂SO₄ 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez definidas as etapas globais da biorrefinaria o seguinte procedimento 

foi a implementação da biorrefinaria num ambiente computacional, como descreve-

se a seguir. 

 

3.2 Implementação da biorrefinaria virtual 

As simulações das etapas da hidrólise ácida do bagaço para extração de 

nanocelulose e recuperação do ácido foram realizadas utilizando o software de 

simulação Superpro Design®, sob a licença do Laboratório de LADEBIO/UFRJ 

(LAB31), sob parceria com BIOTEC/UFF para uso exclusivamente educacional. Esse 

software é intuitivo de modelagem de bioprocessos, que ajuda os engenheiros a 

criarem modelos de estado estacionário e dinâmico para o dimensionamento de 

equipamentos, monitoramento de desempenho, solução de problemas, planejamento 

de negócios e gestão de ativos. Ele oferece uma abrangente base termodinâmica 

para determinação de propriedades físicas e de transporte e uma base de dados de 
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diversos componentes, comumente empregados nos bioprocessos. A biorrefinaria 

para a valorização de bagaço do milho foi simulada em estado estacionário. 

A implementação do processo de biorrefino no software foi realizada de acordo 

com o fluxograma mostrado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Diagrama dos passos para implementação do processo simulado 

 

3.2.1 Definição De Componentes 

A maioria dos componentes utilizados na simulação estão disponíveis no 

banco de dados do simulador. Os demais componentes foram adicionados com as 

propriedades obtidas na literatura. A Tabela 3.1 apresenta, resumidamente, os 

parâmetros adotados no processo. 
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Tabela 3.1 – Parâmetros dos componentes envolvidos no processo 

Componente Propriedades Referência 

Celulose MM= 34 050 g.mol⁻¹ 
GP= 210 

BARBASH et al., 2017 

Hemicelulose MM= 3 003 g.mol⁻¹ 
GP= 20 

PANTHAPULAKKAL et al., 2017 

Lignina MM= 1 800 g.mol⁻¹ 
GP= 12 

CRESTINI et al., 2011 

Nanocelulose 
cristalina 

MM= 19 457 g.mol⁻¹ 
GP= 120 

Preço de venda = US $ 900,00/kg 
WANG et al., 2014. 

Glicose MM= 180 g.mol⁻¹ SuperPro Designer® (2021) 

Xilose MM= 150 g.mol⁻¹ Sigma Aldrich (2021) 

Ácido sulfúrico MM= 98 g.mol⁻¹ 
Custo de compra= US $ 0,07/kg 

SuperPro Designer® (2021) 

Hidróxido de sódio MM= 40 g.mol⁻¹ 
Custo de compra= US $0,02/kg 

SuperPro Designer® (2021); ALIBABA 
(2021) 

Cloreto de sódio MM= 58 g.mol⁻¹ SuperPro Designer® (2021) 

Água MM= 18 g.mol⁻¹ 
Custo de compra= US $ 0,005 /kg 

SuperPro Designer® (2021); CEDAE 
(2019) 

MM = Massa Molar 

GP = Grau de polimerizacao 

 

3.2.1.1 Polímeros lignocelulósicos 

Para realizar a simulação do processo é necessário ter todos os componentes 

registrados no banco de dados do simulador. Por esse motivo, foram definidas as 

propriedades físico-químicas e termodinâmicas de cada um deles. 

Em especial, o cálculo de massa molar está associado ao grau de 

polimerização, que avalia o número de monômeros que compõem uma 

macromolécula polimérica. O grau de polimerização varia de acordo com a biomassa 

e com os tratamentos utilizados. Assim, a massa molar de cada polímero presente do 

processo pode ser calculada através da seguinte equação: 

 

 99��3�í2.:3� = 5���3�í2.:3� × 99�93�ô2.:3� (3.6) 

 

Como a celulose é um polímero composto dos monômeros de glicose que já 

vem registrada no SuperPro Designer®, utiliza-se seus valores como base para a 

celulose. O valor de grau de polimerização para a celulose foi obtido – como 
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observado no artigo de Barbash (2017) – em torno de 210 para o bagaço de milho 

pré-tratado. 

Similarmente, para a hemicelulose, considera-se sua composição igual a de 

xilano por ser o composto majoritário. Utiliza-se um grau de polimerização igual a 30 

segundo observado por Panthapulakkal (2017). 

Para a lignina e nanocelulose, obtêm-se grau de polimerização igual a 12 e 

120, respectivamente, observado por Crestini (2011) e Wang (2014). 

3.2.1.2 Água de abastecimento 

A água está definida no banco de dados do SuperPro Designer® com todas 

suas propriedades físico-químicas e termodinâmicas. Quanto aos valores de compra 

e de venda, utiliza-se os valores fornecidos pela CEDAE para o Rio de Janeiro com 

consumo de água industrial acima de 130 m3. O valor de compra resultante é igual a 

0,005 US$/kg de água. 

3.2.1.3 Ácido sulfúrico e hidróxido de sódio 

Assim como a água, o ácido sulfúrico está registrado no banco de dados do 

SuperPro Designer® com todas suas propriedades físico-químicas, termodinâmicas 

e dados econômicos. Enquanto o hidróxido de sódio possui apenas as propriedades 

físico-químicas e termodinâmicas. Utilizou-se os valores fornecidos pela Alibaba para 

a aquisição de hidróxido de sódio de pureza industrial e o valor de compra resultante 

é igual a 0,02 US$/kg. 

3.2.2 Modelo termodinâmico 

Como mencionado anteriormente o pacote termodinâmico Non Random Two 

Liquid (NRTL) é o recomendado para o cálculo do coeficiente de atividade da fase 

líquida, devido à melhor capacidade de prever o comportamento de soluções 

orgânicas (GEBREYOHANNES et al., 2014). 

3.1.2 Unidades operacionais do processo  

3.1.2.1 Moedor 

O moedor utilizado para simulação foi um moinho de bolas, um reservatório 

rotatório com pequenas esferas que proporcionam a moagem da biomassa 
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alimentada para promover o aumento da área superficial e redução do grau de 

polimerização, preparando as partículas de celulose para os tratamentos químicos 

subsequentes. 

O procedimento de moagem não é dimensionado por Wang (2014). Os 

parâmetros para o dimensionamento do procedimento de moagem foram obtidos do 

estudo de Phanthong (2016). 

 

Figura 3.4 – Ícone do moedor no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.2 Extrusora 

A hidrólise alcalina é realizada em uma extrusora reativa dupla com rosca co-

rotante conforme processo descrito por Liu et al., (2013), promovendo aquecimento, 

agitação e transporte. Tem como objetivo a purificação da biomassa, removendo 

lignina e hemicelulose, possibilitando maior impregnação de ácido na celulose 

durante o tratamento. 

 

Figura 3.5 – Ícone da extrusora no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.3 Filtrador 

O filtro de tambor rotativo à vácuo é um sistema de filtragem amplamente 

utilizado em diversos ramos industriais, é composto por um grande cilindro horizontal 

e de fácil manutenção. São geralmente usados quando a substância líquida contém 

uma grande quantidade de resíduos sólidos que precisam ser removidos. Este filtro 

foi selecionado para a simulação do processo devido a fração de sólidos presentes 

na corrente de entrada e sua excelente relação custo-benefício (WANG et al., 2014). 
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Figura 3.6 – Ícone do filtrador rotativo à vácuo no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

 

O filtro prensa (P&F) é utilizado no final do processo para realizar a separação 

dos resíduos sólidos dos cristais de nanocelulose.  

 

Figura 3.7 – Ícone do filtrador P&F no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.4 Reator 

A celulose purificada e filtrada do pré-tratamento básico foi hidrolisada a 

celulose nanocristalina em um reator CSTR constituido de aço inox 304 devido a 

necessidade de um material resistente a corrosão. Os dados cinéticos para simulação 

e as seguintes equações para cálculo de conversão dos componentes 

lignocelulósicos foram obtidos de (WANG et al., 2014). 

 

Figura 3.8 – Ícone do reator no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

 

 − =>%=0 = ?@>% − ?@>%A�1 − BC� (3.1) 
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 =>
=0 = 1,136?@>% − ?G> (3.2) 

 

 − =!HIJ=0 = �?� + ?K��!HIJ − !HIJA�1 − ��� (3.3) 

 

 =!LH=0 = ?�!HIJ − ?
!LH (3.4) 

 

 =5JM=0 = 1,111?
!LH + 1,111?K!HIJ − ?N5JM (3.5) 

 

Onde  

>% é a concentração de xilano  

>%A é a concentração de xilano inicial  

BC é o grau de hidrólise do xilano  

> é a concentração de xilose  

!HIJ é a concentração de celulose  

!HIJA é a concentração de celulose inicial  

� é o grau de hidrólise do celulose  

!LH  é a concentração de celulose cristalina  

5JM é � 43�4.�0:�çã3 =. ��143/.  

?�, ?
, ?K, ?N, ?@ . ?G /ã3 �/ 43�/0��0. 4�:�40.:í/014� =. 4�=� :.�çã3  

 

3.1.2.5 Lavador 

Após o tratamento da biomassa tratada com o ácido sulfúrico, adiciona-se água 

ao sistema, com o propósito de finalizar a reação, dilui-se a solução em uma razão 

de 8 vezes e, consequentemente, impede-se que a corrosividade da mistura danifique 

as instalações a jusante do reator, reduzindo o custo destas (WANG et al., 2014). O 

lavador tem duas correntes de saída: uma de acido sulfúrico e outra de sólidos. A 

corrente de acido sulfúrico é tratada para remocao dos acucares solúveis, seguida de 

uma etapa de concentração. Os sólidos seguem para o processo de ultrassonificação. 
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Figura 3.9 – Ícone do lavador no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.6 Centrifuga 

A mistura contendo ácido diluído e celulose residual é centrifugada para 

promover a separação dos sólidos de interesse e os líquidos para tratamento e reuso. 

A centrífuga utilizada nessa simulação foi do tipo disco, para processos industriais 

(BETTAIEB et al., 2015). 

 

Figura 3.10 – Ícone da centrifuga no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.7 Ultrasonificador 

A ultrasonificação foi utilizada para diminuir a nanocelulose aglomerada em 

grandes parcelas e para fazer a liberação da região cristalina. No simulador SuperPro 

Designer® não consta esse equipamento, logo, foi adaptado um reator CSTR para 

realizar operação semelhante à ultrasonificação (BETTAIEB et al., 2015). 

3.1.2.8 Trocador iônica em coluna cromatográfica 

Para remover os açúcares do ácido, utiliza-se o processo de retardamento 

ácido que consiste no uso de uma resina que tem uma maior afinidade com o ácido 

do que com os açúcares presentes nessa corrente, resultando em uma separação 

cromatográfica devido ao movimento mais lento que o ácido apresenta devido a maior 

afinidade. O ácido é então deslocado da resina por um pulso de água doce. 
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Figura 3.11 – Ícone do trocador iônico no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.9 Absorção por membrana 

O absorção por membrana é uma adaptação do Continuous effect membrane 

distilation (CEMD) usado por Liu (2016) para reconcentrar o ácido. A separação é 

baseada na evaporação por meio de uma membrana hidrofóbica microporosa 

consegue-se concentrar o ácido diluído após a separação dos açúcares até uma 

concentração de 40 % em massa. O uso desse equipamento ao invés de fazer a 

destilação por múltiplos efeitos ou a destilação flash multi-estágio apresenta diversas 

vantagens como baixa temperatura/pressão de operação, alta rejeição, grande área 

de evaporação, evita-se problemas de corrosão, entre outros. 

 

Figura 3.12 – Ícone de absorção por membrana no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.10 Osmose reversa 

A osmose reversa foi empregada para obter a água deionizada requerida pela 

planta utilizando a própria água de abastecimento. A concentração de sais presente 

na água é de 0,05 % em massa de acordo com a Resolução Conama nº 357 

(CONAMA, 2005). 

 

Figura 3.13 – Ícone da osmose reversa no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 
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3.1.2.11 Secador 

O tipo de secador utilizado foi um Spray Dryer, o mesmo utilizado por Mendes 

et al., (2015). Esse método consegue produzir pó seco a partir de um líquido ou 

suspensão por secagem rápida com ar quente. É o método preferido para secagem 

quando se trabalha com materiais termicamente sensíveis. 

 

Figura 3.14 – Ícone o secador no SuperPro Designer® 

Fonte: SuperPro Designer® 

3.1.2.12 Evaporador 

Devido a concentração de ácido utilizada, o uso desse equipamento é 

essencial visto que a concentração máxima obtida pelo Continuous effect membrane 

distilation (CEMD) usado por Liu (2016) é de cerca de 40 %, o que não seria suficiente 

para o reuso do mesmo. Com a reconcentração no evaporador até 62 % é possível 

reutilizar este ácido (LI et al., 2012b). 

 

3.1.2.13 Planta de Utilidades 

Os cálculos referentes às utilidades envolvidas nos processos de aquecimento 

dos reatores que processam a biomassa, tanto o pré-tratamento básico quanto o 

tratamento ácido, foram resolvidos pelo SuperPro Designer®. Para esta simulação foi 

adotado vapor de água a 152 °C para o aquecimento e correntes de água a 25 ºC 

para resfriamento. 

3.3 Descrição do EVTE 

A partir dos resultados obtidos após a simulação do processo, computam-se 

os custos e faturamentos com a venda dos produtos e os indicadores financeiros 
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(VPL, TIR e período de retorno) assim como o CAPEX e OPEX para análise da 

viabilidade econômica da planta. 

O SuperPro Designer® já possui em um banco de dados o custo de aquisição 

dos equipamentos, mas visto que o programa não leva em consideração o 

dimensionamento dos equipamentos e pela falta de disponibilidade de alguns deles, 

foi necessário realizar um estudo para levantamento de preços dos equipamentos; 

alterando no simulador os valores quando estes fossem muito discrepantes. 

Para melhor cálculo do CAPEX, o SuperPro Designer® incorpora outros custos 

além do valor de aquisição dos equipamentos que são os custos diretos (CD), custos 

indiretos (CI) e outros custos (OC). Esses valores estão definidos na Tabela 3.2 e são 

calculados com base no custo de aquisição dos equipamentos (PC) que se encontram 

na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros para cálculo de custo de capital 

CUSTOS DIRETOS (CD) 

Tubulação 0,35 × �! 

Instrumentação 0,40 × �! 

Isolamento 0,03 × �! 

Instalações elétricas 0,10 × �! 

Construções 0,45 × �! 

Melhoria do terreno 0,15 × �! 

Instalações auxiliares 0,40 × �! 

CUSTOS INDIRETOS (CI) 

Engenharia 0,25 × !^ 

Construção 0,35 × !^ 

OUTROS CUSTOS (OC) 

Taxa do empreiteiro 0,05 × �!^ + !$� 

Contingência 0,10 × �!^ + !$� 

Fonte: Adaptado do SuperPro Designer® 

 

Para o OPEX, os custos de operação do projeto são calculados pelo simulador 

a partir dos dados obtidos de produção e custo de cada equipamento. Já os 
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indicadores financeiros são calculados levando em consideração o rendimento do 

projeto juntamente com o valor agregado dos reagentes e dos produtos de venda. 

Para o cálculo do Valor Presente Líquido, é necessário especificar a taxa mínima de 

atratividade que varia de acordo com o risco do investimento. Por padrão, o simulador 

utiliza 7 % que está na faixa para médio risco (8 %-11 %). 

 

Tabela 3.3 – Custo de aquisição dos equipamentos do processo 

Equipamento Custo de aquisição (US$/unid.) 

Moedor 109.000 

Extrusora 330.000 

Filtro a vácuo 47.000 

Filtro prensa 84.000 

Reator 869.000 

Lavador 37.000 

Centrifuga 665.000 

Ultrasonificador 52.000 

Secador 155.000 

Trocador iônico 338.000 

Absorção por membrana 7.000 

Evaporador 147.000 

Trocador de Calor 22.000 

Osmose reversa 27.000 

Fonte: Adaptado do SuperPro Designer® 

 

O custo de aquisição das membranas e resinas utilizadas nas operações de 

troca iônica, destilação e osmose reversa foram de 10 US$/L, 1 US$/m2 e 15 US$/m2, 

respectivamente. O consumo de ácido sulfúrico no processo é considerado com 

reciclo, uma vez que é possível realizar a recuperação do mesmo para minimizar 

custos de operação. Um resumo dos equipamentos com seus usos é observado na 

Tabela 3.4. 

 



 

 

45 

 

Tabela 3.4 – Parâmetros dos equipamentos do processo 

Equipamento Parâmetros Referências 

 

Moedor t= 30 min; 10 kW 

Tipo: Moedor de bolas 

(PHANTHONG et al., 

2016) 

Extrusora T= 99 ºC; t= 1 h; 110 kW 

Tipo: reativa dupla com 

rosca co-rotante 

(LIU et al., 2013) 

Filtro a vácuo t=1 h; 1 kW 

Tipo: Tambor rotativo a 

vácuo 

(WANG ET AL., 2014) 

Reator T= 60 ºC; t= 30 min; 200 W 

Tipo: Batelada 

(WANG et al., 2014) 

Lavador t= 2 h;  (WANG et al., 2014) 

Centrifuga t= 15 min; 83 kW 

Tipo: A disco 

(BETTAIEB et al., 2015) 

Ultrasonificador t= 1 h; (BETTAIEB et al., 2015) 

Filtro prensa t= 4 h; 7,5 kW (STICKLAND et al., 2006) 

Secador t= 6 h; 2,6 kW ; Ti= 152 ºC; 

Tf= 70 ºC 

Tipo: Spray Drying 

(MENDES et al., 2015) 

Trocador iônico tr= 30 min; (LIU et al., 2016) 

Absorção por membrana t= 1,5 d; 477 kW (LIU et al., 2016) 

Evaporador t= 360 min; Ti= 152 ºC (LI et al., 2012b) 

Fonte: Elaboração própria 
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos para o trabalho, 

abordando discussões e análises/avaliação dos métodos empregados para a 

obtenção dos resultados do sistema em estudo. 

 

4.1 Análise econômica da produção para diferentes parâmetros 

A Figura 4.1 mostra o fluxograma do processo, construído no software. Os 

processos que apresentam mais de um equipamento idêntico em paralelo são 

representados com a legenda de um quadrado rosa antecedendo o nome do 

equipamento. Foi necessário operar com 3 extrusoras, 20 trocadores iônicos, 

9 absorvedores por membrana e 27 filtradores por osmose reversa em paralelo para 

compreender os tempos de operação e vazões de entrada. Além disso, o destilador 

por membrana apresenta a legenda com três traços devido a necessidade de reduzir 

o tempo de ciclo do processo, o qual consiste na utilização de vários itens de 

equipamento operando em modo escalonado (ou seja, alternando de lote para lote) 

para as etapas (procedimentos) que têm longos tempos de ciclo. São utilizados 27 

absorvedores por membrana extras para diminuir o tempo efetivo de ocupação.  

Considerando a flutuação dos custos envolvidos no processo (venda do 

produto e compra de insumos) foram realizadas diversas simulações modificando os 

seguintes parâmetros: (i) compra da membrana de destilação (de US$1,00/m² à 

US$1,50/m²); (ii) compra da resina Tulsion® A-32 Fine Mesh (de US$10,00/L à 

US$15,00/L); (iii) preço de venda da nanocelulose cristalina (US$ 700,00/kg à 

US$900,00/kg); (iv) rendimento do processo (32,5 %, 28,75 % e 25 %). Este último 

sendo avaliado no caso de possíveis distúrbios no decorrer do processo industrial. 

A viabilidade do projeto com os valores de conversão no tratamento ácido 

previstos por Wang (2014) são analisados na Tabela 4.3, observando os valores para 

OPEX, VPL, TIR e período de retorno avaliados pelo simulador. A composição das 

correntes e o balanço de massa deste processo são apresentados nas Tabela 4.1 e 

Tabela 4.2, respectivamente. 
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Figura 4.1 – Fluxograma do processo de obtenção de NCC no software 

Fonte: Super Pro Designer® 
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Tabela 4.1 – Dados de massa e energia para as correntes do processo 

Corrente Composição Temperatura Pressão kg/batelada 

Água de abastecimento 99,5% H₂O 
0,5% NaCl 

25 °C 1,013 211.300 

Água destilada 100% H₂O 26 °C 1,013 168.629 

Concentrado 97,5% H₂O 
2,5% NaCl 

26 °C 1,013 42.671 

Bagaço 

44,4% Celulose 
27,8% Hemicelulose 

19,6% Lignina 
8,2% Outros sólidos 

30 °C 1,013 1.000 

Moído 

44,4% Celulose 
27,8% Hemicelulose 

19,6% Lignina 
8,2% Outros sólidos 

30 °C 1,013 1.000 

NaOH 97% H₂O 
3% NaOH 

25 °C 1,013 2.000 

Pré-E 

64,7% H₂O 
14,8% Celulose 

9,3% Hemicelulose 
6,5% Lignina 

2,7% Outros sólidos 
2% NaOH 

25 °C 1,013 3.000 

Pós-E 

64,7% H₂O 
14,8% Celulose 

9,3% Hemicelulose 
6,5% Lignina 

2,7% Outros sólidos 
2% NaOH 

99°C 1,013 3.000 

Água 1 100% H₂O 25 °C 1,013 2.500 

Resíduo 

87,4% H₂O 
4,9% Lignina 

2,9% Outros sólidos 
2,1% NaOH 

2,1% Hemicelulose 
0,6% Celulose 

58 °C 1,013 2.860 

Pré-R 

73,5% H₂O 
16,1% Celulose 

8,2% Hemicelulose 
2,2% Lignina 

58 °C 1,013 2.640 

H₂SO₄ 
62% H₂SO₄ 
38% H₂O 

25 °C 1,013 7.766 

Pós-R 

47% H₂O 
46,3% H₂SO₄ 

2,6% CNC 
1,53% Xilano 
1,52% Glicose 

0,6% Hemicelulose 
0,5% Lignina 

60 °C 11,29 10.406 

Água 2 100% H₂O 25 °C 1,013 65.800 
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Corrente Composição Temperatura Pressão kg/batelada 

Lavado 

92,7% H₂O 
5% CNC 

1,1% Hemicelulose 
1,1% Lignina 

0,1% Celulose 

25 °C 11,29 5. 274 

H2O 100% H₂O 27 °C 1,013 4.402 

Pré-U 

56,1% H₂O 
30,5% CNC 

6,6% Hemicelulose 
6,5% Lignina 

0,3% Celulose 

27 °C 1,013 872 

Pós-U 

56,1% H₂O 
30,5% CNC 

6,6% Hemicelulose 
6,5% Lignina 

0,3% Celulose 

25 °C 10,02 872 

Rejeito celulósico 

35,9% Hemicelulose 
35,3% Lignina 

17,7% H₂O 
9,6% CNC 

1,5% Celulose 

25 °C 10,02 161 

Filtrado 64,8% H₂O 
35,2% CNC 

25 °C 10,02 711 

Ar úmido 
64,0% N₂ 
19,4% O₂ 

16,6% H₂O 
70 °C 1,013 2.763 

Ar seco 
76,7% N₂ 
23,3% O₂ 152 °C 1,013 2.303 

CNC final 100% CNC 70 °C 1,013 250 

Pré-I 

92,8% H₂O 
6,8% H₂SO₄ 
0,2% Glicose 
0,2% Xilose 

28 °C 1,013 70.932 

Pós-I 
98% H₂O 
2% H₂SO₄ 

25 °C 1,013 231.357 

Água 3 100% H₂O 25 °C 1,013 220.015 

Açúcares 

99,4% H₂O 
0,3% Xilose 

0,2% Glicose 
0,1% H₂SO₄ 

28 °C 1,013 59.590 

Pré-D 
98% H₂O 
2% H₂SO₄ 90 °C 1,013 231.357 

Pós-D 
98% H₂O 
2% H₂SO₄ 

90 °C 1,013 231.357 

Água 4 100% H₂O 25 °C 1,013 7.520 

Água 5 100% H₂O 90 °C 1,013 226.595 

Água 6 100% H₂O 40 °C 0,074 4.601 

H₂SO₄ 62% 
62% H₂SO₄ 
38% H₂O 

40 °C 0,074 7.681 

Fonte: Elaboração própria 

Continuação Tabela 4.1 
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Tabela 4.2 – Balanço de massa por componente do processo em kg/batelada 

Componente Inicial Entrada Saída Final Acúmulo 

Celulose 0,0 444,0 19,0 0,0 425,0 

CNC 0,0 0,0 343,1 0,0 -343,1 

Glicose 0,0 0,0 81,9 0,0 -81,9 

Hemicelulose 0,0 278,0 118,9 0,0 159,1 

Xilose 0,0 0,0 159,1 0,0 -159,1 

Lignina 0,0 196,0 196,0 0,0 0,0 

Nitrogênio 9,2 1.766,8 1.766,8 9,2 0,0 

Outros sólidos 0,0 82,0 82,0 0,0 0,0 

Oxigênio 2,8 539,4 539,4 2,8 0,0 

Cloreto de sódio 0,0 1.056,5 1.056,5 0,0 0,0 

Hidróxido de sódio 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 

Ácido sulfúrico 0,0 4.815,0 4.815,0 0,0 0,0 

Água 0,0 510.969,5 510.969,5 0,0 0,0 

TOTAL 12,0 520.217,2 520.217,2 12,0 0,0 

Fonte: SuperPro Designer® 

 

Para o processo nas condições de operações pré-estabelecidas, observa-se 

alta taxa de reação de celulose com uma saída de apenas 5% da carga inicial e taxa 

de reação de hemicelulose com cerca de 43%. Esses valores estão em excelente 

concordância com os valores experimentais encontrados por Wang et al., (2014). 

 

Tabela 4.3 – Efeito da variação dos parâmetros nos indicadores financeiros para o 
processo com rendimento total de 32,5 %  

Rendimento total do processo (%) 32,5 

CAPEX (US$) 98.406.000,00 

Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 900 

Preço dos consumíveis 
(%) 

OPEX (US$) VPL (US$) TIR 
(%) 

Período de retorno 
(anos) 
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100 $123,250,624.00 $482,844,000.00 54.61% 1.19 

110 $132,223,582.00 $444,188,000.00 51.64% 1.27 

120 $141,196,540.00 $405,532,000.00 48.67% 1.37 

130 $150,169,498.00 $366,876,000.00 45.55% 1.48 

140 $159,142,456.00 $328,220,000.00 42.42% 1.61 

150 $168,115,414.00 $289,564,000.00 38.98% 1.76 

Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 800 

100 $123,250,624.00 $364,823,000.00 45.39% 1.48 

110 $132,223,582.00 $326,167,000.00 42.27% 1.62 

120 $141,196,540.00 $287,511,000.00 38.83% 1.77 

130 $150,169,498.00 $248,855,000.00 35.39% 1.96 

140 $159,142,456.00 $210,199,000.00 31.80% 2.2 

150 $168,115,414.00 $171,544,000.00 28.05% 2.50 

Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 700 

100 $123,250,624.00 $246,802,000.00 35.23% 1.97 

110 $132,223,582.00 $208,147,000.00 31.64% 2.21 

120 $141,196,540.00 $169,491,000.00 27.89% 2.52 

130 $150,169,498.00 $130,835,000.00 23.83% 2.92 

140 $159,142,456.00 $92,179,000.00 19.45% 3.47 

150 $168,115,414.00 $53,523,000.00 14.77% 4.29 

Fonte: Elaboração própria 

 

A mesma avaliação foi realizada para os rendimentos de 28,75 % e 25,00 %, 

como demonstrado nas Tabela 4.4 e Tabela 4.5. 

Tabela 4.4 – Efeito da variação dos parâmetros nos indicadores financeiros para o 
processo com rendimento total de 28,75 % 

Rendimento total do processo (%) 28,75 

CAPEX (US$) 98.347.000,00 

Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 900 

Preço dos consumíveis 
(%) 

OPEX (US$) VPL (US$) TIR 
(%) 

Período de retorno 
(anos) 

100 $123,215,807.00 $360,551,000.00 45.08% 1.50 

110 $132,188,765.00 $321,896,000.00 41.80% 1.63 

120 $141,161,723.00 $283,240,000.00 38.52% 1.79 

130 $150,134,681.00 $244,584,000.00 35.08% 1.98 

140 $159,107,639.00 $205,928,000.00 31.48% 2.23 

150 $168,080,597.00 $167,272,000.00 27.58% 2.54 

Continuação Tabela 4.3 
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Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 800 

100 $123,215,807.00 $256,140,000.00 36.17% 1.92 

110 $132,188,765.00 $217,484,000.00 32.58% 2.15 

120 $141,161,723.00 $178,828,000.00 28.83% 2.43 

130 $150,134,681.00 $140,172,000.00 24.77% 2.81 

140 $159,107,639.00 $101,516,000.00 20.55% 3.32 

150 $168,080,597.00 $62,860,000.00 15.86% 4.06 

Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 700 

100 $123,215,807.00 $151,728,000.00 26.02% 2.69 

110 $132,188,765.00 $113,072,000.00 21.80% 3.15 

120 $141,161,723.00 $74,416,000.00 17.27% 3.80 

130 $150,134,681.00 $35,761,000.00 12.27% 4.8 

140 $159,107,639.00 $221,000.00 7.11% 6.52 

150 $168,080,597.00 -$41,191,000.00 0.00% 10.14 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 4.5 – Efeito da variação dos parâmetros nos indicadores financeiros para o 
processo com rendimento total de 25,0 % 

Rendimento total do processo (%) 25,00 

CAPEX (US$) 98.255.000,00 

Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 900 

Preço dos consumíveis 
(%) 

OPEX (US$) VPL (US$) TIR 
(%) 

Período de retorno 
(anos) 

100 $123,175,098.00 $238,211,000.00 34.45% 2.02 

110 $132,148,056.00 $199,555,000.00 30.86% 2.27 

120 $141,121,014.00 $160,900,000.00 26.95% 2.59 

130 $150,093,972.00 $122,244,000.00 22.89% 3.02 

140 $159,066,930.00 $83,588,000.00 18.52% 3.62 

150 $168,039,888.00 $44,932,000.00 13.52% 4.52 

Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 800 

100 $123,175,098.00 $147,418,000.00 25.55% 2.73 

110 $132,148,056.00 $108,762,000.00 21.33% 3.21 

120 $141,121,014.00 $70,106,000.00 16.80% 3.89 

130 $150,093,972.00 $31,450,000.00 11.80% 4.95 

140 $159,066,930.00 -$4,420,000.00 6.33% 6.79 

Continuação Tabela 4.4 
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Custo de venda de nanocelulose cristalina (US$/kg) 700 

100 $123,175,098.00 $56,625,000.00 15.08% 4.21 

110 $132,148,056.00 $22,663,000.00 10.55% 5.47 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os melhores valores para os indicadores econômicos naturalmente são para 

os maiores preços de venda de nanocelulose cristalina, pois isso gera um aumento 

na receita do processo e com os menores custos de aquisição de membrana e de 

resina. 

Com o aumento do preço da membrana e da resina se observa um aumento 

do OPEX e no período de retorno, visto que existe um aumento no preço dos insumos 

para um mesmo valor de receita, reduzindo o lucro do processo. A Figura 4.2 ilustra 

o comportamento da TIR em função do custo de aquisição da membrana e resina 

para diferentes rendimentos e preços de venda de NCC. 

 

 

Figura 4.2 – Variação da TIR em função do preço de membrana e resina 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para processos com parâmetros que tenham um valor de TIR igual ou inferior 

a TMA observa-se um VPL negativo, o que implica que o investimento não é 

remunerado a uma taxa suficiente para que o processo seja economicamente viável. 

Continuação Tabela 4.5 
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Para um processo com rendimento de 25,0% com preço de venda de 700 US$ 

por kg o processo não é viável para preços de compra de membrana e resina superior 

a 110%. 

4.2 Análise dos resultados 

As variações no rendimento do processo e no preço de venda da NCC, são as 

que mais impactam a rentabilidade do processo, enquanto as variações nos preços 

de compra da resina e da membrana acarretam mudanças sutis na TIR e estas 

avaliações são importantes para caso alguma flutuação no mercado ocorra após a 

construção da planta. 

Conforme as regulamentações ambientais para o descarte do rejeito ácido 

deve ser feito o tratamento do ácido sulfúrico diluído proveniente das etapas 

subsequentes à reação. Neste procedimento, a constante reposição dos consumíveis 

– membrana e resina – acarretam um alto custo de operação (US $ 106 440 por 

batelada). Outros métodos de separação podem apresentar melhor desempenho no 

que se condiz ao processo em escala industrial, porém, a disponibilidade de estudos 

que satisfazem os critérios necessários para a simulação é escassa.  

Devido ao alto tempo de operação no destilador por membrana durante a 

recuperação do ácido, é necessário operar com este equipamento em modo 

escalonado, atingindo um tempo de ciclo de 9 horas. Por esse motivo, é possível 

realizar 843 bateladas/ano, conforme calculado pelo simulador, independente da 

duração total do processo de 62 horas por batelada. 

Segundo Wang (2014), para operação da hidrólise acida com 62% de ácido 

sulfúrico em massa, a degradação de xilose e da glicose, assim como a hidrólise de 

NCC, são significativas, portanto, as equações cinéticas de primeira ordem inseridas 

no simulador se afastam da realidade, retornando valores de conversão de NCC 

ligeiramente maiores. 

No Anexo A o gráfico de tempo de ocupação de cada equipamento envolvido 

no processo gerado pelo simulador está disponível, tal como a licença de uso do 

software no Anexo C. 
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Capítulo 5 CONCLUSÕES 

A análise técnico-econômica do processo industrial para produção de 

nanocelulose cristalina, via hidrólise com ácido sulfúrico concentrado 64,00 %, 

utilizando como biomassa lignocelulósica, o bagaço de milho, com base no processo 

e cinética de Wang (2014) apresentou uma taxa de conversão de nanocelulose 

cristalina igual a 73 % relativa a massa inicial de celulose. 

Embora o simulador não disponibilizasse de todos os equipamentos envolvidos 

no processo, tais como o ultrasonificador e destilador por membrana (CEMD), foram 

feitas adaptações para a realização do estudo. Verificou-se que o tratamento do ácido 

sulfúrico diluído proveniente das reações químicas tem os procedimentos com os 

maiores custos de operação e tempos de operação, sendo definidos como o “gargalo” 

na recuperação da nanocelulose cristalina, acarretando uma menor rentabilidade do 

processo. 

Para que o processo se torne mais rentável e apresente uma maior faixa de 

operação, um melhor período de retorno, custo de operação e de investimento, é 

necessário que estudos adicionais na separação e recuperação de ácidos e açúcares 

envolvidos nas plantas de biorrefinaria sejam desenvolvidos e analisados. 
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