
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO PROCESSO 

DE PRODUÇÃO DE BIOETANOL NO CONTEXTO DE UMA 

BIORREFINARIA A PARTIR DE CASCAS DE LARANJA 

Niterói – RJ 

2/2022 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

FERNANDA DO CANTO ROTHIER 

ISABELA ROSA MARCHETTE 

RENATA BEATRIZ CALEGARI CAVALLARI 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO PROCESSO 

DE PRODUÇÃO DE BIOETANOL NO CONTEXTO DE UMA 

BIORREFINARIA A PARTIR DE CASCAS DE LARANJA 

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. 

FERNANDA DO CANTO ROTHIER 

ISABELA ROSA MARCHETTE 

RENATA BEATRIZ CALEGARI CAVALLARI 

 

Niterói – RJ 

2/2022 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui será inserida a Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da 
Escola de Engenharia e Instituto de Computação da UFF. O e-mail da 
biblioteca é: bee@ndc.uff.br colocar como assunto SOLICITAÇÂO DE 
CÓDIGO PARA FICHA CATALOGRÁFICA e informar CPF e NOME. 
 
Mesmo que os alunos que tiverem 2 orientadores podem solicitar a 
ficha online colocando o segundo orientador no campo de Co-
Orientador. 
 
# A página que gera automaticamente a FICHA CATALOGRÁFICA já 
está disponível na URL: http://www.bibliotecas.uff.br/bee/ficha-
catalografica . 

http://www.bibliotecas.uff.br/bee/ficha-catalografica
http://www.bibliotecas.uff.br/bee/ficha-catalografica




   

 

 

 
 

Agradecimentos 

 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos nossos familiares, inclusive os 

que já não estão mais neste plano, pelo constante apoio e suporte durante nossa 

trajetória acadêmica e de vida. 

Em segundo lugar, gostaríamos de agradecer aos nossos amigos, em especial 

aos amigos de faculdade, que proporcionaram momentos ímpares durante todo 

esse tempo. Compartilhar a jornada acadêmica, cheia de altos e baixos, tornou o 

processo mais leve e divertido. Apoio, aprendizado e carinho que levaremos para 

sempre em nossas vidas. 

Agradecemos a nossa orientadora, Professora Ninoska, por todo tempo 

dedicado em nos ajudar. Suas sugestões e ideias foram fundamentais na 

construção deste trabalho. Agradecemos também ao nosso co-orientador, 

Professor Brunno, pela sua imensa solicitude e por transmitir o seu conhecimento 

de forma tão sábia. Por fim, agradecemos ao Professor Andre Young e a Eliana 

Alhadeff por terem aceitado serem banca do nosso trabalho. 

Não poderíamos deixar de agradecer a toda comunidade da Universidade 

Federal Fluminense, nossa segunda casa, onde criamos grandes amizades e 

aprendemos muito, tanto em esfera acadêmica quanto pessoal, com grandes 

mestres do conhecimento.  

Por fim, agradecemos a Deus, pela resiliência e vontade de criar e de recriar 

enquanto nos desafiávamos na elaboração deste trabalho. 

 

  



   

 

 

Resumo 

Atualmente, o Brasil se depara com a perspectiva de um aumento 

significativo na demanda de combustível devido ao crescente aumento das 

exportações. O interesse mundial em combustíveis mais limpos revela uma 

alternativa para amenizar o aquecimento global. Ademais, o debate acerca da 

sustentabilidade tem sido um tópico cada vez mais relevante e, consequentemente, 

tem motivado a procura por fontes renováveis de energia com intuito de evitar o 

esgotamento dos recursos naturais e situações de desequilíbrio ambiental. Sendo 

assim, o presente trabalho desenvolve o conceito de uma biorrefinaria virtual para 

a obtenção de bioetanol de segunda geração, limoneno e pectina a partir da casca 

da laranja como fonte de biomassa lignocelulósica. Foi realizada uma análise de 

sensibilidade da extração do limoneno a partir dos dados obtidos por simulação 

computacional da planta no simulador AspenPlus v12.1. Tendo em vista a grande 

relevância desses insumos, o presente trabalho denota que a produção de 

bioetanol se revela como uma alternativa promissora frente às fontes de energia 

não renováveis e, portanto, apresenta um novo conceito de biorrefinaria para 

tratamento de resíduos oriundos da citricultura. Dessa forma, este trabalho visa 

revelar novas possibilidades de obtenção de biocombustíveis e produtos de alto 

valor agregado através de resíduos e, consequentemente, cooperar no 

desenvolvimento de processos industriais ambientalmente sustentáveis frente à 

devastação dos recursos ambientais promovidos pelas atividades humanas na 

atualidade. A planta idealizada e simulada neste trabalho conseguiu produzir, a 

partir de uma vazão de 381,60 ton/h de biomassa úmida, 12,7 ton/h de etanol anidro 

99,7% molar e 17,8 ton/h de pectina. Além disso, obteve-se a partir da planta 

desenvolvida no software, e com auxílio da ferramenta de análise de sensibilidade, 

5,9 ton/h de óleo essencial da laranja com 97,0% de limoneno, o que significou uma 

recuperação de 99,8% em massa de limoneno por massa de biomassa seca.  

 

Palavras-Chave: Biorrefinaria; Casca de Laranja; Pectina; Limoneno; Bioetanol; 

Simulação. 

  



   

 

 

Abstract 

Brazil is currently facing the prospect of a significant increase in the demand 

for fuel due to the growing increase in exports. The worldwide interest in cleaner 

fuels reveals an alternative to mitigate global warming. Moreover, the debate about 

sustainability has been an increasingly relevant topic and, consequently, has 

motivated the search for renewable energy sources to avoid the depletion of natural 

resources and situations of environmental imbalance. Thus, this paper develops the 

concept of a virtual biorefinery to obtain second-generation bioethanol, limonene 

and pectin from the orange peel as a source of lignocellulosic biomass. A sensitivity 

analysis of the limonene extraction was performed based on data obtained by 

computer simulation of the plant using the AspenPlus v12.1. Considering the great 

relevance of these inputs, this work shows that bioethanol production is a promising 

alternative to non-renewable energy sources and, therefore, presents a new 

concept of biorefinery treating residues from citriculture. Thus, this work aims to 

reveal new possibilities for obtaining biofuels and high-added value products 

through waste and, consequently, cooperate in the development of industrial 

processes that are environmentally sustainable against the devastation of 

environmental resources promoted by human activities today. The plant idealized 

and simulated in this work was able to produce, from a flow rate of 381.60 ton/h of 

wet biomass, 12.7 ton/h of 99.7% molar anhydrous ethanol and 17.8 ton/h of pectin. 

Moreover, it was obtained from the plant developed in the software, and with the 

help of the sensitivity analysis tool, 5.9 ton/h of orange essential oil with 97.0% 

limonene, which meant a recovery of 99.8% by mass of limonene per mass of dry 

biomass.   

 

Keywords: Biorefinery; Orange Peel; Pectin; Limonene; Bioethanol; Simulation.  
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1 Introdução  

A principal temática abordada neste trabalho é a proposição da planta de uma 

biorrefinaria para produção de bioetanol, limoneno e pectina a partir de casca de 

laranja, por meio de simulação computacional, e a apreciação dos resultados obtidos 

através de ferramentas de análise de sensibilidade obtidas no do software de 

simulação. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma nova proposta de 

biorrefinaria para tratamento de resíduos provenientes da citricultura. Essa nova 

proposta se baseia em dados e informações obtidos da literatura. Seguindo os 

mesmos objetivos da área de pesquisa em biorrefinaria, o alvo deste trabalho é 

apresentar novas possibilidades de se obter biocombustíveis e produtos de alto valor 

agregado através de resíduos.  

Em outras palavras, almeja-se propor novas formas de lidar com resíduos 

orgânicos, visualizando-os como matéria-prima de insumos. Trazer esta nova visão e 

torná-la factível acarreta diversos benefícios no atual cenário da indústria mundial, 

pois, além de baratear custos na produção, auxilia na redução do impacto que a 

produção de insumos não alimentícios de origem orgânica, como os biocombustíveis, 

tem causado na agricultura ao competir por áreas agricultáveis com a produção de 

alimentos. 

A metodologia empregada neste trabalho é a de simulação computacional, 

fazendo-se uso do software Aspen Plus v12.1, aliada à pesquisa e revisão 

bibliográfica de obras cientificas, como artigos, teses acadêmicas e dados estatísticos 

de fontes renomadas, como institutos de pesquisa e organizações mundiais.  

Cada etapa do desenvolvimento desta planta é descrita neste trabalho, desde 

as informações coletadas a fim de contextualização da produção de resíduos pela 

citricultura, a composição da casca da laranja e a aplicabilidade desses componentes 

para obtenção de produtos de alto valor agregado, até os detalhes do desdobramento 

da sua simulação no software, bem como os resultados obtidos. Com a apresentação 

desses resultados, almeja-se contribuir para a ampliação da indústria verde nacional 
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e mundial e, dessa forma, cooperar na busca de redução dos impactos ambientais 

das atividades humanas na contemporaneidade. 

 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo conceitual de biorrefinaria 

a partir de cascas de laranja como fonte de biomassa lignocelulósica visando a 

obtenção de etanol de segunda geração, limoneno e pectina.  

Como objetivos específicos, tem-se: 

• Implementar o modelo conceitual de biorrefinaria no simulador Aspen 

Plus para a obtenção de etanol de segunda geração, limoneno e 

pectina; 

• Entender a influência das variáveis operacionais sobre o rendimento 

do processo; 

• Estudar a significância estatística das variáveis envolvidas no 

processo, analisando-as dentro dos limites preestabelecidos; e 

• Avaliar as melhores condições operacionais para a simulação do 

processo. 
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Capítulo 2 Revisão Bibliográfica  

2.1 Biomassa 

O termo biomassa é empregado para se referir ao grupo de produtos 

energéticos e matérias-primas renováveis originados a partir da matéria orgânica 

formada por via biológica, a partir de fotossíntese. Sob um conceito energético, a 

biomassa se refere a todo recurso renovável proveniente de matéria orgânica, seja a 

referida biomassa de origem vegetal ou animal, que pode ser empregado na produção 

de energia (Marafon et al., 2016). 

A energia do sol é absorvida pelas plantas e transformada em energia química 

através do processo de fotossíntese, processo no qual o CO2 atmosférico, a água e 

a luz solar são convertidas em carboidratos constituintes dos tecidos das plantas. Este 

processo normalmente converte em torno de 1% da energia solar disponível em 

energia química. Essa energia derivada do sol é armazenada nas ligações químicas 

dos componentes estruturais da biomassa (Roberts et al., 2015). 

A biomassa, então, pode ser processada de forma mais eficiente, para obter a 

energia armazenada nas ligações químicas. O processo de conversão da energia 

estocada na biomassa pode ser realizado por meio da queima direta de lenha, restos 

de plantações, madeiras, palhas, entre outros, ou ainda, de forma indireta, via 

conversão da matéria em biogás ou em combustíveis líquidos, como bioetanol e 

biodiesel, para, posteriormente, serem submetidos à combustão gerando energia 

(GIODA, 2018). 

A captura de CO2 é um processo natural das plantas, visto que estas utilizam 

o CO2 existente no meio ambiente, originado da degradação de outros seres vivos, 

para seus processos metabólicos. A exploração de biomassa agiliza o processo de 

transferência de CO2 para a atmosfera que, consequentemente, será mais uma vez 

absorvido por outras plantas e transformado em nova biomassa (BERNDES et al., 

2016). 

A convenção da “neutralidade de carbono” supõe que o carbono liberado no 

momento da queima da biomassa será recapturado no replantio e que qualquer 

excesso de liberação de CO2 pode ser suprido pelo setor. Sob esta ótica, por muito 

tempo, considerou-se que a produção de combustível via biomassa era neutra em 



 

 

16 

 

emissão de CO2. Porém, descobriu-se que tal consideração estava equivocada pois, 

na prática, o atual sistema de contabilidade para o setor de uso da terra para 

reposição da biomassa convertida é incompleto e ineficiente. Como por exemplo, 

pode-se citar neste sistema um atraso de tempo entre as emissões e a rebrota 

subsequente quando a biomassa lenhosa é queimada (ZANCHI; PENA; BIRD, 2012). 

Estes fatores tornam, portanto, o estudo e classificação da origem dos diversos tipos 

biomassa importante para que seja possível avaliar os impactos ambientais que 

podem ser causados pelo seu uso na produção de biocombustíveis.  

Apesar da importância desses estudos, ainda não existe uma classificação 

universal para os tipos de biomassa. Isto se deve, principalmente, à grande variedade 

e quantidade de espécies vegetais existentes, que, portanto, possuem diferentes 

características composicionais. Nesse sentido, diversos autores classificam, de 

diferentes formas, a biomassa, dependendo da finalidade e do escopo do trabalho 

realizado por cada autor (TURSI, 2019). A biomassa, então, pode ser dividida em 

grupos com base em sua origem, características, composição e métodos de 

disposição (KUMAR et al., 2021). Para Vassilev et al. (2010a), a biomassa pode ser 

classificada segundo sua diversidade biológica em 5 grandes grupos: 

 

• Madeira: Neste grupo estão presentes diversas espécies de madeira. 

Elas formam um dos grupos de biomassa mais utilizados para 

transformação em produtos utilizáveis por meio de combustão, 

gaseificação, cogeração e coqueima, devido à presença mínima de 

enxofre e metais pesados em sua composição. 

• Biomassa agrícola e herbácea: Este grupo é subdividido em três 

subgrupos: gramíneas e flores; palhas; e resíduos. Resíduos agrícolas, 

como casca de arroz e bagaço de cana, apresentam grande 

disponibilidade e baixo custo, além de serem facilmente obtidos durante 

o ano todo, sendo, por isso, um dos tipos de biomassa mais utilizados 

na indústria.  

• Biomassa marinha: É composta por plantas e microorganismos de 

habitat marinho. A exploração dessa biomassa vem ganhando grande 

destaque na última década, tendo em vista o crescente número de 

trabalhos de pesquisa em torno da produção de biocombustíveis de 
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terceira e quarta geração, que estão ganhando cada vez mais atenção 

devido ao acelerado crescimento das algas e a capacidade intrínseca 

destes organismos de produzir óleos com propriedades semelhantes ao 

biodiesel.  

• Resíduos humanos e animais: Esta categoria é formada por resíduos 

que incluem restos metabólicos, como cama de frango, estrume de 

animais pecuários, e despojos provenientes do abate de animais de 

criação, como ossos, carne, entre outros. No geral, o método mais 

conveniente para a conversão desses resíduos em produtos úteis é a 

digestão anaeróbica, que resulta na produção de biogás como produto 

bioenergético do processo. 

• Biomassa contaminada e resíduos de biomassa industrial: É 

formado por resíduos sólidos urbanos, madeira de demolição, 

combustível derivado de lixo, lodo de esgoto, lixo hospitalar, lodo de 

celulose, papéis, resíduos de papelão, aglomerado, madeira 

compensada, paletes e caixas de madeira, dormentes ferroviários, 

resíduos de curtume, dentre outros. 

• Misturas de biomassa: Corresponde à mistura dos diferentes tipos de 

biomassa já mencionados. Estes podem ser misturados em diferentes 

proporções a fim de se obter uma nova variedade de biomassa. 

 

O fluxograma da figura 2.1 traz alguns exemplos de biomassa das cinco 

divisões quanto à sua diversidade, segundo Vassilev et al. (2010a). 
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Figura 2.1 Fluxograma sobre a classificação segundo a diversidade biológica da 
biomassa 

 

Fonte: Autoria própria 

Outra classificação de grande relevância é a de Roberts et al. (2015), que 

agrupa a biomassa de acordo com o material biológico do qual se origina. Apesar da 

sua semelhança com a classificação de Vassilev et al. (2010) em algumas 
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nomenclaturas, essa classificação cataloga a biomassa em dois grandes grupos: 

derivados de vegetais e derivados de animais, que são subdivididos em grupos 

menores, não sendo tão generalista quanto Vassileva et al. (2010). Uma 

desvantagem da classificação apresentada por Roberts et al. (2015) é a dificuldade 

de estabelecer, em sua distribuição de grupos, em qual classificação a biomassa 

aquática está enquadrada. 

Nessa divisão a biomassa vegetal pode ser subclassificada em natural, 

residual e energética. As biomassas natural e energética originam-se de culturas não 

processadas pelo homem, enquanto a biomassa residual é classificada em resíduos 

sólidos florestais, agrícolas, urbanos e industriais. Essas subclassificações da 

biomassa podem ser vistas na figura 2.2, na qual o fluxograma de Roberts et al. (2015) 

é adaptado para destacar a classificação dos resíduos de casca de laranja da 

indústria de sucos, quanto à origem de sua biomassa. 

Os resíduos industriais podem ser divididos ainda quanto ao seu estado físico: 

sólidos, líquidos e gases ou quanto ao fato de ser orgânico ou inorgânico. Tais 

classificações são de grande importância para a Indústria, pois otimizam a 

designação de tratamentos mais adequados para o descarte consciente ou para o 

reaproveitamento desses rejeitos, de acordo com as normas de cada país. O presente 

trabalho dá ênfase aos resíduos sólidos orgânicos gerados pela citricultura. 

 2.1.1 Resíduos sólidos  

O aumento populacional e de atividades urbanas pós-revolução industrial, 

além dos recentes avanços tecnológicos que permitiram a mecanização do campo, 

acarretou no aumento expressivo da geração de resíduos de processamento 

industrial, resíduos sólidos urbanos, entre outras qualidades de detrito (Berndes et al., 

2016).  

Segundo a norma brasileira NBR 10.004/04, os resíduos industriais são 

classificados quanto ao seu nível de periculosidade, da seguinte forma:  
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Figura 2.2 Subclassificações da biomassa residual da casca da laranja segundo a 
classificação de Roberts et al. (2015) 

 

Fonte: Adaptado de Roberts et al. (2015) 
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• Resíduos industriais de classe I: são vistos como perigosos na 

medida em que apresentam algum tipo de risco à natureza ou à saúde 

humana. Podem ser inflamáveis, reativos, corrosivos ou tóxicos;  

• Resíduos industriais de classe II A (não inertes): não são apontados 

como perigosos, pois não apresentam as características descritas no 

item acima. Para serem classificados como não inertes, tais resíduos 

precisam interagir com o meio ambiente de forma a não o degradar. 

Para isso, devem possuir boa biodegradabilidade, combustão e 

solubilidade em água;  

• Resíduos industriais de classe II B (inertes): também são inócuos à 

saúde humana e não apresentam os riscos dos resíduos de classe I. 

Porém, ao entrar em contato com o solo ou a água, não se decompõem 

com facilidade. Estes resíduos não interagem física, química ou 

biologicamente com o meio ambiente.  

 

Nesse sentido, os resíduos da laranja se enquadram na classificação de 

resíduos sólidos de classe II A, pois, como será abordado mais a frente, os resíduos 

cítricos agroindustriais são compostos por matéria orgânica, resultante da atividade 

metabólica das laranjeiras, as quais não são inertes ao meio ambiente, apesar de 

conterem substâncias que atrasam sua degradação pelos microrgânicos, dificultando, 

desse modo, sua compostagem e seu descarte em aterros sanitários.    

2.2 Biorrefinarias 

Biorrefinarias são sistemas industriais análogos a refinarias de petróleo, que 

processam variados tipos de biomassa, fazendo uso de diversas operações unitárias, 

como centrífugas, vasos flash, reatores químicos e biológicos, entre outros. Este tipo 

de indústria tem a capacidade de transformar insumos orgânicos em produtos de alto 

valor agregado, como combustíveis, polímeros, fármacos, entre outros (Fernando et 

al., 2006). 

O principal objetivo de uma biorrefinaria é confeccionar produtos de alto valor 

a partir da conversão de biomassa, fazendo uso de uma série de operações unitárias. 

Uma biorrefinaria é projetada de forma a maximizar os extraíveis valiosos contidos na 



 

 

22 

 

biomassa, minimizando-se o fluxo de resíduos, convertendo a parte de baixo valor 

agregado em energia. Os produtos de alto valor aumentam a lucratividade, enquanto 

os combustíveis de alto volume ajudam a atender a demanda global de energia 

(Fernando et al., 2006). 

A biorrefinaria consegue aproveitar desde materiais de fácil extração como 

açúcares, vitaminas, corantes, óleos essenciais, entre outros, até estruturas mais 

complexas, como os polímeros encontrados na biomassa lignocelulósica, que 

requerem mais estudos e tecnologia para seu aproveitamento (Graichen, Florian H. 

M. et al., 2017). 

2.3 Biomassa constituinte da casca de laranja 

A composição química da casca de laranja, por muito tempo, pareceu menos 

digna de interesse do que a composição do suco de laranja em si. Entretanto, após o 

aparecimento de novas bebidas, esta parte menos reconhecida da laranja começou 

a chamar mais atenção (Huet, 1962). Atualmente, as cascas de laranja são o principal 

subproduto da indústria de sucos de frutas, por um lado, e da indústria relacionada 

com a extração de óleos essenciais de cítricos, por outro.  

Ao analisar a laranja em escala macroscópica, sabe-se que suas cascas são 

compostas de duas partes: o epicarpo (ou flavedo), caracterizado por sua coloração 

e que contém células ricas em óleos essenciais, e o mesocarpo (ou albedo), 

identificado como a porção branca e de consistência esponjosa da casca da laranja. 

Ademais, no que tange a composição química geral da casca de laranja, tem-se que  

65 a 75% desta é composta por água; 25 a 35% de matéria seca e 0,2 a 0,5% de 

óleos essenciais (Patron, 1957).  

Almejando-se obter o máximo aproveitamento dos componentes das cascas 

de laranja, é essencial ter informações confiáveis a respeito de sua composição 

química. Resumidamente, a casca de laranja contém açúcar solúvel, amido, fibras - 

incluindo celulose, hemicelulose, lignina e pectina - cinzas, gordura e proteínas. Há 

ainda outros compostos presentes em menor proporção - ácidos orgânicos como 

ácido cítrico, ácido málico, ácido malônico e ácido oxálico - que representam 

coletivamente cerca de 1% da composição da casca, além de vitaminas, como a 

vitamina C (ácido ascórbico). Os principais componentes da laranja estão dispostos 

na figura 2.3: 
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Figura 2.3 Estrutura química dos principais constituintes da casca de laranja 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Outrossim, a casca de laranja também contém quantidades significativas de 

vitamina A, riboflavina, folato, vitamina B6, tiamina e cálcio. Da mesma forma, é 

repleta em compostos vegetais chamados polifenois, substâncias de grande 

aplicação na indústria farmacêutica devido ao seu potencial na prevenção e no 

tratamento de diversas condições de saúde crônicas, tais como diabetes tipo II, 

obesidade e Alzheimer. A casca da laranja também compreende em sua composição 

flavonoides, principalmente os flavonoides polimetoxilados, carotenoides, 

terpenoides, como o limoneno e linalol, e outros óleos voláteis, além de macro 

nutrientes como cálcio e potássio (Bermejo, Llosá e Cano, 2011).  
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Segundo diversas obras da literatura sobre biomassa cítrica investigadas no 

presente trabalho, os teores de todas as substâncias citadas acima em base seca de 

casca de laranja variam entre 9-30% de celulose, 5-11% de hemicelulose; 0,5-3% de 

lignina; 18-43% de pectina; 17-46% de açúcares solúveis (glicose, frutose e sacarose) 

(Oberoi et al., 2010; Pourbafrani et al., 2010; Rivas et al., 2008). A figura 2.4 evidência 

os resultados da caracterização de composição da biomassa residual de laranja 

realizada por Pourbafrani (2010) em seus experimentos. 

Figura 2.4 Composição da Casca de Laranja em Base Seca. 

 

Fonte: Adaptado de Pourbafrani et al., 2010. 

2.2.1 Celulose 

A celulose consiste em um biopolímero formado por cadeias lineares de 

glucano com unidades monoméricas de β-(1,4)-d–glicopiranose (também chamadas 

de celobiose). As ligações do tipo β-(1,4) conferem à celulose o caráter hidrofóbico 

de difícil digestão. Além disso, ela também é composta por feixes de microfibrilas em 

nanoescala que estão dispostos paralelamente uns aos outros (Jang et al., 2021; 
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Moon et al., 2011; Pääkkö et al., 2008). Ligações de hidrogênio intramoleculares entre 

hidroxilas e oxigênios das moléculas do anel adjacente estabilizam a ligação 

resultando na configuração linear da cadeia de celulose (Moon et al., 2011). Tal 

conformação pode ser vista na figura 2.5a). 

Durante a biossíntese, ligações de Van der Waals e ligações de hidrogênio 

intermoleculares entre grupos hidroxila e oxigênios de moléculas adjacentes 

promovem o empilhamento paralelo de múltiplas cadeias de celulose, formando 

fibrilas elementares que se agregam em microfibrilas maiores (5-50 nm de diâmetro 

e vários mícrons de comprimento). A rede de ligações de hidrogênio intra e inter 

cadeia torna a celulose um polímero consideravelmente estável e confere às fibrilas 

de celulose alta rigidez axial.  

Tais fibrilas de celulose são responsáveis por conferir reforço estrutural a 

plantas, alguns tipos de fungos, algas e bactérias (algumas bactérias secretam fibrilas 

de celulose criando uma estrutura de rede externa). No interior dessas fibrilas, 

existem regiões onde as cadeias de celulose estão dispostas em uma estrutura 

altamente ordenada (cristalina) e regiões em que estas cadeias se encontram 

desordenadas (semelhante à amorfa) (Moon et al., 2011). Estas formam uma 

estrutura de rede semicristalina, havendo regiões cristalinas e amorfas dentro das 

fibrilas de celulose (Figura 2.5b).  

Figura 2.5 Estrutura da celobiose destacada na cadeia e fibra celulósica 

 
Fonte: Autoria própria 
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A figura 2.5a) mostra a estrutura química da celulose, evidenciando 

monômeros de glicose, a unidade celobiose e as ligações de hidrogênio intracadeia 

(linha pontilhada). Na figura 2.5b), o esquema da microfibrila de celulose é idealizado 

mostrando regiões cristalinas e amorfas. 

Sendo um dos polímeros mais abundantes na natureza, de origem renovável 

e sustentável, a celulose vem ganhando destaque como alternativa aos recursos de 

origem fóssil. A principal forma de obtenção deste insumo é através de matéria-prima 

vegetal, porém, este polímero também pode ser adquirido em outras formas de vida, 

como algas e bactérias (Jang et al., 2021; Klemm et al., 2006; Maheswari et al., 2012). 

São amplas as aplicações da celulose na indústria, como em biocompósitos, 

papel, aditivos nas indústrias alimentícia e farmacêutica (Moon et al., 2011; Pääkkö 

et al., 2008). Uma outra forma de aproveitamento deste polímero que vem ganhando 

cada vez mais destaque é a produção de biocombustíveis a partir da hidrólise deste 

polissacarídeo e da conversão de seus monômeros em álcool. 

 

 2.2.2 Lignina 

A lignina é considerada o material aromático renovável mais abundante no 

planeta Terra e o segundo polímero orgânico mais abundante depois da celulose 

(Gellerstedt e Henriksson, 2008; Popova et al., 2020).  Este polímero se diferencia da 

celulose, não apenas por sua aromaticidade, mas também por se tratar de uma 

estrutura amorfa (Chakar e Ragauskas, 2004), sem a presença de regiões cristalinas, 

e altamente irregular (Gellerstedt e Henriksson, 2008).  

Essas características tornam a lignina um biopolímero ainda mais difícil de ser 

metabolizado pelos microrganismos, sendo este composto, por muitos anos, 

negligenciado por diversos pesquisadores. Contudo, essa realidade tem se 

transformado nos dias de hoje, tendo em vista que diversas análises econômicas 

prontamente demonstram que usar a lignina apenas para a produção de energia, 

através de sua combustão, já não é mais economicamente vantajoso (Graichen, 

Florian H.M. et al., 2017). 

De acordo com alguns conceitos modernos, a lignina é formada a partir de três 

monolignóis: álcool p-cumarílico, álcool coniferílico e álcool sinapil, que possuem 

estrutura fenilpropano. Na reação combinatória de ligação de radicais livres, 

monolignóis dão origem às unidades p-hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringil (S) 
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com diferentes ligações. Como resultado, a lignina é uma macromolécula 

extremamente complexa construída a partir de uma mistura de polímeros aromáticos 

com estruturas semelhantes (Popova et al., 2020; Ralph, Lundquist, Brunow, Lu, Kim, 

Schatz, Paul F, et al., 2004). 

2.2.3 Hemicelulose 

A hemicelulose destaca-se por ser um biopolímero que auxilia no 

fortalecimento da parede celular pela interação com a celulose e, em outras estruturas 

biológicas, com a lignina (Scheller e Ulvskov, 2010). Diferentemente da celulose que 

é composta por unidades de glicose unidas por ligações β-1,4-glicosídicas, a 

hemicelulose consiste em açúcares com cinco átomos de carbono (xilose e 

arabinose) e seis átomos de carbono (glicose, galactose, manose e ramnose) (Tursi, 

2019). Essas pentoses e hexoses se conectam por ligações β-(1→4) em 

configurações equatoriais, salvas algumas exceções, como as Gramineae que 

apresentam ligações β-(1→3, 1→4)-glucanas, entre outras espécies (Yue et al., 

2018). 

2.2.4 Pectina 

As pectinas são polímeros lineares compostos de resíduos de ácido β-1,4 -d-

galacturônico esterificados, unidos mediante ligações glicosídicas do tipo α-1-4. 

Atuam como agentes cimentantes entre as células, sendo o único componente da 

parede celular que é completa e rapidamente fermentável e, desta forma, não é uma 

substância lignificada. Devido a sua estrutura amorfa, a pectina é parcialmente solúvel 

em água e suas moléculas ligam-se covalentemente com a celulose e a hemicelulose 

(Valença et al., 2016). 

Os subprodutos com elevada concentração de pectina apresentam grande 

potencial para uso na dieta de ruminantes devido a sua alta densidade energética. 

Além disso, estes possuem um tipo de fermentação desejável, em que não há 

produção de ácido lático. Sendo subproduto da indústria de extração de sucos de 

frutas, a pectina é derivada da produção de laranja, da extração de açúcar, da polpa 

de beterraba, entre outros (Valença et al., 2016). 

A pectina forma géis na presença de ácido e açúcar, sendo adequada para o 

uso na produção de geleias de açúcar. Atualmente, a pectina também é aplicada na 
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indústria como agente de revestimento, filme biodegradável solúveis em água, agente 

modificador de viscosidade, emulsificante e quelante. O mercado global de pectina 

gira em torno de US $887,67 milhões por ano (Mordor Intelligence, 2022). No entanto, 

a pectina também pode ser um contaminante em determinados processos, tendo em 

vista que sua presença no meio reacional de processos fermentativos aumenta a 

viscosidade da corrente de saída deste processo, tornando o processo subsequente 

de destilação mais problemático (John, Muthukumar e Arunagiri, 2017). 

2.4 A laranja 

2.4.1 Mercado mundial da laranja 

O principal cultivo de frutas do mundo é o de cítricos, com uma superfície 

cultivada superior a 3,8 milhões de hectares e uma produção de quase 75,5 milhões 

de toneladas em 2020, como pode ser visto na figura 2.6. Brasil, China, Mexico, 

Estados Unidos e Egito são, em ordem decrescente, os maiores produtores de laranja 

(Rissto et al., 2021). Ademais, como pode ser observado na figura 2.7, o continente 

americano caracteriza-se como maior produtor da fruta (Fao, 2022).   

 

Figura 2.6 Produção/cultivo total de laranjas no mundo no ano de 2020. 

 

 

Fonte: Adaptado de Fao (2022) 
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Figura 2.7 Produção de laranjas por continente 

 

Fonte: Adaptado de Fao (2022) 
 

Até o final do ano de 2022, segundo o Foreign Agricultural Service/USDA 

(USDA, 2021), a produção mundial de laranja estimada será de 48,8 milhões de 

toneladas.  

2.4.2 Mercado brasileiro da laranja 

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de laranja, contabilizando 

segundo o IBGE (2022), no ano de 2020, 574.563 hectares de área destinada à 

colheita deste insumo, representando aproximadamente 10% de toda área de 

lavouras permanentes do país. Fato que comprova a notoriedade da citricultura 

brasileira no mercado mundial de alimentos é o de que o país mantém, na atualidade, 

mais de 50% da produção mundial de suco de laranja, sendo 98% da sua capacidade 

de produção exportada para outros países (Trevisolli, 2021). 
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Devido às condições climáticas e de solo, a citricultura se desenvolveu de 

maneira promissora no Brasil, expandindo-se por todo o território nacional. Sua 

implementação se deu através de mudas trazidas pelos portugueses em meados de 

1530, sendo a sua origem no sudeste asiático, em uma área que abrange China, Índia 

e a península da Indochina, há aproximadamente 4000 anos atrás (Giroldo, 

Nascimento e Ferreira, 2014). 

Um dos principais destinos do fruto é a produção de suco de laranja. No 

mercado mundial de bebidas, o suco laranja é a bebida à base de frutas mais 

comercializada, com 35% de participação entre os sucos (Giroldo, Nascimento e 

Ferreira, 2014). 

Segundo o IBGE (2020), em 2020, o Brasil produziu em torno de 16,7 milhões 

de toneladas de laranja, o que representa 5,7% de toda produção, em toneladas, de 

insumos agrícolas totais e 34,7% de produtos de lavouras permanentes. É possível 

visualizar tal proporção na Figura 2.8. Ademais, o gráfico da Figura 2.9 revela a 

produção, em toneladas, de insumos produzidos em lavouras permanentes no ano 

de 2020. Além disso, das grandes regiões do país, a região Sudeste desponta na 

produção de laranja, sendo o fruto o 4º principal produto agrícola desta região. 
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Fonte: Adaptado de IBGE (2022) 
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Figura 2.8 Produção, em toneladas, de insumos agrícolas produzidos em 
lavouras permanentes em 2020 
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Figura 2.9 Produção em toneladas dos principais insumos agrícolas produzidos em 
2020 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2022) 

2.4.3 Os resíduos da laranja 

Nos cenários em que há escassez de soluções mais eficientes e sustentáveis, 

o único meio de descarte de resíduos provenientes da citricultura é o seu despejo em 

terrenos adjacentes aos locais de produção. Tais ações ocasionam impactos 

negativos ao meio ambiente, liberando contaminantes no ar, solo, corpos d'água 

superficiais e subterrâneos das áreas em torno da região de descarte (Pourbafrani et 

al., 2010).  

O apodrecimento descontrolado desses resíduos pode levar à emissão de 

maus odores no ambiente e de gases de efeito estufa; estes últimos são produzidos 

mesmo que os resíduos cítricos sejam descartados em aterros controlados. Além 

disso, o despejo no solo provoca a liberação de substâncias orgânicas com impactos 

adversos não apenas no próprio solo, mas também nas águas doces e subterrâneas 

(Zema et al., 2018). 

A compostagem de resíduos cítricos é um processo complexo, devido ao baixo 

pH deste rejeito, da presença de óleos essenciais que inibem o processo de 

compostagem e além de uma rápida taxa de biodegradação dos seus constituintes. 

As alternativas de tratamento térmico (incineração, gaseificação ou pirólise) também 
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não são viáveis para os resíduos cítricos devido à sua alta umidade (Ruiz e Flotats, 

2016).  

A industrialização de frutas cítricas para a produção de sucos gera enormes 

quantidades de resíduos. São toneladas de rejeitos gerados pela indústria do suco de 

laranja e cerca de 50% em peso das frutas colhidas acabam se tornando resíduos 

(Wilkins et al., 2007). Além disso, esses detritos tem alto teor de umidade 

(aproximadamente de 82%), dificultando sua armazenagem e uso por longos 

períodos como complemento para alimentação animal (R.C. Saxena, D.K. Adhikari, 

2009).  

2.4.4 Valorização do bagaço da laranja 

Sendo um dos produtos agrícolas que mais crescem em produção, a 

necessidade por um caminho que não seja o descarte dos rejeitos da laranja se torna 

imprescindível para um fim mais sustentável dessa cadeia produtiva.  Nesse sentido, 

são encontradas na literatura diversas pesquisas que têm como propósito agregar 

valor a tal biomassa, desde a viabilização de se obter um único produto a partir dela, 

até a investigação de biorrefinaria multiprodutos que visa a obtenção de 2 ou até 4 

produtos ao mesmo tempo a partir da casca de laranja.  

Vale ressaltar que as características dos resíduos cítricos como pH 3-4, teor 

de água de 80 a 90% e alto teor de matéria orgânica, limitam as alternativas para seu 

processamento ou valorização (Ruiz e Flotats, 2016). Mas, com avanços tecnológicos 

e pesquisas na área, já se encontra muitos trabalhos na literatura voltados a agregar 

valor a esses rejeitos.  

Uma aplicação que tem sido muito empregada nos últimos anos, mas que, no 

entanto, já tem seu mercado quase que saturado, é o uso de tais resíduos cítricos 

para a produção de ração animal. Esta opção é altamente viável devido ao alto valor 

nutritivo desses resíduos, resultado de seu alto teor de carboidratos, sua proporção 

significativa de componentes da parede celular e baixo teor de lignina (Zacharias 

Cypriano, 2015). 

O presente trabalho estuda a viabilidade técnica de uma biorrefinaria como 

uma possível solução de remanejamento para um dos grandes geradores de resíduos 

da indústria de alimentos, não apenas do Brasil, mas do mundo, que são os resíduos 

sólidos orgânicos gerados pela indústria de suco de laranja. 
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2.5 Biocombustíveis 

Combustíveis gerados a partir da biomassa como o bioetanol, o biodiesel e o 

biometano (biogás) são chamados de biocombustíveis. O desenvolvimento de 

processos de produção de tais compostos surge com a necessidade de alternativas 

que mitiguem o uso de recursos não renováveis, como os combustíveis fósseis, ao 

mesmo tempo que reduzam os impactos ambientais gerados por toneladas de 

resíduos produzidos pela agroindústria. 

Os biocombustíveis podem ser classificados de acordo com sua origem. Os 

intitulados de primeira geração são aqueles produzidos a partir diretamente da 

biomassa, ou seja, são feitos a partir da matéria-prima utilizada também na produção 

de alimentos (Augusto e Rodrigues, 2011). Tal origem levanta muitas discussões 

sociais e econômicas, principalmente sobre seu impacto no custo dos alimentos, que 

passam a competir com o mercado energético. Ou ainda, no impacto ambiental que 

as lavouras de certos cultivos podem acarretar, como no caso da plantação da palma 

(Elaeis guineenses), que afeta os ecossistemas existentes no entorno da plantação, 

como altos índices de desmatamento e ameaça de extinção de diversas espécies da 

fauna local (World Wide Fund for Nature, 2022).  

Já os de segunda geração são aqueles produzidos a partir de resíduos, rejeitos 

e materiais não comestíveis. Ao contrário dos biocombustíveis de primeira geração, 

eles utilizam a biomassa proveniente do descarte gerado no processamento de 

insumos orgânicos, como cascas e bagaços de frutas e vegetais, cascalhos de 

madeira e serragem, entre outros. Além de reduzir o uso de terras agricultáveis para 

produção de insumos não-alimentícios, mitigando impactos negativos na produção 

mundial de alimentos, esta torna-se uma solução sustentável para toneladas de 

rejeitos gerados pelo agronegócio que antes eram descartadas em aterros ou eram 

queimadas, e que, além de perdas econômicas, geram sérios problemas ambientais. 

2.5.1 Bioetanol 

Os estudos que visam o avanço e aprimoramento da produção de 

biocombustíveis são de grande relevância no cenário atual, tendo-se em vista as 

metas de redução de fontes energéticas não renováveis como os combustíveis de 

origem fóssil, derivados de petróleo, gás natural e xisto.  
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Um dos principais eventos da atualidade que comprova a necessidade de 

aumentar o uso de fontes alternativas de combustível no mundo é o conflito 

vivenciado desde março de 2022 entre Rússia e Ucrânia. Esta guerra está 

ocasionando sérios prejuízos ao abastecimento de gás natural no continente europeu, 

tendo em vista que a Rússia é um dos maiores exportadores de combustíveis fósseis, 

cujo principal mercado consumidor são os países do oeste europeu, que obtêm o gás 

russo em sua maioria via dutos subterrâneos que atravessam o território ucraniano 

(Bhattarai Abha,Romm Tony, 2022; Mbah e Wasum, 2022). Esse fato aflige não só a 

economia dos países constituintes desse continente, como também a economia 

mundial, tendo em vista o sistema de economia globalizada que impera na atualidade, 

o que aumenta a demanda mundial por alternativas energéticas, como o bioetanol, a 

combustíveis fósseis. 

Em relação às emissões de gases do efeito estufa oriundos da combustão do 

bioetanol, uma pesquisa realizada entre os anos 2000 e 2011 (Gazzoni, 2014) 

verificou que os 95 bilhões de litros de etanol hidratado consumidos nesse período no 

Brasil foram responsáveis pela emissão de 38 Mt de CO2. Porém, o consumo 

energeticamente equivalente de gasolina, que corresponde a 58 bilhões de litros 

deste combustível, emite 156 Mt de CO2. Ou seja, com a substituição da gasolina 

(origem fóssil) pelo etanol hidratado proveniente da cana-de-açúcar (origem 

renovável), foi possível reduzir as emissões em até 75%.  

Essa redução ocorre pois o ciclo de carbono, para o caso dos biocombustíveis, 

é fechado. Ou seja, todo o carbono lançado na combustão é reabsorvido no ciclo 

seguinte via fotossíntese, que é realizada pelas plantas ou algas que serão utilizadas 

na produção da mesma quantidade desse insumo. 

O bioetanol comercializado atualmente é produzido, em sua maioria, a partir 

de cana-de-açúcar e de milho. Apesar da redução nas emissões de CO2, sua 

produção a partir destas fontes acaba sendo onerosa no que se refere à produção de 

alimentos, devido à redução de áreas destinadas para este fim em detrimento da 

produção de insumos para serem direcionados à indústria de combustíveis, como 

pode ser observado na figura 2.10. 
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Figura 2.10 Ciclo de carbono fechado do bioetanol 

 

Fonte: Autoria própria 
 

Como forma de minimizar esse problema, busca-se viabilizar a produção de 

bioetanol a partir de resíduos vegetais, a fim de suprir a crescente demanda de etanol 

no país, sem comprometer as lavouras destinadas à produção de alimentos. Boa 

parte desses resíduos são gerados em indústrias que processam grandes 

quantidades de insumos agrícolas, como é o caso das sucroalcooleiras ou unidades 

industriais dependentes da citricultura, que realizam o descarte de milhares de 

toneladas de casca de laranja todos os anos. 

Esses resíduos possuem grandes quantidades de polissacarídeos, como a 

celulose e a hemicelulose. A conversão destes em monossacarídeos, através do 

processo de hidrólise da biomassa, possibilita a produção de bioetanol a partir da 

fermentação alcoólica realizada por diversos tipos de microrganismos. 

Após a extração do suco, a casca e o bagaço são utilizados para obtenção de 

óleos essenciais, como o limoneno e o linalol, e o que sobra muitas vezes é utilizado 

como complementação alimentar no setor pecuário. Porém, este resíduo final, por 

conter grande quantidade de polissacarídeos, pode ser mais bem aproveitado na 

produção de bioetanol. Esta nova forma de reaproveitamento, além de garantir maior 

valor agregado ao fruto, reduz o impacto na produção de biocombustíveis no que se 
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refere à utilização de áreas agrícolas para produção de alimentos, pois utiliza resíduos 

ao invés de insumos vegetais nobres como matéria-prima. 

A biomassa residual da laranja é também chamada de lignocelulósica. Isso 

significa que esta é composta, em grande parte, por três tipos de macromoléculas: 

celulose, hemicelulose e lignina. Destas, apenas a lignina não pode ser aproveitada 

para a produção de etanol, devido ao fato de ser composta por monômeros fenólicos, 

como álcoois p-cumarílicos, coniferílicos e sinapílicos (Ralph, Lundquist, Brunow, Lu, 

Kim, Schatz, Paul F., et al., 2004), os quais não conseguem ser metabolizados em 

processos de fermentação alcoólica. Além disso, a hidrólise de ligninas gera 

subprodutos, como por exemplo difenóis, cetonas, furfural, ácido acético, dentre 

outros que, muitas vezes, inibem a fermentação microbiana (Ogeda e Petri, 2010).  

Por isso, a primeira etapa para a conversão de biomassa lignocelulósica é o 

processo de deslignificação, ou pré-tratamento da biomassa, para remover a lignina 

da corrente. Existem diversas formas de realizar este processo, como, por exemplo, 

através da utilização de ácidos inorgânicos diluídos, como ácido sulfúrico, ou via 

organosolvente (Silva, Da, Errico e Rong, 2017). Basicamente, o processo consiste 

na moagem e cozimento da biomassa para, em seguida, esta ser conduzida para um 

tanque, onde ocorrerá o pré-tratamento. 

Após esse processo, a etapa seguinte consiste na conversão dos polímeros 

em monossacarídeos, como a hexoses (manose, glicose, frutose e galactose) e 

pentoses (xilose e arabinose). Esta conversão se dá através do processo de hidrólise, 

que consiste na quebra das ligações poliméricas, disponibilizando os monômeros que 

constituem essas cadeias de maneira desassociada. Dessa forma, obtêm-se um 

substrato rico em monossacarídeos prontos para serem metabolizados pelos 

microrganismos na etapa de fermentação. Essa hidrólise é realizada em um tanque e 

pode ocorrer com o uso de enzimas ou por via ácida, que catalisam a quebra da 

cadeia polimérica. 

A fermentação é a etapa crucial para a obtenção do bioetanol. A corrente rica 

em monossacarídeos resultante da etapa de hidrólise segue para o biorreator, onde 

leveduras irão realizar o processo de fermentação alcoólica pelo consumo anaeróbico 

dos açúcares. Para que a glicose e todas as pentoses (com exceção da arabinose) 

sejam consumidas para obtenção de etanol, o tempo de residência se dá em torno de 

24h (Pourbafrani et al., 2010). 
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É importante ressaltar que, devido à presença de microrganismos no processo, 

as condições reacionais precisam sustentar o metabolismo desses seres. No caso da 

casca de laranja, o limoneno presente neste insumo possui ação antimicrobiana. A 

levedura Saccharomyces cerevisiae, principal microrganismo utilizado para produção 

de etanol via fermentação, sofre inibição de crescimento na presença de 85 mg de 

limoneno por litro de levedura (Hu et al., 2012). Portanto, este óleo essencial deve ser 

removido o máximo possível na etapa de extração dos óleos essenciais da casca, 

que antecede o processo de pré-tratamento da biomassa. 

2.6 Óleos essenciais 

Os óleos essenciais são produtos naturais formados por misturas variáveis de, 

principalmente, terpenos e terpenóides, como monoterpenos e sesquiterpenos, 

podendo também estar presente diterpenos em menor quantidade, junto com uma 

variedade de outras moléculas pertencentes ao metabolismo secundário das plantas 

(Martino, De et al., 2015). Dentre suas propriedades físico-químicas, os óleos 

essenciais são produtos líquidos, voláteis, límpidos, coloridos e solúveis em lipídios e 

em solventes orgânicos com densidade inferior a da água. Tais compostos estão 

presentes por toda a extensão da planta, sendo armazenados em células secretoras, 

cavidades, canais, células epidérmicas ou tricomas glandulares (Martino, De et al., 

2015; Masyita et al., 2022). 

 Além desses compostos terpênicos, são ainda identificados nas composições 

dos óleos essenciais, em menores quantidades, álcoois simples e terpênicos, 

aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos 

orgânicos, lactonas, cumarinas e compostos com enxofre.  Tais óleos normalmente 

são incolores ou pouco amarelados, com sabor ácido e picante. Pouco estáveis em 

presença de luz, calor e ar, são ainda pouco solúveis em água (Morais, 2009). 

Essas substâncias naturais vêm sendo amplamente comercializadas desde a 

antiguidade pelo homem. Além das aplicações na indústria alimentícia, como 

saborizantes e/ou aromatizantes, tais compostos destacam-se ainda na indústria da 

beleza, sendo componentes essenciais de cosméticos e perfumes (O. Felipe e L. 

Bicas, 2017). 

Comumente, esses óleos podem ser extraídos das partes vegetais por meio 

de arraste de vapor d’água, hidrodestilação ou expressão de pericarpo de frutos 
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cítricos, porém há outros métodos de extração desses produtos, como a enfleurage 

ou enfloração (técnica de extração a frio utilizada para extrair óleos essenciais 

sensíveis à temperatura), e por solventes orgânicos apolares, não tendo valor 

comercial. Destaca-se, ainda, a extração por CO2 supercrítico, utilizado em larga 

escala na indústria (Morais, 2009). 

Os óleos essenciais são extraídos de várias plantas aromáticas encontradas 

em locais de clima quente ou temperado, principalmente em países tropicais (Martino, 

De et al., 2015). O Brasil, dentre os 5 maiores países do planeta, apresenta um vasto 

território, caracterizado por sua biodiversidade em fauna e flora, além de uma 

abundância hídrica, sendo o país com maior proporção de água doce superficial 

(cerca de 12%) (Scarano e Ceotto, 2016). Dessa forma, o Brasil caracteriza-se por 

suas condições favoráveis para o desenvolvimento de uma grande diversidade de 

plantas aromáticas. Nesse sentido, a flora brasileira é extremamente rica em diversos 

tipos de óleos essenciais, como o óleo de andiroba, cajá, copaíba, cupuaçu e pau-

rosa (O. Felipe e L. Bicas, 2017). 

Formado principalmente por terpenos e derivados, os óleos essenciais 

destacam-se pela presença de compostos fenólicos que os conferem a característica 

de serem antioxidantes, bactericidas, virucidas, fungicidas, além de terem odores 

fortes e característicos. Sendo utilizados na conservação de alimentos e como 

remédios antimicrobianos, analgésicos, sedativos, anti-inflamatórios, espasmolíticos 

e anestésicos locais (Martino, De et al., 2015; O. Felipe e L. Bicas, 2017). 

As indústrias de suco de laranja geram uma grande quantidade de resíduos 

provenientes do descarte da casca e do bagaço da fruta. O que no passado era 

simplesmente descartado em aterros ou queimado para geração de eletricidade, 

atualmente tem sido alvo de estudos e desenvolvimento de tecnologia para agregar 

valor a tais rejeitos. Como alternativa, a casca da laranja pode ser reaproveitada para 

a produção de diversos coprodutos, como o óleo essencial de laranja (Ciriminna et 

al., 2014), produção de ração animal a partir da pectina (John, Muthukumar e 

Arunagiri, 2017), ou, ainda, na produção de bioetanol e biogás (Pourbafrani et al., 

2010). 

Em larga escala, o óleo essencial da laranja é utilizado como matéria-prima 

nas indústrias de cosméticos, alimentos e fármacos devido à grande concentração de 

compostos terpênicos e oxigenados neste insumo (Silva, Silva e Campinas, 2016). 
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Entretanto, de acordo com Gironi e Maschietti (2008) os compostos mais 

interessantes para esse tipo de mercado são os oxigenados, uma vez que são os 

responsáveis pelo odor característico do óleo. 

2.6.1 Terpenos e terpenóides  

O termo terpeno e terpenóide, nome derivado do grego para a árvore de 

terebinto, Pistacia terebinthus, cuja resina, rica em terpeno, tem sido usada por povos 

de todo o Oriente Médio para tratar uma variedade de doenças (Pichersky e Raguso, 

2018). 

Moléculas como os terpenos são metabólitos secundários das plantas que 

representam uma interface química entre elas e o ambiente. A rota metabólica destas 

pode ser modificada ou direcionada de acordo com os estímulos provenientes do 

ambiente em que a planta se encontra. Alguns dos fatores que podem influenciar o 

metabolismo das plantas são: as interações entre planta e microrganismos, planta e 

insetos e planta e planta; estado de desenvolvimento e idade, temperatura, fatores 

abióticos tais como luminosidade pluviosidade, época e horário de coleta, nutrição, 

bem como técnicas de colheita e pós-colheita (Morais, 2009).  

2.6.2 As estruturas químicas dos terpenos 

Os terpenos são moléculas orgânicas, caracterizadas por serem alcenos 

naturais, ou seja, apresentam, ao menos, uma ligação dupla carbono-carbono. Existe, 

ainda, uma subclassificação dos terpenos oxigenados, chamados de terpenóides. 

Estes podem apresentar diversas funções químicas, como ácidos, alcoóis, aldeídos, 

cetonas, éteres, fenóis ou epóxidos terpênicos (O. Felipe e L. Bicas, 2017). Alguns 

exemplos de terpenos com tais grupos funcionais podem ser visualizados na figura 

2.11: 
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Figura 2.11 Diferentes funções químicas presentes nos terpenos 

 

Fonte: Adaptado de Felipe et al. (2017). 
 

Apesar de apresentarem diferenças estruturais entre si, todos os terpenos e 

terpenóides são, basicamente, constituídos por unidades de isopreno (C5H8)n, 

geralmente ligadas entre si pela disposição “cabeça-a-cauda” (ligação 1-4) (Figura 

2.11). Tal disposição molecular é denominada “regra do isopreno” (Eschenmoser, 

1990; Hillier e Lathe, 2019). Também são encontrados terpenos com ligações do tipo 

“cauda-a-cauda”, a exemplo do β-caroteno (ligação 4-4) (Figura 2.12), e terpenos 

cíclicos que podem apresentar, ou não, ligações cruzadas, a exemplo do limoneno 

(O. Felipe e L. Bicas, 2017; Pichersky e Raguso, 2018). 

É importante destacar que, antigamente, os terpenos de disposições “cauda-

a-cauda” eram chamados de “irregulares”. Porém, hoje, tanto a condensação 

“cabeça-a-cauda” quanto a condensação “cabeça-a-cabeça” são consideradas 

reações biossintéticas de terpeno "regulares", enquanto o termo "irregular" é aplicado 

a uma ligação "cabeça a meio" de unidades de isopreno que faz parte da via 

biossintética de compostos como lavandulol e ácido crisantêmico (Pichersky e 

Raguso, 2018). 
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Figura 2.12 Regra do Isopreno, com destaque para as ligações cabeça-a-cauda e 
cauda-a-cauda 

 

Fonte: Adaptado de Felipe et al. (2017). 
 

Os terpenos podem ainda ser classificados de acordo com o número de 

unidades de isopreno em sua estrutura, sendo classificados como: monoterpenos (10 

carbonos), sesquiterpenos (15 carbonos), diterpenos (20 carbonos), triterpenos (30 

carbonos) e carotenos (triterpenos, 40 carbonos). 

2.6.3 Limoneno  

Limoneno é uma fração oleosa considerada como uma das mais puras fontes 

de terpeno monocíclico, compreendendo duas unidades de isopreno produzidas 

abundantemente na natureza como um metabolito secundário de plantas. 

Usualmente, o limoneno é designado como “d-limoneno”, ou seja, o isômero 

dextro-rotatório (+)-limoneno. Este isômero é o principal componente dos óleos 

essenciais presentes na casca de frutas cítricas, como laranja, limão, tangerina, lima 

e toranja. Graças a sua agradável fragrância cítrica, o limoneno é amplamente 

utilizado como aditivo de sabor e fragrância em perfumes, sabonetes, alimentos, 

gomas de mascar e bebidas. Por outro lado, o outro isômero óptico, (-)-limoneno ou 

l-limoneno, tem um cheiro de terebintina e, de forma semelhante, é encontrado em 

plantas, sendo o principal componente de voláteis emitidos por carvalhos e pinheiros 

(Ciriminna et al., 2014). 

O d-limoneno caracteriza-se como um óleo incolor e pouco solúvel em água 

(13,8 mg/L a 25ºC). Possui odor cítrico e adocicado de laranja e, portanto, é 
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amplamente utilizado nas indústrias alimentícia e cosmética. Comercialmente, este 

terpeno é obtido, principalmente, a partir de resíduos de casca de laranja (resíduos 

secos de casca de laranja contém 3,8 % em base de peso seco de d-limoneno).  

A molécula, cuja fórmula correta foi proposta pela primeira vez por Wagner em 

1894, possui 76 elétrons, com seis isômeros conformacionais estáveis. A partir do 

final do século XIX, inúmeras empresas do ramo químico, principalmente em países 

da Europa e, posteriormente, na América, começaram a destilar óleo de laranja para 

a indústria de aromas e fragrâncias. Juntamente com o limoneno, o óleo essencial de 

laranja contém mais de 140 produtos químicos em quantidade vestigiais que 

conferem cor, fragrância e propriedades curativas.  

Atualmente, o d-limoneno é obtido como um subproduto da fruta cítrica de 

processamento de suco, principalmente por um processo a frio, envolvendo a 

separação por centrifugação ou por destilação a vapor. Neste processo, 

primeiramente, as laranjas são espremidas, resultando no suco da fruta. Em seguida, 

após uma segunda prensagem, para posterior extração do limoneno, as cascas são 

transferidas para um extrator a vapor. Água imiscível é, então, adicionada e o d-

limoneno é volatilizado a 97ºC (ao invés de 175ºC, seu ponto de ebulição) da 

substância pura. Em seguida, o vapor é condensado, formando uma camada de óleo 

essencial alaranjado, que compreende 90-95% de d-limoneno puro, flutuando sobre 

a água condensada.  

Por sua vez, no processo a frio, o óleo essencial é obtido antes do suco. Um 

jato de água atinge as frutas cítricas e a emulsão resultante é purificada em um 

finalizador antes de uma etapa de centrifugação para, então, produzir óleo de alta 

qualidade, graças às baixas temperaturas que minimizam a oxidação. 

Analisando o aspecto mercadológico, a produção mundial de d-limoneno, em 

2013, foi estimada em mais de 70 mil toneladas. O Brasil é, de longe, o maior produtor 

de laranjas, com uma produção que se aproxima de 40% da produção mundial de 

laranja. A produção de d-limoneno no Brasil é de cerca de 12.500 toneladas por ano 

a partir de óleo de laranja, 15.000 toneladas por ano a partir de óleo de laranja 

prensado a frio, e cerca de 11.000 toneladas por ano de outros setores da indústria 

de cítricos (água de recuperação de sementes de laranja, entre outros) (Thomas e 

Bessière, 1989).  
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Durante a última década e, especialmente nos últimos anos, a utilização deste 

terpeno em diferentes áreas tem aumentado significativamente. Inúmeros novos 

processos catalíticos foram descritos, oferecendo produtos químicos valiosos a partir 

desta categoria de compostos orgânicos. 

2.7 Pré-tratamento de biomassa lignocelulósica 

Para a obtenção de bioetanol a partir de biomassa lignocelulósica, a fase de 

pré-tratamento é imprescindível em seu prelúdio, pois viabiliza maior rendimento final 

do etanol e, consequentemente, maior competitividade econômica do processo 

(Crimes et al., 2015). Essa etapa consiste na separação e purificação dos compostos 

de interesse para que estes possam ser submetidos a transformações físicas e 

químicas que resultarão no produto almejado.  

O pré-tratamento é essencial para que haja a separação da matriz de lignina 

das cadeias de polissacarídeos, a redução da cristalinidade da celulose e a hidrolise 

da hemicelulose, separando o hidrolisado da celulose, a qual sofrerá tratamento na 

etapa de hidrólise para a obtenção de glicose, que é o principal monossacarídeo 

utilizado nos processos de fermentação alcoólica para obtenção de etanol. 

O etanol de origem renovável é tradicionalmente obtido através da 

fermentação alcoólica de monossacarídeos, como a glicose, por microrganismos 

unicelulares. Para a obtenção de uma corrente rica em monossacarídeos a partir da 

biomassa proveniente da casca de laranja, é necessário hidrolisar a celulose e 

hemicelulose presentes nesta matéria-prima.  

Porém, na maioria das biomassas de origem vegetal, devido ao arranjo dessas 

estruturas moleculares no material in natura com outros polímeros, como a lignina, 

este processo torna-se dificultado, pois tal arranjo diminui a disponibilização dos 

polissacarídeos de interesse no meio reacional.  

Outro empecilho que torna essencial a etapa de pré-tratamento no processo 

em questão, é a presença de outros componentes que podem afetar as operações 

subsequentes para obtenção do produto final. Estes podem ocasionar a geração de 

contaminantes na corrente de produto, que podem surgir pelo consumo dos reagentes 

do processo por parte da substância indesejada presente no meio reacional, o que 

também acaba por reduzir a concentração do insumo desejado na corrente final.  
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Além disso, determinadas substâncias podem inibir os processos reacionais 

da planta, o que é o caso do limoneno presente na casca da laranja, que tem alto 

poder antimicrobiano, afetando diretamente a etapa de fermentação do mosto 

produzido após a etapa de hidrólise. Portanto, é de suma importância que este óleo 

essencial seja removido da fração da biomassa que será aproveitada para fabricação 

de etanol. 

2.8 Hidrólise 

As reações de hidrólise são aquelas que promovem a dupla decomposição da 

água em um composto, no qual um dos hidrogênios da molécula de água substitui 

uma das ligações em um dos produtos, e o grupo OH é transferido para o outro 

produto (Hijazin et al., 2010) . A palavra hidrólise deriva do grego, da junção de hydor, 

que significa água, com lysis, que significa quebra ou cisão. 

Existe uma infinidade de reações químicas classificadas como hidrólise, como, 

por exemplo, a hidrólise de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, presente nos 

processos de saponificação e de produção de biodiesel (Rinaldi et al., 2007), ou na 

síntese de álcool a partir de hidrogenossulfato de alquila, na qual, após a etapa de 

adição de ácido sulfúrico a um alqueno, o hidrogenossulfato é hidrolisado quando 

adiciona-se a ele água aquecida (Solomons e Fryhle, 2012). 

No contexto das biorrefinarias, especialmente as quais englobam o 

processamento de matéria-prima lignocelulósica, o processo de hidrólise é 

indispensável para a obtenção dos açúcares a partir do rompimento das ligações 

glicosídicas entre os monossacarídeos que constituem as cadeias poliméricas deste 

tipo de matéria-prima. A hidrólise pode ser realizada aplicando-se diferentes tipos de 

catálise, como por via ácida e enzimática (Hijazin et al., 2010) . 

A hidrólise ácida é toda aquela em que o catalisador é o íon hidrônio 

proveniente da solubilização de um ácido mineral em água. Este tipo de hidrólise se 

aplica a diversos polímeros orgânicos, dentre eles, polissacarídeos como amido, 

celulose e hemicelulose. Além disso, esta técnica apresenta diversas vantagens, 

como baixo custo de implementação e altas taxas de conversão. Esta última 

característica, no entanto, demanda maior rigor no controle reacional para a 

prevenção de produtos indesejados que podem ser formados através de reações 

paralelas no meio reacional (Araújo et al., 2013). 
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A hidrólise enzimática tem sido objeto de estudo nos últimos anos quando o 

assunto é processamento de biomassa, devido a sua alta seletividade em relação ao 

substrato, propiciando a hidrólise apenas dos compostos de interesse, evitando a 

decomposição dos produtos de importância, o que garante a preservação dos 

sacarídeos na biomassa (Carvalho, 2011).  

No entanto, o uso de enzimas em processos industriais costuma encarecer o 

processo, devido ao seu alto custo de produção (Moraes, 2012), além do fato desta 

técnica exigir um alto rigor no controle dos parâmetros do processo, tendo em vista a 

extrema sensibilidade das enzimas, que conseguem desempenhar seu papel 

catalítico apenas em restritas faixas de temperatura, pressão e pH, além de serem 

inibidas na presença de íons metálicos (Castro e Pereira Jr, 2010). 

2.9 Fermentação 

Um dos principais processos metabólicos realizado por organismos 

unicelulares em ambiente anaeróbico para produção de energia a partir de 

monossacarídeos é a fermentação. Este processo pode ser classificado de acordo 

com o subproduto gerado a partir do sacarídeo consumido pelo processo metabólico. 

Dentre eles tem-se a fermentação láctea, cujo subproduto é o ácido lático, e a 

fermentação alcoólica, cujo principal subproduto é o álcool etílico. A reação global da 

fermentação alcoólica pode ser verificada na figura 2.13. Ambos os processos 

também geram como subproduto dióxido de carbono (Prompt, 2012). 

 

Figura 2.13 Reação global da fermentação alcoólica da glicose. 

 

Fonte: Autoria própria 

Os processos fermentativos possuem vasta aplicação nas atividades 

humanas, desde tempos mais longínquos, até na atualidade, em especial na indústria 

de alimentos e de geração de biocombustíveis. A fermentação alcoólica é crucial 

nesta última, pois ela é usada para a conversão de monossacarídeos contidos na 

biomassa em bioetanol. Desse modo, estudar os diferentes aspectos reacionais que 

envolvem esse tipo de processo fermentativo é essencial para garantir sua 
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produtividade na indústria para um bom rendimento na produção de bioetanol 

(Vanzella et al., 2014). 

2.10  Simulador de processo 

Os inúmeros cenários industriais existentes na atualidade incentivam o 

engenheiro a estar em constante análise e identificação dos processos industriais 

para, desta forma, aprimorá-los e aperfeiçoar os métodos que este profissional utiliza 

para conduzir as atividades e ações dentro deste setor. A literatura atual possui um 

vasto conhecimento acerca de diversos processos industriais. Entretanto, nem 

sempre é factível encontrar nesta fonte processos com as especificações idênticas às 

desejadas para um projeto específico e tentar reproduzi-los, muitas vezes, acaba 

sendo inviável devido a inúmeras limitações.  

Sendo assim, os simuladores de processos podem ser utilizados com intuito 

de ajudar na sintonia do controlador, na análise do processo e na tomada de decisão 

em diferentes cenários e, desta forma, reduzir o tempo gasto na realização dessas 

tarefas. Atualmente, diversos softwares de simulação de processos estão disponíveis 

no mercado. Entre eles, pode-se destacar o Aspen Plus, Aspen HYSYS, Superpro 

designer, PRO II, PROSYS, CHEMCAD, entre outros.  

Uma etapa importante antes de se desenvolver a simulação de uma planta 

industrial (ou parte dela), é a escolha do software que será empregado para simular 

o processo desejado. Tal escolha baseia-se nos detalhes solicitados, como, por 

exemplo, os equipamentos que serão utilizados durante o processo, o pacote 

termodinâmico (fundamental para a obtenção dos resultados de produção e consumo 

energético da planta simulada), o custo do software, entre outros.  

Dentre os simuladores mencionados, o Aspen Plus configura-se como um dos 

simuladores de mais alta qualidade no mercado, pois possibilita a simulação de 

diferentes cenários industriais, sintonia de controladores das variáveis e a análise do 

processo com riqueza de detalhes e alta precisão. Devido à gama de recursos 

oferecidos por esse software, em especial para processos que envolvem substâncias 

poliméricas e correntes de processos com sólidos, facilidade de manuseio e 

linguagem, e a possibilidade de estimar custos e analisar parâmetros de operação, o 

Aspen Plus foi a ferramenta escolhida para o desenvolvimento deste trabalho. 
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2.10.1 Aspen Plus v12.1 

ASPEN é um acrônimo de “Advanced System for Process Engineering”. 

Segundo Al-Malah (2017), o Aspen Plus é um simulador de fluxograma de processo, 

que se caracteriza como um software de computador que é empregado para modelar 

quantitativamente uma planta de processamento químico. Em geral, tal planta é 

composta pela unidade central do reator e diferentes operações unitárias adicionais, 

na forma de etapas de pré e pós-tratamento. 

Desta forma, a simulação de um processo químico, a partir da matéria prima 

até o produto final, é representada por diferentes ícones, em que cada ícone 

representa uma operação unitária, processo químico, fluxo de entrada/saída de 

material, fluxo de entrada/saída de energia, ou sinal elétrico/pneumático de 

entrada/saída. Sendo assim, simuladores de fluxograma, tais como Aspen Plus, 

permitem prever o comportamento de um processo utilizando relações básicas de 

engenharia. 

Um dos grandes benefícios do ASPEN é sua capacidade de lidar com 

processos complexos, incluindo sistemas de separação de múltiplas colunas, reatores 

químicos, destilação de compostos quimicamente reativos e até mesmo soluções de 

eletrólitos como ácidos minerais e soluções de hidróxido de sódio. 

Tendo em vista o projeto de um processo e da seleção apropriada de modelos 

termodinâmicos, o Aspen Plus utiliza modelos matemáticos visando a previsão do 

desempenho do processo. As informações obtidas podem, deste modo, ser 

empregadas de forma iterativa para otimizar o processo. Ademais, cabe ressaltar que 

a modelagem necessita de informações específicas, tais quais as propriedades 

termodinâmicas, que são particular importância na separação de misturas não ideais. 

Portanto, é necessário um sólido entendimento dos princípios de engenharia química 

para fazer bom uso do programa, fornecendo valores razoáveis de parâmetros de 

entrada e, também, para avaliar a adequação dos resultados obtidos. 

O simulador em questão caracteriza-se como uma ferramenta empregada, 

tanto no meio acadêmico como na indústria, para simulação e projeto de processos 

dinâmicos ou estacionários. Além disso, esse software possui funcionalidades que 

permitem otimizar as plantas de forma energética e econômica, criando inúmeros 
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cenários para examinar e avaliar o comportamento que a planta teria em operação, 

permitindo, portanto, a compressão de seu desenvolvimento e funcionamento (Guill 

et al., 2020). 

Para tal, o simulador AspenPlus® engloba as seguintes facilidades: 

• Interativo e apresenta interface gráfica; 

• Recursos completos de simulação, incluindo cálculos de balanços de 

massa e de energia, assim como dimensionamento de equipamentos; 

• Modelo para inúmeras operações unitárias utilizadas nas indústrias de 

processos; 

• Análise econômica do processo; e 

• Possibilidade de simulação de diferentes processos químicos e 

operações unitárias baseadas no cálculo de tarefas, na forma de 

modelagem, simulação, otimização, regressão de dados, 

especificações de projeto, análise de sensibilidade, dinâmica e controle, 

economia de energia, conformidade de segurança. 

Além de todos os pontos acima exemplificados, o Aspen apresenta ainda 

inúmeros aspectos e ferramentas que tornam o seu uso extremamente atrativo para 

o desenvolvimento do presente trabalho. Entre eles, pode-se destacar a vasta 

extensão do seu banco de dados. Quando comparado ao banco de dados de outros 

simuladores, observa-se a riqueza que informações disponíveis no software em 

questão. Ademais, cabe ressaltar que todas as moléculas terpênicas que precisavam 

ser empregadas na simulação do trabalho já se encontrava presentes no Aspen.  

Informações termodinâmicas acerca das moléculas utilizadas nos processos 

são difíceis de serem encontradas na literatura. Mais uma vantagem do Aspen frente 

aos outros simuladores disponíveis no mercado, é que o mesmo já apresenta 

informações termodinâmicas das moléculas empregadas no processo executado na 

presente simulação. 

Além disso, é interessante mencionar que ao trabalhar com extração, as 

informações termodinâmicas das moléculas terpênicas são de suma importância, 

visto que para alcançar o equilíbrio líquido-vapor no interior do extrator, tais 
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informações são necessárias. Como mencionado anteriormente, o Aspen, em seu 

banco de dados, já dispunha destes valores. 

Além disso, o software em questão possui ainda uma ferramenta de análise de 

sensibilidade que, além de extremamente interessante, mostra-se como um recurso 

muito útil para o desenvolvimento do presente trabalho. Ademais, o design 

specification do Aspen Plus possibilita determinar uma certa concentração de um 

componente dentro de uma corrente e, portanto, também se configura como uma 

ferramenta muito útil.  

Sendo assim, com o simulador de processo AspenPlus®, pode-se projetar 

melhores plantas e aumentar a rentabilidade de processos já existentes. A simulação 

do fluxograma é útil durante todo o ciclo de vida de um processo, partindo de um 

conceito/ideia de P&D rudimentar e ampliando-o para um projeto refinado, com 

riqueza de detalhes, incluindo engenharia conceitual, engenharia básica, engenharia 

detalhada e, finalmente, operações e reformas da planta. 

Existe um crescente interesse na utilização de simuladores por parte da 

indústria, com o intuito de diminuir custos e tempo de pesquisa. Nesse contexto o 

AspenPlus® possibilita o desenvolvimento e estudo de uma variedade de cenários do 

processo. 
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Capítulo 3 METODOLOGIA 

3.1 Conceitualização da Biorrefinaria 

Levando em consideração os dados obtidos na literatura, o presente trabalho 

propõe o desenvolvimento de uma biorrefinaria para a produção de etanol, D-

limoneno e pectina. Na Figura 3.1, está representado o diagrama de blocos do 

processo proposto.  

No diagrama de blocos da figura 3.1, observa-se que os resíduos da laranja 

passam por uma etapa inicial de pré-tratamento mecânico, que consiste na moagem 

da biomassa fresca que entra na alimentação. A biomassa passa pelo extrator, onde 

o limoneno é extraído a vapor de água, segue para resfriamento e decantação.  

O sólido e o líquido da corrente de fundo do extrator são direcionados para o 

processo de hidrolise ácida, seguido de filtração. Os sólidos filtrados nessa etapa são 

considerados resíduos do processo, podendo ser aproveitados para a produção de 

biogás, e a corrente liquida é submetida a resfriamento e, em seguida, a uma etapa 

de drenagem do excesso de água.  

A corrente principal segue para a precipitação com etanol, no qual obtêm-se 

pectina sólida, e passa novamente por um segundo filtro, onde o líquido é separado 

da pectina que, em seguida é seca. A corrente líquida segue para a etapa de 

concentração do caldo. Onde a mistura água e etanol é separada por destilação 

simples dos açucares gerando um caldo concentrado. A corrente rica em etanol é 

resfriada e passa por uma coluna de destilação, sendo, então, reciclada no processo 

no tanque de precipitação. Já o caldo concentrado tem sua concentração ajustada 

com parte do efluente aquoso que sai do decantador da área de produção da pectina 

e segue para o reator de neutralização.  

A corrente de saída da neutralização alimenta o Fermentador para a produção 

do etanol, em seguida a corrente passa pela etapa de recuperação de levedura. A 

levedura é reciclada para o fermentador e o líquido rico em etanol produzido é, por 

fim, direcionado para processos de purificação que envolvem destilação e separação 

por membranas visando a obtenção de etanol anidro.  
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Figura 3.1 Diagrama de blocos do processo 

 

Fonte: Autoria própria
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3.2 Simulação  

A modelagem e simulação do processo foi realizada no Aspen Plus V12.1, a 

fim de agregar valor ao processo de produção de bioetanol à base de resíduos da 

casca de laranja, o trabalho investiga uma biorrefinaria integrada à produção de 

limoneno e pectina. O sistema foi simulado em estado estacionário.  

O modelo termodinâmico escolhido para o cálculo dos coeficientes de atividade 

dos componentes em fase líquida foi o Non-Random Two-Liquid (NRTL) devido à não 

idealidade da fase líquida, e foi considerada a idealidade da fase vapor. As 

justificativas para a escolha deste modelo termodinâmico são a ausência de eletrólitos 

fortes nas correntes simuladas (que são formadas, majoritariamente, por compostos 

polares) e as condições de operação da planta que, em sua maioria, são brandas.  

A planta foi dimensionada na hipótese de que a metade da produção de 

resíduos de laranja gerados no estado de São Paulo no ano de 2020 (IBGE, 2022), 

possa ser aproveitado para a produção dos insumos já citados. Nesse sentido, a base 

de cálculos foi feita em cima de 105,96 kg/s de casca de laranja úmida. 

3.3 Componentes da simulação 

A matéria-prima utilizada foi a casca de laranja da espécie Citrus sinensis e 

seus constituintes foram retirados do trabalho colombiano de Salazar e Alzate (2011) 

e estão dispostos na tabela 3.1.  
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Tabela 3.1 Composição da casca de laranja para a simulação 

Componente Composição (%) 

D-Limoneno 1,50 

Mirceno 0,02 

B-pinene 7,17E-03 

A-pinene 5,36E-03 

Terpinol 3,55E-03 

G-terpin 4,48E-04 

Octanal 8,48E-03 

Decanal 3,07E-03 

Dodecanal 4,11E-04 

Undecanal 3,74E-04 

Nonanol 4,86E-04 

Linalol 1,83E-02 

Octanol 8,59E-04 

Nonanal 3,36E-04 

Nerol 5,60E-04 

Geraniol 2,62E-04 

Sabine 8,75E-04 

Água 79,90 

Ácido Ascórbico  1,04E-05 

Protein 3,94E-03 

Lipídios 9,90E-04 

Pectina 6,15 

Fibras 10,00 

Cinzas 2,37 

Fonte: Salazar e Alzate  (2011) 

 

A maior parte das substâncias presentes na composição da casca de laranja, 

bem como os compostos intermediários formados no processo de hidrólise ácida e 

enzimática, não foram encontrados na biblioteca do simulador AspenPlus®. Por esse 

motivo, fez-se necessário criar componentes hipotéticos para reproduzi-los no 

ambiente de simulação, o que exigiu fornecer o máximo de informações disponíveis 

na literatura para a criação dessas representações no software. Dentre os dados 

fornecidos, incluem-se a massa molecular, o calor de formação, a temperatura de 
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ebulição, a pressão e temperatura críticas e o fator de acentricidade de cada uma das 

substâncias que não existiam no banco de dados do simulador (Suzuki, 2019). 

Para a criação dos hipotéticos correspondentes aos polímeros celulose e 

hemicelulose (xilano), utilizou-se dados do componente correspondente à glicose e 

xilose, respectivamente, já existentes no software, como se tais polímeros fossem 

suas unidades monoméricas, correspondentes a glicose e xilose. Esta escolha visa 

simplificar o processo de simulação e tem sido aplicada em diversas obras (Uchôa, 

2018). 

A metodologia para a criação dos hipotéticos dos componentes não existentes 

no simulador seguiu ainda a base de dados do Laboratório Nacional de Energia 

Renovável (NREL), criada por Humbird et al. (2011). As propriedades físico-químicas 

da lignina, celulose, hemicelulose foram também retiradas de um relatório anterior do 

mesmo instituto, NREL (Wooley e Putsche, 1996).  E todos os dados usados para a 

criação dos hipotéticos podem ser encontrados no apêndice A. 

O processo desenvolvido na simulação pode ser dividido em cinco seções: 

Produção de limoneno, Produção de Pectina, Produção de Bioetanol, Reciclo do 

Etanol e Obtenção do Etanol Anidro. Tal divisão pode ser visualizada na Figura 3.2.  
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Fonte: Autoria própria 

Figura 3.2 Fluxograma do processo com as 5 principais seções propostas 
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3.4 Produção de limoneno  

A alimentação de 106kg/s de casca de laranja seca (correspondentes a 40% 

dos resíduos gerados na produção de laranja no Brasil em 2021) primeiramente passa 

por um pré-tratamento mecânico em uma moenda, representada pelo equipamento 

A1. A biomassa, então, é direcionada à coluna de extração a vapor, simulada no 

presente trabalho por uma coluna flash (Equipamento A4), a qual também é 

alimentada com vapor de água a baixa pressão (corrente 3) gerado por uma caldeira 

(Equipamento A3). A metodologia de produção de limoneno segue o proposto pelos 

trabalhos de Salazar et al. (2011) e Dávila et al. (2015).  

A coluna de extração opera a 90 °C e 0,68 atm. Foi realizada uma análise de 

sensibilidade no simulador, a fim de determinar condições de temperatura e pressão 

ótimas para a extração do limoneno no topo do flash e a diminuição da concentração 

de limoneno na corrente de fundo (corrente 7) da extratora. Para não comprometer o 

processo de fermentação, a corrente de fundo do flash deve conter no máximo 0,01 

% w/v. 

 Apesar do limoneno ser insolúvel em água, o vapor de água consegue extrair 

o limoneno, assim como outros terpenos presentes na biomassa residual, devido sua 

alta volatilidade. A corrente 7, rica em sólidos e pobre em limoneno, segue, então, 

para a área de produção de pectina. Já a corrente 4, no topo da coluna de extração, 

segue para um trocador de calor, no qual a temperatura é resfriada a 80 °C. Em 

seguida, o líquido é decantado, separando o óleo essencial rico em limoneno da água. 

A água gerada nessa etapa é reaproveitada em um reciclo para a geração de vapor 

que alimenta a extratora. O fluxograma do processo de produção do limoneno 

encontra-se na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Fluxograma da Produção de Limoneno 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A tabela 3.2 reúne os principais dados operacionais utilizados no software 

Aspen Plus e as referências usadas em cada etapa. 

Tabela 3.2 Dados operacionais da simulação da produção de D-limoneno 

Etapas Equipamentos 
Temperatura 

(°C) 
Pressão 
(atm.) Referências 

Moenda A1 - - 

Salazar e Alzate 
(2011) 

Dávila et al. (2015) 

Pré-
aquecimento A3 90 - 

Salazar e Alzate 
(2011) 

Dávila et al. (2015) 

Extração A4 - 1 

Salazar e Alzate 
(2011) 

Dávila et al. (2015) 

Resfriamento L1 80 1 

Salazar e Alzate 
(2011) 

Dávila et al. (2015) 

Decantação L2 80 1 

Salazar e Alzate 
(2011) 

Dávila et al. (2015) 

Reciclo da 
água L3 e A2 - - Proposto 

Fonte: Autoria própria 
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3.5 Produção de pectina 

A corrente que sai da extratora, rica em sólidos, é hidrolisada com ácido 

sulfúrico diluído (0,5% v/v) a 150 °C e 1 atm., com tempo de fermentação de 6 

minutos, no reator de hidrólise (equipamento A5). A pectina, celulose e hemicelulose 

são solubilizadas no meio, seguindo a metodologia de Pourbafrani et al. (2010), que 

verificou que, após esse tratamento, 83,5% da pectina da corrente foi solubilizada e 

que a hemicelulose e a celulose foram convertidas em seus monômeros com as 

seguintes conversões: 69,48% e 49,11%, respectivamente. Tais valores foram 

considerados para simular a etapa de hidrólise no reator Rstoic, com as seguintes 

equações especificadas no simulador e apresentadas na tabela 3.3 

Tabela 3.3 Reações envolvidas no processo de hidrólise 

Reação Conversão Referência  

(𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝑛𝐻2𝑂 → 𝑛 𝐶6𝐻12𝑂6 a 49,11% Pourbafrani et al. (2010) 

(C5H8O4)n + 𝑛𝐻2𝑂 → 𝑛 𝐶5𝐻10𝑂5    a 69,48% Pourbafrani et al. (2010), 

𝑃𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎 → 𝑃𝑒𝑐𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 83,50% Pourbafrani et al. (2010), 

Fonte: Autoria própria   

a Equações reacionais retiradas de Humbird et al, (2011) 

 

Nesta etapa ocorre a deslignificação da biomassa, o que permite a separação 

dos polímeros de interesse para a produção de etanol, celulose e hemicelulose, bem 

como outras substâncias de valor comercial, como a pectina, da lignina presente nas 

cascas de laranja. A celulose, hemicelulose e pectina são solubilizadas na corrente 

enquanto a maior parte da lignina permanece sólida, possibilitando sua remoção.  

A corrente 9, que sai do reator de hidrólise, é resfriada a 35 ºC em um trocador 

de calor, de modo a preservar as características físico-químicas da pectina. Em 

seguida, os sólidos não solubilizados foram separados do hidrolisado por meio de um 

filtro (equipamento A7). O excesso de água presente na corrente 10-L é retirado com 

o auxílio de um decantador. Posteriormente, a pectina líquida foi precipitada com 

auxílio de uma solução de etanol 70% (v/v) a 30 ºC. A pectina no estado sólido foi, 

então, filtrada e seca. A corrente liquida, 13, que sai do filtro é direcionada à área de 

Produção de Etanol.  
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As condições operacionais seguiram a metodologia de Salazar et al. (2011) e 

Dávila et al. (2015). A Figura 3.4 mostra o fluxograma dos processos de produção da 

pectina. Os principais dados operacionais utilizados no software Aspen Plus V12.1 e 

as referências usadas em cada etapa foram agrupados na Tabela 3.4. 

Figura 3.4 Fluxograma da Produção da Pectina 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 3.4 Dados operacionais da simulação da produção de pectina 

Etapas Equipamentos 
Temperatura  

(°C) Pressão (atm) Referências 

Hidrólise A5 150 1 Dávila et al. (2015) 

Resfriamento A6 35 1 Dávila et al. (2015) 

Filtração A7 - 1 Pourbafrani et al. (2010) 

Decantação P1 35 1 Salazar e Alzate (2011) 

Tanque de precipitação 
da Pectina P2 30 1 Pourbafrani et al. (2010) 

Filtração P3 - - Dávila et al. (2015) 

Fonte: Autoria própria 

3.6 Produção de bioetanol 

A fermentação alcoólica da glicose e da xilose ocorre de acordo com as 

reações da tabela 3.5. Para o processo fermentativo presente no referido trabalho, foi 

pensada e selecionada a levedura Saccharomyces cerevisiae. Além da fácil 
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disponibilidade deste tipo de levedura no mercado, sua escolha para o projeto 

proposto nesse trabalho se deve à variedade de informações na literatura sobre esses 

microrganismos e sobre seu desempenho na produção de etanol a partir de 

monossacarídeos provenientes de base vegetal no âmbito industrial, tendo em vista 

a alta taxa de reação para hexoses promovida por esses organismos, sob condições 

biologicamente adequadas (Wilkins et al., 2007).  

A tabela 3.5 resume as principais reações envolvidas no processo 

fermentativo, sendo a equação 3.1 a reação principal e as demais reações 

secundárias. Os microrganismos empregados neste processo fermentativo não 

metabolizam as pentoses, portanto a reação 3.2 não foi simulada no processo de 

fermentação. 

Além disso, o processo de fermentação do presente trabalho foi baseado no 

estudo de Pourbafrani (2010), no qual foi utilizado a Saccharomyces cerevisiae, 

sendo reportada a produção de coprodutos como glicerol, ácido succínico e biomassa 

(levedura) além do etanol. Devido à escassez de informações referentes às 

conversões dos reagentes aos demais produtos secundários, tais reações não foram 

consideradas neste trabalho.   

Tabela 3.5 Reações envolvidas no processo. 

Reação  

Reação Produção de etanol:  

𝐶6𝐻12𝑂6(ℎ𝑒𝑥𝑜𝑠𝑒𝑠)  
             
→    2 𝐶2𝐻6𝑂 + 2 𝐶𝑂2 

 

3.1 

Reação Produção de etanol:  

3 𝐶5𝐻10𝑂5(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑒𝑠)  
             
→    5 𝐶2𝐻6𝑂 + 5 𝐶𝑂2 

 

3.2 

Produção de glicerol:  

C6H12O6 +4 H+ + 4 e- → 2 C3H8O3 

 

3.3 

Produção de Ácido succínico:  

C6H12O6 +2 H2O → C4H6O4 + 2 CO2 + 10 H+ + 10 e- 

 

3.4 

Produção de Ácido acético:  

C6H12O6 +2 H2O → 2 C2H4O2 + 2 CO2 + 8 H+ + 8 e- 

 

3.5 

Produção de álcool Isoamilílico:  

C6H12O6 → 0,795 C5H12O + 2,025 CO2 +1,155 H2O + 0,15 H+ + 0,15 e- 

 

3.6 

Crescimento da Levedura:  

0,1485𝐶6𝐻12𝑂6 + 0,145 𝑁𝐻4
+ + 0,1087 𝐶𝑂2

             
→    𝐶𝐻1,8𝑂0,9𝑁0,145 + 0,2087 𝐻2𝑂 + 0,145 𝐻

+  

 

3.7 

Fonte: (Purgatto et al., 2016) 
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Segundo Pourbafrani (2010), para se alcançar as condições adequadas no 

tanque de fermentação, a temperatura ideal do processo deve ser de 30°C sob 

pressão de 1 atm e pH igual a 5. Dessa forma, é possível obter 39,64 L de etanol a 

partir de 1 tonelada de casca de laranja composta por 20% de massa seca. Mesmo a 

Saccharomyces cerevisiae não sendo capaz de metabolizar pentoses, como a 

arabinose (Pourbafrani et al., 2010), a escolha por essa espécie de levedura mostrou-

se a mais viável, tendo em vista que a quantidade de dados experimentais disponíveis 

na literatura para essa levedura eram  abundantes, enquanto que escassos para 

microrganismos consumidores de pentoses.  

O fluxograma da área de produção do etanol pode ser visualizado na íntegra 

na figura 3.5, onde as subáreas de concentração, neutralização do caldo, 

fermentação e tratamento da levedura estão agrupadas. 
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Figura 3.5 Fluxograma da Área de Produção de Etanol 

 

Fonte: Autoria própria  
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3.5.1. Concentração da corrente em açucares e recuperação do etanol 

 

A corrente liquida que sai do filtro (equipamento P3) passa por um processo de 

destilação simples, simulado pelos equipamentos B3 e B4, visando a concentração da 

corrente de açúcares e a diminuição da concentração do etanol presente no meio, 

uma vez que o aumento de sua concentração no meio fermentativo inibe o 

metabolismo dos microrganismos. Em seguida, a concentração do vinho é ajustada 

para 22° brix, reaproveitando a água decantada no equipamento P1. Tais 

equipamentos e correntes são representados na Figura 3.6. 

Figura 3.6 Concentração da Corrente em Açucares 

 

Fonte: Autoria própria 

3.5.2. Neutralização da corrente 

Em seguida, a corrente é direcionada para um reator de neutralização 

(equipamento E1), onde a concentração é regulada e o pH é ajustado em torno de 5, 

conforme o proposto por Pourbafrani et al. (2010). A amônia proveniente da corrente 

NH3 é utilizada para a neutralização do ácido sulfúrico presente no meio, através da 

reação ácido-base entre esses dois compostos, gerando o sal sulfato de amônio 

(NH4)2SO4, que precipita e, na sequência, é filtrado no equipamento E2. Por fim, a 

corrente 18, rica em hexoses, segue para o trocador de calor E3, onde tem sua 

temperatura reduzida para 35 °C e, então, passa por uma bomba, onde tem sua 

pressão elevada para 6 atm. A corrente 20 é, por fim, direcionada ao biorreator de 

E6

E3
E1

E2

B8

E8

E7

E10

E9

E11E12

E05E4

S19

Q

NH3

NH4SO4

S6

Q

H2

17
18

16

23-S

LEV70

GASES

22

WLAVAGEM
LEV35

LEV2

LOSSES

NUT R

WTRAT

LEV1

19

21

23

20

23-L

24

EFLUENE1

15

P1

EFLUENET

11

12

P3

PECTIN-S

13

B3

14
B4

R1

B1

P2

PURGA

10-L



 

 

65 

 

fermentação (equipamento E6). O fluxograma dessa subárea está disposto na figura 

3.7. 

Figura 3.7 Neutralização do Caldo com Amônia 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As condições operacionais do tratamento do sorgo para a fermentação estão 

dispostas na tabela 3.6. 

 

 Tabela 3.6 Dados operacionais do tratamento do sorgo para a fermentação 

Etapas Equipamentos 
Temperatura  

(°C) 
Pressão 

(atm) Referências 

Concentração do 
Sorgo B3 e B4 170 1 e 0,8 Proposto 

Neutralização  E1 - 1 
Pourbafrani et al. (2010) e 

Ghayur et al. (2019) 

Filtração E2 - - Pourbafrani et al. (2010) 

Resfriamento E3 35 1 Pourbafrani et al. (2010) 

Pressurização E4 35 6 Purgatto et al. (2016) 

 

3.5.3. Fermentação 

A figura 3.8 mostra o fluxograma da simulação do processo de fermentação 

semi-contínua. Este processo pode ser avaliado em regime estacionário, pois, 

industrialmente, existem diferentes reatores em batelada de fermentação operando 

em paralelo, o que permite a produção de um fluxo contínuo de etanol.  

O reator de fermentação (equipamento E6) opera a 5,5 atm e na temperatura 

de 35ºC. Para que fosse possível simular as reações envolvidas no processo, foram 
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utilizados os dados da tabela 3.8 com os valores de conversão. Além disso, nas 

equações que envolviam o íon H+ e o íon NH4
+, estas espécies foram substituídas no 

simulador pelo composto hidrogênio (H2) e pelo composto amônia (NH3), 

respectivamente. 

Figura 3.8 Fluxograma da Fermentação, Reciclo e Tratamento da Levedura 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A levedura utilizada foi a Saccharomyces cerevisiae, que é anaeróbia 

facultativa. Em condições de anaerobiose, a glicose é consumida pelo metabolismo 

fermentativo das leveduras, convertendo-se em etanol, dióxido de carbono e energia 

para esses seres unicelulares. Para garantir condições favoráveis ao metabolismo 

desses microrganismos, uma corrente de gás hidrogênio com vazão de 883 L/min é 

inserida no biorreator, juntamente das leveduras. Na figura 3.8 encontra-se o 

fluxograma de simulação da etapa fermentativa. 

 A Saccharomyces cerevisiae não estava presente no banco de dados do Aspen 

Plus V12.1, para simulá-la foram utilizados os dados da tabela 3.7.  
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Tabela 3.7 Principais características da levedura especificadas no simulador 

Componente Levedura  

Principais Dados  

Fórmula Molecular CH1,8O0,9N0,145 

Massa molecular (kg/kmol) 30,23 

Densidade (kg/m³) 1000 

Entalpia de formação sólida (J/kmol) - 130.500.000 

Volume molar sólido  

VSPOLY/1 (m³/kmol) 0,02993 

Fonte : Purgatto et al. (2016)  

 

 As reações que ocorrem durante o processo fermentativo estão descritas na 

tabela 3.5. Na simulação foi considerada como reação principal a conversão da glicose 

em etanol (Reação 3.1), com 2 reações secundárias de formação de subprodutos 

glicerol e ácido succínico. Além disso, também foi considerado o crescimento da 

levedura, representado pela Reação 3.7. Na tabela 3.8 estão disponíveis valores de 

conversão utilizados na simulação. 

Tabela 3.8 Valores de conversão utilizados para produção de etanol e subprodutos 

Produto Reação  Conversão g/g* Conversão em % 

Etanol 3.1 0,43 84,08 

Glicerol 3.3 0,1 9,78 

Ácido succínico 3.4 0,006 0,81 

Levedura 3.7 0,07 5,33 

Fonte: Autoria própria 

 * Conversão de produto em grama por grama de hexose retirados de Pourbafrani 

(2010). 

 

 Do biorreator sai a corrente 22, que segue para um tanque flash, onde os gases 

inseridos e gerados durante o processo são separados da corrente líquida. A corrente 

“Gases” que sai do tanque é rica em H2 e CO2 gerado no processo.  Já a corrente 23, 

contendo etanol e leveduras, segue em direção à primeira centrifuga, onde a levedura 

é retida na corrente 23-S, e o líquido, na corrente 23-L, segue para a etapa de 

recuperação do etanol. 
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 O processo de reciclagem da levedura seguiu a metodologia de Albarelli et. al. 

(2013). Na primeira centrífuga (equipamento E8), a levedura é obtida em uma fração 

de 35% em volume. A água de lavagem é usada na segunda centrífuga com um fluxo 

de 44,64 L/min. Na segunda centrífuga (equipamento E10) a fração volumétrica da 

levedura na corrente a ser encaminhada à etapa de tratamento é de 70% (v/v). O 

creme de levedura é, então, separado em duas correntes, uma segue para o descarte 

e outra para o tratamento. Nesta etapa, o creme de levedura é ajustado para se obter 

uma concentração de 30% em volume no fluxo de levedura reciclada (LEV1).  

Considerando a existência de amônia remanesceste da etapa de neutralização, 

não houve a necessidade de inserir nutrientes à corrente de levedura. A tabela 3.9 

agrupa todos os dados necessários para a utilização da ferramenta Design 

Especification presente no Aspen Plus.  

Tabela 3.9 Principais dados especificados para simulação da fermentação 

Parâmetro  Valor 

Quantidade de água contida na levedura 67% (v/v) 

Fração de alimentação de levedura tratada em 

relação ao volume do fermentador 

25% (v/v) 

Concentração de levedura na corrente de 

levedura tratada 

30% (v/v) 

Quantidade de levedura separada na centrífuga 1 35% (v/v) 

Quantidade de levedura separada na centrífuga 2 70% (v/v) 

Corrente de água adicionada na centrifuga 2  Metade da corrente de vinho 

levedurado na centrífuga 1 

Fonte: Tabela adaptada de Albarelli et al. (2013) 
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A tabela 3.10 agrupa todos os equipamentos usados nas etapas de 

fermentação e de tratamento da levedura. 

 

 

Tabela 3.10 Equipamentos usados na fermentação e tratamento da levedura 

Etapas Equipamentos Referências 

Misturador 1 E5 Albarelli et al. (2013) 

Fermentador E6 Pourbafrani et al. (2010) 

Tanque Flash E7 Albarelli et al. (2013) 

Centrífuga 1 E8 Albarelli et al. (2013) 

Misturador 2 E9 Albarelli et al. (2013) 

Centrífuga 2  E10 Albarelli et al. (2013) 

Divisor de correntes E11 Albarelli et al. (2013) 

Tanque de Tratamento E12 Albarelli et al. (2013) 

Fonte: Autoria própria 

 

 

3.5.4. Reciclo do etanol na produção de pectina 

A corrente R1 que sai da etapa de concentração do sorgo, rica em água e 

etanol, é resfriada a uma temperatura de 70 °C no trocador de calor B5, e em seguida 

a pressão é elevada a 5 atm na bomba B6. A corrente R3 é então destinada a uma 

torre de destilação, onde o etanol é recuperado na corrente R4 a uma contração de 

70% molar, e se junta à corrente de etanol fresco no misturador B2. A coluna de 

destilação foi inicialmente simulada pelo método Shortcut, de onde foram obtidos os 

dados necessários para o uso do método rigoroso, Radfrac. Tal etapa pode ser 

visualizada na figura 3.9. 
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Figura 3.9 Fluxograma do reciclo do etanol na produção de pectina 

 

Fonte: Autoria própria 

 

A corrente S17 é reciclada para a área de tratamento e obtenção de etanol 

anidro, disposta na figura 3.10, e se une ao etanol produzido pela etapa de 

fermentação e lavagem da levedura no misturador RE1.  

 

Figura 3.10 Sistemas híbridos de colunas de destilação e unidades de pervaporação 
para obtenção de etanol anidro 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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3.5.5. Purificação do etanol anidro   

A recuperação de etanol seguiu a metodologia de Luyben (2009), na qual ele 

utiliza uma torre de destilação para concentrar o etanol até a mistura azeotrópica, 

seguida por separadores de membranas em série para se obter o etanol anidro.  

A pervaporação consiste no processo o qual, através de uma alimentação 

líquida, que ao passar pela membrana, gera um retentado (fase que permanece retida 

no interior das cavidades da membrana) e um permeado de vapor (fase mais volátil 

que sai do sistema de membrana via evaporação). A mudança de fase produz uma 

diminuição de temperatura à medida que o retentado escoa através da unidade. Uma 

vez que as taxas de fluxo diminuem com a diminuição da temperatura, a unidade de 

pervaporação convencional consiste em vários módulos de membrana em série com 

aquecimento entre estágios.  

Ao final do processo, o permeado de vapor deve ser condensado para sua 

recuperação e reciclagem, e, geralmente, é necessária sua refrigeração ao final do 

processo. Sistemas híbridos de colunas de destilação e unidades de pervaporação 

são frequentemente usados em situações nas quais apenas a etapa de destilação não 

é capaz de separar duas ou mais substâncias na pureza desejada ou é onerosa ao 

processo (Luyben, 2009). 

A corrente 25, com baixo teor de etanol e ainda com a presença de partículas 

sólidas e gasosas, passa por um separador trifásico, onde considerou-se na 

simulação uma eficiência de 100% da separação, gerando três correntes, sendo a 

primeira corrente, RG, a de resíduos gasosos, e a corrente RS de resíduos sólidos. 

Já a corrente 26 (líquida) é pressurizada para entrar na torre de destilação E4 e seguir 

para a separação por membranas.  

A separação por membrana é simulada por blocos de separação do Aspen 

Plus, denominados Sep. Segundo Luyben (2009), para uma melhor separação nesse 

tipo de sistema, a mistura de etanol-água a ser separada deve estar a uma pressão 

de 7 atm e temperatura de 101,85°C. Ao passar pelos primeiros separadores, a 

corrente sofre uma queda de temperatura considerável de 101,85°C para 84,50°C, 

havendo, portanto, a necessidade de implementação de aquecedores entre os blocos 

de separação para manter a temperatura de entrada da corrente a 101,85°C. Para as 

últimas duas membranas, no entanto, essa queda de temperatura não é tão 
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significativa, além do fato do fluxo material ser pequeno nessa etapa. 

Consequentemente, o gasto com a obtenção de mais dois refervedores entre os 

últimos separadores não é energeticamente vantajoso para a planta de processos, 

sendo dispensável seu uso para esta parte do processo.  

As correntes que constituem o retentado, geradas nessa etapa de 

pervaporação, devem permanecer a 7 atm ao longo do processo para garantir que 

estejam totalmente liquefeitas. Já as vazões de permeado são gasosas e saem dos 

separadores de membrana a uma pressão de 0,155 atm. Todas as correntes de 

permeado passam por um misturador e, em seguida, por um refrigerador, retornado 

uma corrente com temperatura de 46,85°C, que é pressurizada por uma bomba 

(pressão de 1,1 atm) e retorna como reciclo para o misturador RE1, compondo 

novamente a alimentação da coluna de destilação. 
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Produção de limoneno e pectina na simulação 

Através dos resultados obtidos pelo trabalho de simulação desenvolvido, pode-

se verificar uma porcentagem de remoção de limoneno da corrente bastante 

satisfatória, no que diz respeito ao valor máximo deste composto na corrente 

destinada à etapa fermentativa, na qual obteve-se uma concentração mínima de 

0,0007% (p/v) de limoneno na corrente, inferior à concentração inibitória mínima de 

limoneno de 0,01%(p/v) relatada para a S. cerevisiae (Pourbafrani et al., 2010). 

Na simulação apresentada neste trabalho obteve-se uma recuperação de 

99,8% do limoneno presente na biomassa, valor que condiz em ordem de grandeza 

com aquele obtido experimentalmente por Pourbafrani et al. (2010), que em seu 

trabalho publicado relata ter obtido experimentalmente 99% da remoção do limoneno 

em um tanque flash, enquanto a simulação deste trabalho avaliou o método de 

extração a vapor. Obtendo-se, ao final do processo, um óleo essencial com a vazão 

de 5,9 ton/h com uma pureza de 97% de limoneno em massa.  

A produção de pectina gera 17,8 ton/h correspondentes a uma recuperação de 

76% da pectina presente no bagaço de laranja, o que está de acordo como a prática 

experimental relatada por Pourbafrani et al. (2010), que obteve uma relação de 

recuperação de 77,6%. Estima-se ainda uma pureza de 98% na corrente de pectina, 

contendo presenças mínimas de cinzas e outras proteínas. 

4.2 Rendimento da produção de etanol 

Após a avaliação dos resultados do balanço de massa entre o consumo de 

etanol na etapa de purificação da pectina, que foi de 12,0 ton/h, e de obtenção de 

etanol produzido, com uma vazão de 12,7 ton/h, após a fermentação dos 

monossacarídeos e posterior purificação do álcool, foi possível observar que o saldo 

final de etanol produzido em relação ao consumido resultou num valor muito 

pequeno: de 645,2 kg/h, correspondendo a 11% da produção de etanol na 

fermentação. Ou seja, a planta proposta neste trabalho apresentou baixo rendimento 

de produção de bioetanol. 
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No entanto, faz se necessário observar duas questões acerca do contexto 

apresentado pelos resultados obtidos desta simulação. A primeira é sobre o fato da 

planta de purificação da pectina consumir etanol a 70%, cujo preço de mercado é 

menor em relação ao etanol produzido ao final do processo, cuja pureza é de 99,7%. 

Todavia, mesmo que haja essa diferença de valor, verificou-se que a rentabilidade da 

produção de etanol alcançada não foi tão satisfatória em comparação ao saldo de 

pectina e limoneno produzidos pela planta. 

Uma das alternativas para aumentar o rendimento da produção de etanol neste 

trabalho seria a retirada da planta de pectina do processo. Contudo, tal exclusão da 

etapa de remoção de pectina na planta acarretaria não só na perda de obtenção de 

pectina sólida, que poderia ser mais um insumo comercializado através dessa planta, 

como também ocasionaria na presença desta substância na corrente encaminhada 

para a etapa de fermentação. A pectina no meio fermentativo pode interferir nos 

processos reacionais que envolvem a conversão dos monossacarídeos em etanol e 

reagir com o álcool, consumindo-o ainda no fermentador. Além de aumentar o volume 

de resíduos a serem eliminados da planta, pois foram mensuradas 17837,18 kg/h de 

pectina (com 0,012% de impurezas) obtidas da biomassa e, sem a sua remoção 

anterior à etapa de fermentação, a pectina não teria uma destinação adequada no 

processo, transformando-se em resíduo do processo. 

A segunda alternativa para esse problema seria a utilização de microrganismos 

capazes de metabolizar pentoses. Segundo Ribeiro et al. (2019) há um número 

expressivo de leveduras que consomem xilose, entretanto apenas 1% destas são 

capazes de fermentar xilose em etanol. Há ainda a possibilidade de usar 

microrganismos geneticamente modificados, a exemplo da Zymomonas mobilis, que 

é uma bactéria que em sua cepa selvagem não consome pentoses, porém ao ser 

modificada geneticamente apresenta resultados interessantes quanto a conversão de 

xiloses em etanol (Agrawal, Mao e Chen, 2011).  

Desta forma, Zymomonas mobilis geneticamente modificadas poderiam 

substituir a Saccharomyces cerevisiae no processo de fermentação do presente 

trabalho. Essa substituição poderia acarretar um aumento expressivo da produção de 

etanol, uma vez que esses microrganismos consumiriam tanto as hexoses quanto as 

pentoses, o que tornaria a coprodução da pectina viável, visto que aumentaria a 

diferença entre o etanol produzido em relação ao consumido na planta de pectina. 
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Entretanto, devido à escassez de artigos científicos e obras literárias que abordassem 

processos fermentativos do bagaço de laranja com microrganismos que consumissem 

pentoses, não se utilizou esta espécie no presente trabalho.  

4.3 Purificação do etanol a etanol anidro e recuperação do etanol da 

área de produção de pectina 

No que se refere ao tratamento de etanol a etanol anidro, no presente trabalho 

empregou-se a separação híbrida por coluna e membrana, visto que a longo prazo a 

utilização deste método requer um menor gasto energético, em comparação com os 

métodos alternativos de separação, tal como colunas de destilação. 

Cabe ressaltar que cada vez mais os processos de membrana estão se 

destacando. No período atual, em que muito se debate acerca do aumento dos custos 

de energia, processos de membrana normalmente gastam muito menos energia do 

que os métodos convencionais de separação. A permeação de gás usando 

membranas é amplamente utilizada para separar misturas como oxigênio/nitrogênio, 

hidrogênio/dióxido de carbono, metano/nitrogênio, entre outras. Ademais, tais 

sistemas de separação por membranas operam de forma isotérmica na medida em 

que não há mudanças de fase (Luyben, 2009).  

Desta forma, apesar do elevado custo de implementação e refrigeração, a 

literatura aponta diversas vantagens econômicas do processo de separação por 

membrana em relação aos processos convencionais. Segundo Luyben (2011), uma 

comparação econômica quantitativa entre a destilação azeotrópica e a coluna/ 

pervaporação híbrida revela resultados interessantes na medida em que, apesar de 

um custo de capital elevado, o baixo custo de energia para a separação etanol/água 

torna viável a utilização das membranas. 

Portanto, observa-se que a longo prazo é menos dispendioso, a implementação 

da separação por membrana, tendo em vista seu baixo consumo de energia, do que 

a implementação de colunas de extração e destilação.  

A partir do método shortcut para definição do número de estágios e refluxo de 

uma destiladora, conseguiu-se obter os parâmetros necessários para a simulação da 

coluna de destilação usada para purificar o etanol produzido pelo método rigoroso. As 

condições operacionais da coluna de destilação estão dispostas na tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Parâmetros obtidos pelo método shortcut para a destiladora RE4 

Parâmetros Valores 

Número de estágios  20,9 

Vazão de destilado 336,9 

Razão de refluxo molar 26,4 

Pressão do condensador e refervedor 0,5 atm 

Fonte: Autoria própria 

Obteve-se uma recuperação de 98% de etanol da corrente de alimentação da 

coluna de destilação e uma vazão de destilado de 336,9 kmol/h com fração molar de 

etanol de 83%. Após a passagem pelas membranas, o produto final obtido sai a uma 

vazão de 12,7 ton/h de etanol anidro em uma concentração de 99,7% molar. 

Tendo em vista a grande quantidade de etanol que não reagiu com a pectina 

ácida no tanque de precipitação, houve a necessidade de recuperá-lo. No entanto, 

decidiu-se não unir as correntes que saem da etapa de concentração do caldo e da 

que sai da etapa de fermentação, uma vez que a diferença entre a fração molar destas 

duas (57,25% mol e 3,54% mol, respectivamente) era bem expressiva.  

Utilizou-se uma segunda torre de destilação, menos robusta, para processar o 

etanol usado no processo de purificação da pectina, ajustando sua concentração para 

70% mol e reciclando-o para alimentar o tanque de precipitação de pectina. Com a 

ferramenta shortcut, conseguiu-se os parâmetros necessários para a simulação das 

colunas de destilação pelo método rigoroso. As condições operacionais da coluna de 

destilação estão dispostas na tabela 4.2. 

Tabela 4.2 Parâmetros obtidos pelo método shortcut para a destiladora B7 

Parâmetros Valores 

Número de estágios  5,0 

Vazão de destilado 252,0 

Razão de refluxo molar 59,3 

Pressão do condensador e refervedor 1,1 atm 

Fonte: Autoria própria 

Todos os balaços de massa e energia foram satisfatórios e a simulação rodou 

sem erros. Tais balanços de massa se encontram nas tabelas do apêndice B, além 

de dados termodinâmicos das correntes.  

  



 

 

77 

 

4.4 Análise de sensibilidade na extração do limoneno 

Para realizar o processo de extração, alguns parâmetros mostram-se 

necessários, entre eles os valores de temperatura e pressão empregados.  

De acordo com a literatura, mais especificamente com as obras de referência 

utilizadas (Cerón-Salazar e Cardona-Alzate, 2011; Dávila, Rosenberg e Cardona, 

2015), a extração a vapor deve ser realizada a uma temperatura de 90ºC. Entretanto, 

no que se refere à pressão empregada, ambos autores não especificam claramente a 

pressão utilizada no processo. Na verdade, a literatura apenas sugere que há a 

utilização de uma pressão de 1 bar na extração do limoneno. Porém, nesta pressão 

em específico tanto a extração a vapor não ocorre enquanto o limoneno não se se 

torna vapor, segundo dados obtidos pelo simulador. Portanto, visando a descoberta 

de tais parâmetros, utilizou-se uma análise de sensibilidade, como pode ser 

observado na figura 4.1. 

Primeiramente, cabe ressaltar que a análise de sensibilidade se configura como 

uma avaliação que procura estimar o resultado gerado por mudanças nos parâmetros 

ou nas atividades de um procedimento, desse modo medindo o grau de sensibilidade 

do processo perante uma alteração. Em outras palavras, na análise de sensibilidade 

são testadas variáveis diferentes para se compreender o efeito que cada uma delas 

produz no final do processo. 

Desta forma, na análise de sensibilidade realizada, averiguou-se a variação da 

vazão mássica de limoneno em inúmeras temperaturas e pressões. As diversas 

temperaturas podem ser observadas pelas curvas de diferentes cores, bem como a 

variação da pressão pode ser observada no eixo horizontal na figura 4.1. 
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Figura 4.1 Análise de sensibilidade da extração de limoneno 

  

 Fonte: Autoria própria 
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Em seguida, com intuito de obter os parâmetros que viabilizam extração 

máxima de limoneno no processo, realizou-se a aproximação e, portanto, a 

linearização das curvas obtidas na figura 4.2. Ao analisar a Figura em questão, 

observa-se que, de fato, a temperatura em que há o maior rendimento é de 90ºC, sob 

uma pressão de 0,68 atm. 

Mais especificamente, observa-se que o ponto ótimo corresponde a uma 

temperatura de 90 °C e 0,68 atm, refletindo em uma produção de 5718,89 kg/h de 

limoneno saindo no topo da coluna de extração e, portanto, representando uma 

recuperação de 99,88% do limoneno que entra na alimentação.  

Visando analisar a concordância do resultado obtido, analisa-se valores 

encontrados na literatura. De acordo com a referência utilizada (Pourbafrani et al., 

2010), a recuperação do limoneno corresponde a 99% e, desta forma, os resultados 

obtidos para os valores dos parâmetros temperatura e pressão são satisfatórios na 

medida em que obteve-se cerca de 99,8% de recuperação de limoneno, utilizando-se 

a extração a vapor. 

Ademais, ainda em posse dos dados obtidos por Pourbafrani et al. (2010), a 

fração molar de limoneno no fundo da coluna deveria ser inferior a 0,01 kg/L. Nos 

resultados encontrados, obteve-se um valor de 0,0045 kg/L, que é menor do que o 

valor encontrado na literatura.  

Segundo Pourbafrani et al. (2010), em valores de concentração inferiores a 

0,01 kg/L, o limoneno não se torna um inibidor na fermentação e, portanto, os 

resultados encontrados reafirmam-se como satisfatórios. Por fim, destaca-se que foi 

encontrada uma vazão de limoneno produzido de 7144,75 L/h, com uma pureza de 

97% em massa. 
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Figura 4.2 Aproximação da análise de sensibilidade da extração de limoneno 

  

Fonte: Autoria própria 
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Capítulo 5 CONCLUSÕES 

Por meio de simulação computacional, foi avaliado o processo de obtenção de 

bioetanol, limoneno e pectina através do processamento de casca de laranja. Através 

de um ostensivo trabalho de pesquisa literária, no qual diversas obras como artigos 

científicos, teses, livros e elementos estatísticos foram analisados, extraiu-se os dados 

necessários para formulação do projeto, tanto com relação à matéria-prima quanto 

com relação a técnicas de processamento da referida biomassa, para a idealização 

de uma planta industrial que possibilitasse a obtenção dos produtos em epígrafe a 

partir deste resíduo, que é produzido em larga escala pela indústria de processamento 

de cítricos. 

Através destes dados e da idealização da planta, construiu-se a simulação no 

software Aspen Plus v12.1, cujo resultado foi satisfatório. Apesar do baixo rendimento 

de etanol avaliado através dos resultados dos balanços de massa calculados entre a 

quantidade de etanol obtida via fermentação com a Saccharomyces cerevisiae e o 

consumo de etanol exigido pelo processo de remoção e purificação da pectina, a 

planta idealizada neste trabalho possui expressivo potencial para o projeto futuro de 

uma biorrefinaria de reaproveitamento de resíduos de laranja. 

Verifica-se a auspiciosidade da planta proposta neste trabalho através do 

vislumbre de aplicação de melhorias no projeto, como a substituição dos 

microrganismos fermentativos por espécies que apresentam maior rendimento, caso 

futuros trabalhos de pesquisa tenham acesso a mais dados referentes ao uso de 

espécies capazes de metabolizar pentoses em etanol na fermentação de um mosto 

derivado de casca de laranja, bem como uma melhoria no processo e demais ajustes 

finos, que podem viabilizar no futuro a implementação desta biorrefinaria multiproduto, 

cuja matéria-prima possui baixo valor agregado, por se tratar de um resíduo orgânico.  
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Capítulo 6 PROPOSTAS PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

• Analisar a viabilidade técnico-econômica da planta proposta e sugerir melhorias 
ao processo a fim de torná-lo viável economicamente, caso seja necessário; 
 

• Desenvolver e simular uma planta de utilidades para o processo apresentado 
e realizar uma avaliação energética do processo e de seus ecoindicadores; 

 

• Aprimorar a produtividade de bioetanol do processo, substituindo a 
Saccharomyces cerevisiae por outras espécies de microrganismos capazes de 
fermentar um espectro maior de monossacarídeos; 

 

• Propor um novo método de separação da pectina do efluente, de modo a 
reduzir o consumo de etanol da planta. 

 

• Expandir a planta para o reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados nela 
para a produção de biogás 
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APÊNDICE A DADOS FÍSICO-QUÍMICOS USADOS NA CRIAÇÃO DOS 

COMPONENTES 

Tabela A.1 Dados físico-químicos usados na criação dos componentes 

Componente Propriedade Quantidade Unidade Observações Referência 

H2O - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

ETHANOL - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

GLUCOSE - - - 
Componente nativo do 
Simulador  

- 

XYLOSE DHFORM -1061083,33 J/mol 

Igual da GLUCOSE 
com DHFORM 
especificado (5/6 de 
DHFORM da 
GLUCOSE) 

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 1996) 

SUCROSE - - - 
Componente nativo do 
Simulador (dextrose) 

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 1996) 

ACETIC-ACID - 
 

- 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

Lactic-Acid - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

GLYCEROL - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

SUCCACID - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

NH3 - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

H2SO4 - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

(NH4)2SO4 

Fórmula NH4SO4 - 

Componente nativo do 
Simulador 

Banco de dados 
do NIST 

MW   g/gmol 

DHFORM -693540 J/gmol 

CPSP01/1  144,7 
J/gmol-

K 

Omega 0  

TB 163,93 C 

Tfus 66,15 C 

TC 362,74 C 

PC 103,4887 bar 

OIL - - - 
Componente nativo do 
Simulador (oleic acid) 

 

O2 - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

N2 - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 
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Componente Propriedade Quantidade Unidade Observações Referência 

NO - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

NO2  - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

CO - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

CO2 - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

CH4 - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

H2S - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

SO2 - - - 
Componente nativo do 
Simulador 

- 

Cellulose 

Fórmula (C6H10O5)n  

Igual da Glucose, com 
os seguintes dados 
especificados: MW, 
DHSFRM, CPSP01/1,  
PSP01/2  

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 1996) 

MW  162,14  

DHSFRM -976362 J/gmol 

CPSP01/1  -11,704 
J/gmol-

K 

CPSP01/2  67,207  

XYLAN 
(Hemicelulose) 

Fórmula C5H8O4  

Igual a XYLOSE, com 
os seguintes dados 
especificados: MW, 
DHSFRM, CPSP01/1,  
PSP01/2  

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 1996) 

MW 132,117 g/gmol 

DHSFRM -762416 J/mol 

CPSP01/1  -9,529 
J/gmol-

K 

CPSP01/2  54,725 E-2  

LIGNIN 

Fórmula 

 

 

Componente nativo do 
Simulador vanillin 
(C8H8O3). The HHV 
of this compound (- 
23,906 BTU/kg) 
is very close to what 
we previously 
assumed for lignin as a 
custom component (-
24,206) 

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 1996) 

MW 122,415 g/gmol 

Valores retirados do 
manual "Development 
of an ASPEN PLUS  
Physical Property 
Database for Biofuels 
Components".  

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 1996) 

DHSFRM -159659 J/mol 

CPSP01/1  31,4317 
J/gmol-

K 

PSP01/2  39,4427 E-2  

CPSP01/3  0,00  

CPSP01/4 0,00  
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Tabela A.2 Dados físico-químicos usados na criação dos componentes 

(continuação) 

Componente Propriedade Quantidade  Unidade Observações Referência 

PROTEIN 

Formula CH1,57O0,31N0,29S0,007 Valores retirados do 
manual "Development 
of an ASPEN PLUS  
Physical Property 
Database for Biofuels 
Components". 

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 

1996) 

MW 22,8396 g/gmol 

DHSFRM -17618 cal/mol 

PLXANT/1 -1,00E+20 atm 

ASH  
(cinzas) 

- - - 
Componente nativo do 
Simulador CaO 

(WOOLEY; 
PUTSCHE, 

1996) 

BIOMASS 
(Levedura) 

Formula CH1,64O0,39N0,23S0,0035 

 (Purgatto et 
al., 2016) 

MW 30,23 g/gmol 

DHSFRM -23200,01 J/kmol 

VSPOLY/1 0,02883 m³/kmol 
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APÊNDICE B BALANÇOS DE MASSA E ENERGIA DA PLANTA 

Tabela B.1 Balanço de massa e energia da área de produção do Limoneno parte 1 

 Correntes 
Alimentação 

(FEED) 

Água 
fresca 

(F-WATER) 

Reciclo  
(RECYCLE) 

Alimentação 
Moída (1) 

Água  
(2) 

Vapor 
d’água  

(3) 

De - - L3 A1 A2 A3 

Para A1 A2 A2 A4 A3 A4 
Classe da 
Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 25,0 25,0 56,6 25,0 56,1 90,0 

Pressão (atm) 1 1 1 1 1 1 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 0,98 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -71,68 -68,26 -67,69 -71,68 -67,70 -67,07 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -1,46 0,00 -0,17 -1,46 -0,17 -0,17 
Vazão 

Volumétrica 
(L/min) 6057,52 12,07 660,54 6057,52 672,60 697,70 

Vazão molar 
(kmol/h) 17505,23 39,97 2117,87 17505,23 2157,84 2157,84 

Vazão mássica 
(ton/h) 381,60 0,72 38,16 381,60 38,88 38,88 

Fração mássica 
      

(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 0 

WATER 7,99E-01 1 1 7,99E-01 1 1 

GLUCOSE 0 0 0 0 0 0 

ETHANOL 0 0 0 0 0 0 

XYLOSE 0 0 0 0 0 0 

GLYCEROL 0 0 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 0 

H2SO4 0 0 0 0 0 0 

OIL 9,90E-06 0 4,42E-12 9,90E-06 4,33E-12 4,33E-12 

O2 0 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 0 

CELULOSE 6,10E-02 0 0 6,10E-02 0 0 

HEMICELU 3,30E-02 0 0 3,30E-02 0 0 

ASH 2,37E-02 0 0 2,37E-02 0 0 

LIGNIN 6,07E-03 0 0 6,07E-03 0 0 
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Tabela B.1 Balanço de massa e energia da área de produção do Limoneno parte 1 
(continuação) 

 Correntes 
Alimentação 

(FEED) 

Água 
fresca 

(F-WATER) 

Reciclo  
(RECYCLE) 

Alimentação 
Moída (1) 

Água  
(2) 

Vapor 
d’água  

(3) 

PROTEIN 3,94E-05 0 0 3,94E-05 0 0 

LIMONENE 1,50E-02 0 6,69E-05 1,50E-02 6,57E-05 6,57E-05 

MYRCENE 2,14E-04 0 6,80E-05 2,14E-04 6,67E-05 6,67E-05 

B-PINENE 7,17E-05 0 4,01E-07 7,17E-05 3,93E-07 3,93E-07 

A-PINENE 5,36E-05 0 2,40E-07 5,36E-05 2,35E-07 2,35E-07 

TERPINOL 3,55E-05 0 9,08E-06 3,55E-05 8,91E-06 8,91E-06 

OCTANAL 8,48E-05 0 7,63E-06 8,48E-05 7,49E-06 7,49E-06 

G-TERPIN 4,48E-06 0 2,15E-08 4,48E-06 2,11E-08 2,11E-08 

DECANAL 3,07E-05 0 1,44E-06 3,07E-05 1,41E-06 1,41E-06 

1-DOD-01 4,11E-06 0 2,43E-08 4,11E-06 2,39E-08 2,39E-08 

1-UND-01 3,74E-06 0 6,26E-08 3,74E-06 6,15E-08 6,15E-08 

NONANOL 4,86E-06 0 3,22E-07 4,86E-06 3,16E-07 3,16E-07 

OCTANOL 8,59E-06 0 1,59E-06 8,59E-06 1,56E-06 1,56E-06 

NONANAL 3,36E-06 0 8,08E-08 3,36E-06 7,93E-08 7,93E-08 

NEROL 5,60E-06 0 1,81E-07 5,60E-06 1,78E-07 1,78E-07 

GERANIOL 2,62E-06 0 5,09E-08 2,62E-06 4,99E-08 4,99E-08 

SABINE 8,75E-06 0 5,85E-06 8,75E-06 5,74E-06 5,74E-06 

ASCOR-01 1,04E-07 0 0,00E+00 1,04E-07 0,00E+00 0,00E+00 

PECTIN 6,15E-02 0 1,15E-07 6,15E-02 1,12E-07 1,12E-07 

LINALOL 1,83E-04 0 1,78E-05 1,83E-04 1,75E-05 1,75E-05 

PECTIN-S 0 0 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 0 
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Tabela B.2 Balanço de massa e energia da área de produção do Limoneno parte 2 

 Corrente 
Extrato de 
Limoneno  

(4) 

Extrato de 
Limoneno 
Resfriado 

 (5) 

Água 
decantada  

(6) 

Limoneno 
(LIMONENE) 

De A4 L1 L2 L2 

Para L1 L2 L3 - 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 90,0 45,9 56,6 56,6 

Pressão (atm) 0,68 1 1 1 
Fração Molar de 

Vapor 1,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 0,00 1,00 1,00 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -57,05 -67,69 -67,69 -16,08 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,88 -1,04 -1,03 0,00 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 9581823,82 4172,54 4098,98 119,08 
Vazão molar 

(kmol/h) 13188,67 13188,67 13142,40 46,27 
Vazão mássica 

(ton/h) 242,68 242,68 236,80 5,88 

Fração mássica 
    

(NH4)2SO4 0 0 0 0 

WATER 0,9758 0,9758 0,9998 1,10E-02 

GLUCOSE 0 0 0 0 

ETHANOL 0 0 0 0 

XYLOSE 0 0 0 0 

GLYCEROL 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 

H2SO4 0 0 0 0 

OIL 1,35E-07 1,35E-07 4,42E-12 5,56E-06 

O2 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 

CELULOSE 0 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 0 

ASH 0 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 0 

LIMONENE 2,36E-02 2,36E-02 6,69E-05 0,9700 
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Tabela B.2 Balanço de massa e energia da área de produção do Limoneno parte 2 
(continuação) 

 Corrente 
Extrato de 
Limoneno  

(4) 

Extrato de 
Limoneno 
Resfriado 

 (5) 

Água 
decantada  

(6) 

Limoneno 
(LIMONENE) 

MYRCENE 6,67E-05 6,67E-05 6,80E-05 1,57E-05 

B-PINENE 1,13E-04 1,13E-04 4,01E-07 4,64E-03 

A-PINENE 8,43E-05 8,43E-05 2,40E-07 3,47E-03 

TERPINOL 5,41E-05 5,41E-05 9,08E-06 1,87E-03 

OCTANAL 1,34E-04 1,34E-04 7,63E-06 5,24E-03 

G-TERPIN 7,04E-06 7,04E-06 2,15E-08 2,90E-04 

DECANAL 4,79E-05 4,79E-05 1,44E-06 1,92E-03 

1-DOD-01 6,22E-06 6,22E-06 2,43E-08 2,56E-04 

1-UND-01 5,75E-06 5,75E-06 6,26E-08 2,35E-04 

NONANOL 7,63E-06 7,63E-06 3,22E-07 3,02E-04 

OCTANOL 1,36E-05 1,36E-05 1,59E-06 4,97E-04 

NONANAL 5,29E-06 5,29E-06 8,08E-08 2,15E-04 

NEROL 1,78E-07 1,78E-07 1,81E-07 4,18E-08 

GERANIOL 4,99E-08 4,99E-08 5,09E-08 1,17E-08 

SABINE 5,74E-06 5,74E-06 5,85E-06 1,35E-06 

ASCOR-01 2,53E-16 2,53E-16 0,00E+00 0,00E+00 

PECTIN 1,12E-07 1,12E-07 1,15E-07 2,65E-08 

LINALOL 1,75E-05 1,75E-05 1,78E-05 4,11E-06 

PECTIN-S 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 
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Tabela B.3 Balanço de massa e energia das correntes envolvidas na hidrólise 

Corrente  
H2SO4 

(H2SO4) 

Saída da 
Extratora  

(7) 

Entrada do Reator 
de Hidrólise  

(8) 

Saída do Reator de 
Hidrólise  

(9) 

De 
 A4 A5-0 A5 

Para A5-0 A5-0 A5 A6 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 25,0 90,0 90,0 150,0 

Pressão (atm) 1 0,68 0,68 1 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 0,00 0,00 0,90 
Fração Molar de 

Líquido 1,00 0,94 0,94 0,05 
Fração Molar de 

sólido 0,00 0,06 0,06 0,04 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -177,37 -76,48 -76,48 -68,40 
Fluxo de Entalpia 

(GW) 0,00 -0,58 -0,58 -0,50 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 0,01 2807,74 2807,76 3296958,12 
Vazão molar 

(kmol/h) 0,02 6474,40 6474,41 6337,79 
Vazão mássica 

(ton/h) 1,52E-03 177,80 177,80 177,80 

Fração mássica 
    

(NH4)2SO4 0 0 0 0 

WATER 0,020 0,602 0,602 0,588 

GLUCOSE 0 0 0 0,0714 

ETHANOL 0 0 0 0 

XYLOSE 0 0 0 0,0559 

GLYCEROL 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 

H2SO4 0,980 0 8,37E-06 8,37E-06 

OIL 0 2,11E-05 2,11E-05 2,11E-05 

O2 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 

CELULOSE 0 1,31E-01 1,31E-01 6,66E-02 

HEMICELU 0 7,08E-02 7,08E-02 2,16E-02 

ASH 0 5,09E-02 5,09E-02 5,09E-02 

LIGNIN 0 1,30E-02 1,30E-02 1,30E-02 

PROTEIN 0 8,46E-05 8,46E-05 8,46E-05 

LIMONENE 0 4,31E-05 4,31E-05 4,31E-05 
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Tabela B.3 Balanço de massa e energia das correntes envolvidas na hidrólise 
(continuação) 

Corrente  
H2SO4 

(H2SO4) 

Saída da 
Extratora  

(7) 

Entrada do Reator 
de Hidrólise  

(8) 

Saída do Reator de 
Hidrólise  

(9) 

MYRCENE 0 3,83E-04 3,83E-04 3,83E-04 

B-PINENE 0 1,40E-07 1,40E-07 1,40E-07 

A-PINENE 0 7,73E-08 7,73E-08 7,73E-08 

TERPINOL 0 4,32E-06 4,32E-06 4,32E-06 

OCTANAL 0 2,75E-07 2,75E-07 2,75E-07 

G-TERPIN 0 1,74E-08 1,74E-08 1,74E-08 

DECANAL 0 8,26E-07 8,26E-07 8,26E-07 

1-DOD-01 0 3,37E-07 3,37E-07 3,37E-07 

1-UND-01 0 1,87E-07 1,87E-07 1,87E-07 

NONANOL 0 8,19E-08 8,19E-08 8,19E-08 

OCTANOL 0 2,24E-07 2,24E-07 2,24E-07 

NONANAL 0 9,40E-09 9,40E-09 9,40E-09 

NEROL 0 1,18E-05 1,18E-05 1,18E-05 

GERANIOL 0 5,57E-06 5,57E-06 5,57E-06 

SABINE 0 1,22E-05 1,22E-05 1,22E-05 

ASCOR-01 0 2,23E-07 2,23E-07 2,23E-07 

PECTIN 0 1,32E-01 1,32E-01 1,32E-01 

LINALOL 0 3,73E-04 3,73E-04 3,73E-04 

PECTIN-S 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 
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Tabela B.4 Balanço de massa e energia da área de produção de pectina parte 1 

Corrente  
Hidrolisado 
Resfriado 

(10) 

Corrente de 
líquidos  
(10-L) 

Corrente de 
sólidos  
(10-S) 

Corrente rica 
em pectina 

ácida 
(11) 

Excesso de 
água decantada 

(EFLUENET) 

De A6 A7 A7 P1 P1 

Para A7 P1  P2 B1 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Pressão (atm) 1 1 1 1 1 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 0,96 1,00 0,21 0,99 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,04 0,00 0,79 0,01 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -79,37 -75,08 -153,05 -229,09 -68,08 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,59 -0,52 -0,06 -0,07 -0,45 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 2619,06 2325,03 294,03 387,38 1747,71 
Vazão molar 

(kmol/h) 6337,79 5989,21 348,58 260,08 5729,13 
Vazão mássica 

(ton/h) 177,80 149,21 28,59 46,00 103,21 

Fração mássica      

(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 

WATER 0,5877 0,6919 0,0439 7,16E-04 1 

GLUCOSE 7,14E-02 8,40E-02 5,33E-03 2,73E-01 0 

ETHANOL 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 

XYLOSE 5,59E-02 6,58E-02 4,17E-03 2,13E-01 0 

GLYCEROL 0 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 

H2SO4 8,37E-06 9,85E-06 6,25E-07 3,20E-05 0 

OIL 2,11E-05 2,48E-05 1,57E-06 8,04E-05 0 

O2 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 

CELULOSE 6,66E-02 7,93E-04 4,10E-01 2,57E-03 0 

HEMICELU 2,16E-02 2,57E-04 1,33E-01 8,35E-04 0 

ASH 5,09E-02 6,06E-04 3,13E-01 1,97E-03 0 

LIGNIN 1,30E-02 1,55E-04 8,02E-02 5,04E-04 0 

PROTEIN 8,46E-05 1,01E-06 5,21E-04 3,27E-06 0 

LIMONENE 4,31E-05 5,07E-05 3,22E-06 1,65E-04 0 

MYRCENE 3,83E-04 4,51E-04 2,86E-05 1,46E-03 0 

B-PINENE 1,40E-07 1,65E-07 1,04E-08 5,34E-07 0 

A-PINENE 7,73E-08 9,10E-08 5,77E-09 2,95E-07 0 

TERPINOL 4,32E-06 5,08E-06 3,22E-07 1,65E-05 0 
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Tabela B.1 Balanço de massa e energia da área de produção de pectina parte 1 
(continuação) 

Corrente  
Hidrolisado 
Resfriado 

(10) 

Corrente de 
líquidos  
(10-L) 

Corrente de 
sólidos  
(10-S) 

Corrente rica 
em pectina 

ácida 
(11) 

Excesso de 
água decantada 

(EFLUENET) 

OCTANAL 2,75E-07 3,23E-07 2,05E-08 1,05E-06 0 

DECANAL 8,26E-07 9,73E-07 6,17E-08 3,16E-06 0 

1-DOD-01 3,37E-07 3,97E-07 2,52E-08 1,29E-06 0 

1-UND-01 1,87E-07 2,21E-07 1,40E-08 7,16E-07 0 

NONANOL 8,19E-08 9,64E-08 6,11E-09 3,13E-07 0 

OCTANOL 2,24E-07 2,64E-07 1,67E-08 8,57E-07 0 

NONANAL 9,40E-09 1,11E-08 7,01E-10 3,59E-08 0 

NEROL 1,18E-05 1,39E-05 8,82E-07 4,51E-05 0 

GERANIOL 5,57E-06 6,55E-06 4,15E-07 2,13E-05 0 

SABINE 1,22E-05 1,44E-05 9,10E-07 4,66E-05 0 

ASCOR-01 2,23E-07 2,63E-07 1,67E-08 8,52E-07 0 

PECTIN 1,32E-01 1,55E-01 9,85E-03 5,04E-01 0 

LINALOL 3,73E-04 4,39E-04 2,78E-05 1,42E-03 0 

PECTIN-S 0 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 
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Tabela B.2 Balanço de massa e energia da área de produção de pectina parte 2 

Corrente  
Etanol 

(ETHANOL) 

Corrente rica  
em pectina 

ácida 
(11) 

Corrente liquida  
com precipitado  
de pectina (12) 

Corrente 
líquida que sai 

do filtro P3 
(13) 

Pectina 
(PECTIN-S) 

De B2 P1 P2 P3 P3 

Para P2 P2 P3 B3 - 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 48,9 35,0 35,0 35,0 35,0 

Pressão (atm) 1 1 1 1 1 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 1,00 0,99 0,88 0,97 0,00 
Fração Molar de 

sólido 0,00 0,01 0,12 0,03 1,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -66,17 -229,09 -128,48 -111,05 -300,50 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,05 -0,07 -0,13 -0,10 -0,03 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 506,71 387,38 703,53 701,27 2,26 
Vazão molar 

(kmol/h) 626,00 260,08 886,08 804,54 81,53 
Vazão mássica 

(ton/h) 24,10 46,00 70,09 52,26 17,84 

Fração mássica      

(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 

WATER 1,26E-01 7,16E-04 6,94E-02 9,31E-02 0 

GLUCOSE 4,29E-38 2,73E-01 1,79E-01 2,40E-01 0 

ETHANOL 8,73E-01 0,00E+00 2,35E-01 3,15E-01 0 

XYLOSE 2,26E-20 2,13E-01 1,40E-01 1,88E-01 0 

GLYCEROL 0 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 

H2SO4 5,52E-24 3,20E-05 2,10E-05 2,81E-05 0 

OIL 4,22E-25 8,04E-05 5,28E-05 7,08E-05 0 

O2 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 

CELULOSE 0 2,57E-03 1,69E-03 4,53E-04 5,31E-03 

HEMICELU 0 8,35E-04 5,48E-04 1,47E-04 1,72E-03 

ASH 0 1,97E-03 1,29E-03 3,46E-04 4,06E-03 

LIGNIN 0 5,04E-04 3,30E-04 8,87E-05 1,04E-03 

PROTEIN 0 3,27E-06 2,15E-06 5,75E-07 6,74E-06 

LIMONENE 1,11E-04 1,65E-04 1,46E-04 1,96E-04 0 

MYRCENE 4,88E-09 1,46E-03 9,59E-04 1,29E-03 0 

B-PINENE 1,44E-06 5,34E-07 8,46E-07 1,13E-06 0 
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Tabela B.5 Balanço de massa e energia da área de produção de pectina parte 2 
(continuação) 

Corrente  
Etanol 

(ETHANOL) 

Corrente rica  
em pectina 

ácida 
(11) 

Corrente liquida  
com precipitado  
de pectina (12) 

Corrente 
líquida que sai 

do filtro P3 
(13) 

Pectina 
(PECTIN-S) 

A-PINENE 1,95E-06 2,95E-07 8,64E-07 1,16E-06 0 

TERPINOL 2,53E-12 1,65E-05 1,08E-05 1,45E-05 0 

OCTANAL 1,50E-08 1,05E-06 6,94E-07 9,30E-07 0 

DECANAL 2,23E-11 3,16E-06 2,07E-06 2,78E-06 0 

1-DOD-01 1,18E-14 1,29E-06 8,45E-07 1,13E-06 0 

1-UND-01 1,11E-13 7,16E-07 4,70E-07 6,30E-07 0 

NONANOL 7,72E-14 3,13E-07 2,05E-07 2,75E-07 0 

OCTANOL 1,56E-12 8,57E-07 5,63E-07 7,55E-07 0 

NONANAL 3,22E-11 3,59E-08 2,36E-08 3,16E-08 0 

NEROL 1,21E-14 4,51E-05 2,96E-05 3,97E-05 0 

GERANIOL 8,21E-16 2,13E-05 1,39E-05 1,87E-05 0 

SABINE 5,31E-09 4,66E-05 3,06E-05 4,10E-05 0 

ASCOR-01 2,98E-46 8,52E-07 5,59E-07 7,50E-07 0 

PECTIN 2,10E-29 5,04E-01 5,62E-02 7,54E-02 0 

LINALOL 3,46E-11 1,42E-03 9,34E-04 1,25E-03 0 

PECTIN-S 0,00E+00 0,00E+00 3,14E-01 8,43E-02 0,9879 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 
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Tabela B.6 Balanço de massa e energia na concentração da corrente em açúcares 

Corrente  

Corrente 
parcialmente 

gasosa 
 (14) 

Água e 
etanol (R1) 

Caldo 
concentrado 

(15) 

Efluente 
(EFLUENT) 

Corrente de 
saída do 

misturados 
B8  
(16) 

De B3 B4 B4 B1 B8 

Para B4 B5 B8 B8 E1 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 170,0 170,0 170,0 35,0 56,6 

Pressão (atm) 1 0,8 0,8 1 0,8 
Fração Molar de 

Vapor 0,76 1,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 0,22 0,00 0,89 1,00 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,03 0,00 0,11 0,00 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -98,57 -55,25 -239,51 -68,08 -73,73 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,09 -0,04 -0,05 -0,44 -0,49 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 368186,67 463911,72 287,64 1691,41 2054,74 
Vazão molar 

(kmol/h) 804,54 615,69 188,86 5544,59 5733,44 
Vazão mássica 

(ton/h) 52,26 21,36 30,89 99,89 130,78 

Fração mássica 
     

(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 

WATER 0,0931 0,2199 5,50E-03 1 7,65E-01 

GLUCOSE 0,2400 1,20E-04 4,06E-01 0 9,59E-02 

ETHANOL 0,3869 0,7592 8,49E-03 0 2,01E-03 

XYLOSE 0,5337 0,0152 3,07E-01 0 7,26E-02 

GLYCEROL 0 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 

H2SO4 2,81E-05 2,78E-06 4,57E-05 0 1,08E-05 

OIL 7,08E-05 2,82E-06 1,18E-04 0 2,78E-05 

O2 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 

CELULOSE 4,53E-04 0 7,66E-04 0 1,81E-04 

HEMICELU 1,47E-04 0 2,49E-04 0 5,87E-05 

ASH 3,46E-04 0 5,85E-04 0 1,38E-04 

LIGNIN 8,87E-05 0 1,50E-04 0 3,54E-05 

PROTEIN 5,75E-07 0 9,73E-07 0 2,30E-07 
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Tabela B.6 Balanço de massa e energia na concentração da corrente em açúcares 
(continuação) 

Corrente  

Corrente 
parcialmente 

gasosa 
 (14) 

Água e 
etanol (R1) 

Caldo 
concentrado 

(15) 

Efluente 
(EFLUENT) 

Corrente de 
saída do 

misturados B8  
(16) 

LIMONENE 1,96E-04 4,41E-04 2,60E-05 0 6,15E-06 

MYRCENE 1,29E-03 2,58E-03 3,95E-04 0 9,34E-05 

B-PINENE 1,13E-06 2,60E-06 1,20E-07 0 2,84E-08 

A-PINENE 1,16E-06 2,69E-06 1,02E-07 0 2,40E-08 

TERPINOL 1,45E-05 2,75E-05 5,56E-06 0 1,31E-06 

OCTANAL 9,30E-07 2,12E-06 1,07E-07 0 2,53E-08 

G-TERPIN 6,44E-08 1,43E-07 9,92E-09 0 2,34E-09 

DECANAL 2,78E-06 5,70E-06 7,60E-07 0 1,79E-07 

1-DOD-01 1,13E-06 1,68E-06 7,55E-07 0 1,78E-07 

1-UND-01 6,30E-07 1,11E-06 3,00E-07 0 7,08E-08 

NONANOL 2,75E-07 5,38E-07 9,35E-08 0 2,21E-08 

OCTANOL 7,55E-07 1,58E-06 1,81E-07 0 4,27E-08 

NONANAL 3,16E-08 6,93E-08 5,57E-09 0 1,32E-09 

NEROL 3,97E-05 4,96E-05 3,29E-05 0 7,77E-06 

GERANIOL 1,87E-05 2,05E-05 1,75E-05 0 4,12E-06 

SABINE 4,10E-05 8,78E-05 8,61E-06 0 2,03E-06 

ASCOR-01 7,50E-07 9,53E-11 1,27E-06 0 3,00E-07 

PECTIN 7,54E-02 4,02E-04 1,27E-01 0 3,01E-02 

LINALOL 1,25E-03 2,09E-03 6,73E-04 0 1,59E-04 

PECTIN-S 8,43E-02 0 1,43E-01 0 3,37E-02 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 
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Tabela B.7 Balanço de massa e energia das correntes envolvidas na etapa de 
neutralização 

Corrente 
Saída do 

misturados B8  
(16) 

NH3 

(NH3) 

Saída do 
reator de 

neutralização 
(17) 

Saída de 
líquidos do 

filtro E2  
(18) 

NH4SO4 

(NH4SO4) 

Corrente 
18 

resfriada  
(19) 

De B8  E1 E2 E2 E3 

Para E1 E1 E2 E3  E4 

Classe da 
Corrente 

MIXCIPSD 
MIXCIPS

D 
MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

MIXCIPS
D 

Temperatura (°C) 56,6 1 57 57 57,0 35,0 

Pressão (atm) 0,8 1 1 1 1 1 

Fração Molar de 
Vapor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Fração Molar de 
Líquido 

0,9964 0,00 0,9964 1,00 0,73 1,00 

Fração Molar de 
sólido 

0,0036 0,00 0,0036 0,00 0,26 0,00 

Entalpia molar 
(kcal/mol) 

-73,73 -71,67 
 

-73,63 
 

-72,82 
 

-132,59 
 

-73,28 

Fluxo de Entalpia 
(GW) 

-0,04 -0,00 -0,04 -0,04 -0,01 -0,04 

Vazão 
Volumétrica 

(L/min) 

 
2054,74 

 
4047,837

4 

 
2060,14 

 
2038,95 

 
21,18 

 
1992,42 

Vazão molar 
(kmol/h) 

5733,44 10,00 
 

5743,41 
 

5665,80 
 

0,001 
 

5665,80 

Vazão mássica 
(ton/h) 

130,782 0,17 
 

130,952 
 

125,23 
0,00 

 
125,230 

Fração mássica       

(NH4)2SO4 0,00E+00 0,00E+00 1,45E-05 1,52E-08 0,00E+00 1,52E-08 

WATER 7,65E-01 0,00E+00 7,64E-01 7,91E-01 0,00E+00 7,91E-01 

GLUCOSE 9,59E-02 0,00E+00 9,57E-02 9,91E-02 0,00E+00 9,91E-02 

ETHANOL 2,01E-03 0,00E+00 2,00E-03 2,07E-03 0,00E+00 2,07E-03 

XYLOSE 7,26E-02 0,00E+00 7,25E-02 7,50E-02 0,00E+00 7,50E-02 

GLYCEROL 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

AC/SUCCI 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

NH3 0,00E+00 1,00E+00 1,30E-03 1,34E-03 1,00E+00 1,34E-03 

H2SO4 1,08E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

OIL 2,78E-05 0,00E+00 2,78E-05 2,88E-05 0,00E+00 2,88E-05 

CO2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

H2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CELULOSE 1,81E-04 0,00E+00 1,81E-04 1,89E-07 0,00E+00 1,89E-07 

HEMICELU 5,87E-05 0,00E+00 5,86E-05 6,13E-08 0,00E+00 6,13E-08 

ASH 1,38E-04 0,00E+00 1,38E-04 1,44E-07 0,00E+00 1,44E-07 

LIGNIN 3,54E-05 0,00E+00 3,54E-05 3,70E-08 0,00E+00 3,70E-08 

  



 

 

107 

 

Tabela B.7 Balanço de massa e energia das correntes envolvidas na etapa de 
neutralização (continuação) 

Corrente 
Saída do 

misturados B8  
(16) 

NH3 

(NH3) 

Saída do 
reator de 

neutralização 
(17) 

Saída de 
líquidos do 

filtro E2  
(18) 

NH4SO4 

(NH4SO4) 

Corrente 
18 

resfriada  
(19) 

PROTEIN 2,30E-07 0,00E+00 2,30E-07 2,40E-10 0,00E+00 2,40E-10 

LIMONENE 6,15E-06 0,00E+00 6,14E-06 6,36E-06 0,00E+00 6,36E-06 

MYRCENE 9,34E-05 0,00E+00 9,33E-05 9,66E-05 0,00E+00 9,66E-05 

B-PINENE 2,84E-08 0,00E+00 2,84E-08 2,94E-08 0,00E+00 2,94E-08 

A-PINENE 2,40E-08 0,00E+00 2,40E-08 2,48E-08 0,00E+00 2,48E-08 

TERPINOL 1,31E-06 0,00E+00 1,31E-06 1,36E-06 0,00E+00 1,36E-06 

OCTANAL 2,53E-08 0,00E+00 2,53E-08 2,62E-08 0,00E+00 2,62E-08 

G-TERPIN 2,34E-09 0,00E+00 2,34E-09 2,42E-09 0,00E+00 2,42E-09 

DECANAL 1,79E-07 0,00E+00 1,79E-07 1,86E-07 0,00E+00 1,86E-07 

1-DOD-01 1,78E-07 0,00E+00 1,78E-07 1,84E-07 0,00E+00 1,84E-07 

1-UND-01 7,08E-08 0,00E+00 7,08E-08 7,33E-08 0,00E+00 7,33E-08 

NONANOL 2,21E-08 0,00E+00 2,21E-08 2,28E-08 0,00E+00 2,28E-08 

OCTANOL 4,27E-08 0,00E+00 4,26E-08 4,41E-08 0,00E+00 4,41E-08 

NONANAL 1,32E-09 0,00E+00 1,31E-09 1,36E-09 0,00E+00 1,36E-09 

NEROL 7,77E-06 0,00E+00 7,76E-06 8,03E-06 0,00E+00 8,03E-06 

GERANIOL 4,12E-06 0,00E+00 4,12E-06 4,26E-06 0,00E+00 4,26E-06 

SABINE 2,03E-06 0,00E+00 2,03E-06 2,10E-06 0,00E+00 2,10E-06 

ASCOR-01 3,00E-07 0,00E+00 2,99E-07 3,10E-07 0,00E+00 3,10E-07 

PECTIN 3,01E-02 0,00E+00 3,00E-02 3,11E-02 0,00E+00 3,11E-02 

LINALOL 1,59E-04 0,00E+00 1,59E-04 1,64E-04 0,00E+00 1,64E-04 

PECTIN-S 3,37E-02 0,00E+00 3,36E-02 3,52E-05 0,00E+00 3,52E-05 

LEVEDURA 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Tabela B.8 Balanço de massa e energia das correntes envolvidas na etapa de 
fermentação 

 Corrente 

Entrada de 
Levedura no 
Fermentador 

(LEV1) 

Alimentação 
do 

Fermentador 
sem 

leveduras (20) 

Alimentação 
do 

Fermentador 
com 

leveduras (21) 

Gás H2  
(H2) 

Saída do 
Fermentador 

(22) 

De E12 E4 E05 - E6 

Para E05 E05 E6 E6 E7 

Classe da 
Corrente 

MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura 
(°C) 

29,1 35,1 33,2 35 35 

Pressão (atm) 5,5 6 5,5 5,92 5,43 

Fração Molar 
de Vapor 

0 0 0 0,9730 0,0002 

Fração Molar 
de Líquido 

0,88 1 0,965 0,0270 0,9644 

Fração Molar 
de sólido 

0,1191 0 0,035 0 0,0354 

Entalpia molar 
(kcal/mol) 

-64,16 -73,27 -70,59 -2,34 -69, 24 

Fluxo de 
Entalpia (GW) 

-0,17 -0,04 -0,06 0 -0,06 

Vazão 
Volumétrica 

(L/min) 
642,66 1992,55 2635,45 882,5 2827,33 

Vazão molar 
(kmol/h) 

2361,01 5665,8 8026,82 12,7 8217,08 

Vazão 
mássica 
(ton/h) 

46,898 125,23 172, 12 0,035 171, 12 

Fração 
mássica 

     

(NH4)2SO4 1,23E-06 1,52E-08 3,45E-07 0,0 3,45E-07 

WATER 0,7930 0,7910 0,7920 0,2270 0,7920 

GLUCOSE 3,50E-04 0,0991 0,0722 0 0,0024 

ETHANOL 0,0049 0,0021 0,0029 0 0,0339 

XYLOSE 0,0083 0,0750 0,0568 0 0,0568 

GLYCEROL 0,0011 0 2,98E-04 0 7,52E-03 

AC/SUCCI 5,81E-05 0 1,58E-05 0 3,99E-04 

NH3 1,31E-04 1,34E-03 1,01E-03 0,0760 8,94E-04 

H2SO4 0 0 0 0 0 

OIL 3,17E-06 2,88E-05 2,18E-05 0 2,18E-05 

CO2 4,50E-03 0,00E+00 3,45E-07 0 3,45E-07 

H2 7,23E-10 0,00E+00 1,23E-03 0,6970 0,0309 
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Tabela B.8 Balanço de massa e energia das correntes envolvidas na etapa de 
fermentação (continuação) 

 Corrente 

Entrada de 
Levedura no 
Fermentador 

(LEV1) 

Alimentação 
do 

Fermentador 
sem 

leveduras (20) 

Alimentação 
do 

Fermentador 
com 

leveduras (21) 

Gás H2  
(H2) 

Saída do 
Fermentador 

(22) 

CELULOSE 1,53E-05 1,89E-07 1,97E-10 0 1,64E-05 

HEMICELU 4,95E-06 6,13E-08 4,30E-06 0 4,29E-06 

ASH 1,17E-05 1,44E-07 1,39E-06 0 1,39E-06 

LIGNIN 2,99E-06 3,70E-08 3,28E-06 0 3,28E-06 

PROTEIN 1,94E-08 2,40E-10 8,40E-07 0 8,40E-07 

LIMONENE 7,01E-07 6,36E-06 5,46E-09 0 5,45E-09 

MYRCENE 1,06E-05 9,66E-05 4,82E-06 0 4,82E-06 

B-PINENE 3,24E-09 2,94E-08 7,32E-05 0 7,31E-05 

A-PINENE 2,73E-09 2,48E-08 2,23E-08 0 2,23E-08 

OCTANAL 2,88E-09 2,62E-08 1,03E-06 0 1,03E-06 

G-TERPIN 2,67E-10 2,42E-09 1,98E-08 0 1,98E-08 

DECANAL 2,05E-08 1,86E-07 1,84E-09 0 1,83E-09 

1-DOD-01 2,03E-08 1,84E-07 1,41E-07 0 1,41E-07 

1-UND-01 8,08E-09 7,33E-08 1,40E-07 0 1,40E-07 

NONANOL 2,52E-09 2,28E-08 5,55E-08 0 5,55E-08 

OCTANOL 4,86E-09 4,41E-08 1,73E-08 0 1,73E-08 

NONANAL 1,50E-10 1,36E-09 3,34E-08 0 3,34E-08 

NEROL 8,85E-07 8,03E-06 1,03E-09 0 1,03E-09 

GERANIOL 4,70E-07 4,26E-06 6,08E-06 0 6,08E-06 

SABINE 2,32E-07 2,10E-06 3,23E-06 0 3,23E-06 

ASCOR-01 3,42E-08 3,10E-07 1,59E-06 0 1,59E-06 

PECTIN 3,43E-03 0,0311 2,35E-07 0 2,35E-07 

LINALOL 1,81E-05 1,64E-04 0,0236 0 0,0236 

PECTIN-S 2,84E-03 3,52E-05 1,25E-04 0 1,24E-04 

LEVEDURA 0,1810 0 7,99E-04 0 7,99E-04 
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Tabela B.9 Balanço de massa e energia da área de recuperação e tratamento da 
levedura parte 1 

 Corrente 
Saída do 

Fermentador 
(22) 

Saída de 
gases do flash 

E7 
(GASES) 

Saída de 
líquidos do 

flash E7 (23) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E8 
(23-L) 

Saída de 
sólidos da 

centrifuga E8 
(23-S) 

De E6 E7 E7 E8 E8 

Para E7 - E8 RE1 E9 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Pressão (atm) 5,428077967 5,428077967 5,428077967 5,428077967 5,428077967 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 0,96 0,00 0,96 1,00 0,84 
Fração Molar de 

sólido 0,04 0,00 0,04 0,00 0,16 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -69,25 -3,66 -69,26 -70,65 -64,18 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,66 0,00 -0,66 -0,53 -0,13 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 2827,34 114,28 2713,06 2206,96 506,10 
Vazão molar 

(kmol/h) 8217,09 1,47 8215,62 6447,09 1768,53 
Vazão mássica 

(ton/h) 172,16 0,01 172,16 132,81 39,35 

Fração mássica      

(NH4)2SO4 3,45E-07 0,00E+00 3,45E-07 0,00E+00 1,51E-06 

WATER 7,92E-01 4,96E-02 7,92E-01 8,35E-01 6,46E-01 

GLUCOSE 2,41E-03 5,66E-16 2,41E-03 2,54E-03 1,96E-03 

ETHANOL 3,39E-02 1,94E-02 3,39E-02 3,57E-02 2,77E-02 

XYLOSE 5,68E-02 7,18E-08 5,68E-02 5,99E-02 4,64E-02 

GLYCEROL 7,52E-03 3,28E-09 7,52E-03 7,93E-03 6,13E-03 

AC/SUCCI 3,99E-04 3,66E-11 3,99E-04 4,21E-04 3,26E-04 

NH3 8,94E-04 9,82E-04 8,94E-04 9,43E-04 7,30E-04 

H2SO4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

OIL 2,18E-05 1,18E-17 2,18E-05 2,30E-05 1,78E-05 

O2 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CO2 3,09E-02 3,97E-01 3,09E-02 3,26E-02 2,52E-02 

H2 1,64E-05 5,33E-01 4,97E-09 5,24E-09 4,05E-09 

CELULOSE 4,29E-06 0,00E+00 4,29E-06 0,00E+00 1,88E-05 

HEMICELU 1,39E-06 0,00E+00 1,39E-06 0,00E+00 6,09E-06 

ASH 3,28E-06 0,00E+00 3,28E-06 0,00E+00 1,44E-05 

LIGNIN 8,40E-07 0,00E+00 8,40E-07 0,00E+00 3,68E-06 

PROTEIN 5,45E-09 0,00E+00 5,45E-09 0,00E+00 2,39E-08 

LIMONENE 4,82E-06 1,02E-06 4,82E-06 5,08E-06 3,93E-06 

MYRCENE 7,31E-05 3,43E-07 7,31E-05 7,71E-05 5,97E-05 

B-PINENE 2,23E-08 9,79E-09 2,23E-08 2,35E-08 1,82E-08 
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Tabela B.9 Balanço de massa e energia da área de recuperação e tratamento da 
levedura parte 1 (continuação) 

 Corrente 
Saída do 

Fermentador 
(22) 

Saída de 
gases do flash 

E7 
(GASES) 

Saída de 
líquidos do 

flash E7 (23) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E8 
(23-L) 

Saída de 
sólidos da 

centrifuga E8 
(23-S) 

A-PINENE 1,88E-08 1,21E-08 1,88E-08 1,98E-08 1,53E-08 

TERPINOL 1,03E-06 1,26E-09 1,03E-06 1,08E-06 8,39E-07 

OCTANAL 1,98E-08 3,72E-08 1,98E-08 2,09E-08 1,62E-08 

DECANAL 1,41E-07 6,15E-10 1,41E-07 1,48E-07 1,15E-07 

1-DOD-01 1,40E-07 3,34E-12 1,40E-07 1,47E-07 1,14E-07 

1-UND-01 5,55E-08 1,70E-11 5,55E-08 5,85E-08 4,53E-08 

NONANOL 1,73E-08 9,79E-11 1,73E-08 1,82E-08 1,41E-08 

OCTANOL 3,34E-08 3,94E-10 3,34E-08 3,52E-08 2,73E-08 

NONANAL 1,03E-09 4,48E-10 1,03E-09 1,09E-09 8,41E-10 

NEROL 6,08E-06 8,49E-10 6,08E-06 6,41E-06 4,96E-06 

GERANIOL 3,23E-06 1,83E-10 3,23E-06 3,40E-06 2,63E-06 

SABINE 1,59E-06 4,18E-08 1,59E-06 1,68E-06 1,30E-06 

ASCOR-01 2,35E-07 7,33E-21 2,35E-07 2,48E-07 1,92E-07 

PECTIN 2,36E-02 3,55E-12 2,36E-02 2,48E-02 1,92E-02 

LINALOL 1,24E-04 7,53E-08 1,24E-04 1,31E-04 1,02E-04 

PECTIN-S 7,99E-04 0,00E+00 7,99E-04 0,00E+00 3,50E-03 

LEVEDURA 5,09E-02 0,00E+00 5,09E-02 0,00E+00 2,23E-01 
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Tabela B.10 Balanço de massa e energia da área de recuperação e tratamento da 
levedura parte 2 

 Corrente 

Saída de 
sólidos da 

centrifuga E8 
(23-S) 

Água de 
lavagem 

(WLAVAGEM) 

Entrada da 
centrífuga E10 

(LEV35) 

Saída de 
sólidos da 

centrífuga E10 
(LEV70) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E10 
(24) 

De E8 - E9 E10 E10 

Para E9 E9 E10 E11 RE1 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 35,0 25,0 34,4 35,0 35,0 

Pressão (atm) 5,428077967 5,5 5,428077967 5,428077967 5,428077967 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 0,84 1,00 0,85 0,55 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,16 0,00 0,15 0,45 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -64,18 -68,26 -64,49 -52,84 -70,42 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,13 -0,01 -0,14 -0,04 -0,10 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 506,10 44,64 550,92 121,20 430,04 
Vazão molar 

(kmol/h) 1768,53 147,78 1916,31 647,64 1268,67 
Vazão mássica 

(ton/h) 39,35 2,66 42,01 16,18 25,84 

Fração mássica      

(NH4)2SO4 1,51E-06 0 1,41E-06 3,67E-06 0,00E+00 

WATER 0,6459 1 0,6684 0,3813 0,8481 

GLUCOSE 1,96E-03 0 1,84E-03 1,05E-03 2,33E-03 

ETHANOL 0,0277 0 0,0259 0,0148 0,0329 

XYLOSE 0,0464 0 0,0434 0,0248 0,0551 

GLYCEROL 6,13E-03 0 5,74E-03 3,28E-03 7,29E-03 

AC/SUCCI 3,26E-04 0 3,05E-04 1,74E-04 3,87E-04 

NH3 7,30E-04 0 6,83E-04 3,90E-04 8,67E-04 

H2SO4 0 0 0 0 0 

OIL 1,78E-05 0 1,67E-05 9,50E-06 2,11E-05 

CO2 0,0252 0 0,0236 0,0135 0,0300 

H2 4,05E-09 0 3,80E-09 2,17E-09 4,82E-09 

CELULOSE 1,88E-05 0 1,76E-05 4,57E-05 0 

HEMICELU 6,09E-06 0 5,71E-06 1,48E-05 0 

ASH 1,44E-05 0 1,34E-05 3,49E-05 0 

LIGNIN 3,68E-06 0 3,44E-06 8,94E-06 0 

PROTEIN 2,39E-08 0 2,24E-08 5,80E-08 0 

LIMONENE 3,93E-06 0 3,68E-06 2,10E-06 4,67E-06 

MYRCENE 5,97E-05 0 5,59E-05 3,19E-05 7,09E-05 

B-PINENE 1,82E-08 0 1,70E-08 9,70E-09 2,16E-08 

A-PINENE 1,53E-08 0 1,44E-08 8,19E-09 1,82E-08 
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Tabela B.10 Balanço de massa e energia da área de recuperação e tratamento da 
levedura parte 2 (continuação) 

 Corrente 

Saída de 
sólidos da 

centrifuga E8 
(23-S) 

Água de 
lavagem 

(WLAVAGEM) 

Entrada da 
centrífuga E10 

(LEV35) 

Saída de 
sólidos da 

centrífuga E10 
(LEV70) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E10 
(24) 

TERPINOL 8,39E-07 0 7,86E-07 4,48E-07 9,97E-07 

OCTANAL 1,62E-08 0 1,51E-08 8,64E-09 1,92E-08 

G-TERPIN 1,50E-09 0 1,40E-09 8,00E-10 1,78E-09 

DECANAL 1,15E-07 0 1,07E-07 6,13E-08 1,36E-07 

1-DOD-01 1,14E-07 0 1,07E-07 6,09E-08 1,35E-07 

1-UND-01 4,53E-08 0 4,24E-08 2,42E-08 5,38E-08 

NONANOL 1,41E-08 0 1,32E-08 7,54E-09 1,68E-08 

OCTANOL 2,73E-08 0 2,55E-08 1,46E-08 3,24E-08 

NONANAL 8,41E-10 0 7,88E-10 4,49E-10 9,99E-10 

NEROL 4,96E-06 0 4,65E-06 2,65E-06 5,90E-06 

GERANIOL 2,63E-06 0 2,47E-06 1,41E-06 3,13E-06 

SABINE 1,30E-06 0 1,22E-06 6,95E-07 1,55E-06 

ASCOR-01 1,92E-07 0 1,79E-07 1,02E-07 2,28E-07 

PECTIN 1,92E-02 0 1,80E-02 1,03E-02 2,28E-02 

LINALOL 1,02E-04 0 9,51E-05 5,43E-05 1,21E-04 

PECTIN-S 3,50E-03 0 3,27E-03 8,50E-03 0 

LEVEDURA 2,23E-01 0 2,09E-01 5,42E-01 0 
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Tabela B.11 Balanço de massa e energia da área de recuperação e tratamento da 
levedura parte 2 

Corrente  

Corrente 
contendo 
70 v/v de 
levdura 
(LEV70) 

Perdas 
(LOSSES) 

Corrente de 
levedura 
reciclada 

(LEV2) 

Corrente de 
nutrientes 

(NUTR) 

Corrente de 
água 

(WTRAT) 

Corrente de 
levedura 

adicionada 
ao 

fermentador 
(LEV1) 

De E10 E11 E11   E12 

Para E11  E12 E12 E12 E05 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 35,0 35,0 35,0 25,0 25,0 29,1 

Pressão (atm) 5,43 5,43 5,43 1 1 5,5 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 0,55 0,55 0,55 0,00 1,00 0,88 
Fração Molar de 

sólido 0,45 0,45 0,45 0,00 0,00 0,12 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -52,84 -52,84 -52,84 -10,97 -68,26 -64,17 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,04 0,00 -0,04 0,00 -0,14 -0,18 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 121,20 3,88 117,32 0,40 523,84 642,67 
Vazão molar 

(kmol/h) 647,64 20,72 626,91 0,00 1734,11 2361,01 
Vazão mássica 

(ton/h) 16,18 0,52 15,66 0,00 31,24 46,90 

Fração mássica       

(NH4)2SO4 3,67E-06 3,67E-06 3,67E-06 0 0 1,23E-06 

WATER 0,3813 0,3813 0,3813 0 1 0,7934 

GLUCOSE 1,05E-03 1,05E-03 1,05E-03 0 0 3,50E-04 

ETHANOL 0,0148 0,0148 0,0148 0 0 4,93E-03 

XYLOSE 0,0248 0,0248 0,0248 0 0 8,27E-03 

GLYCEROL 3,28E-03 3,28E-03 3,28E-03 0 0 1,09E-03 

AC/SUCCI 1,74E-04 1,74E-04 1,74E-04 0 0 5,81E-05 

NH3 3,90E-04 3,90E-04 3,90E-04 1 0 1,31E-04 

H2SO4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0 0 0,00E+00 

OIL 9,50E-06 9,50E-06 9,50E-06 0 0 3,17E-06 

CO2 1,35E-02 1,35E-02 1,35E-02 0 0 4,50E-03 

H2 2,17E-09 2,17E-09 2,17E-09 0 0 7,23E-10 

CELULOSE 4,57E-05 4,57E-05 4,57E-05 0 0 1,53E-05 

HEMICELU 1,48E-05 1,48E-05 1,48E-05 0 0 4,95E-06 

ASH 3,49E-05 3,49E-05 3,49E-05 0 0 1,17E-05 

LIGNIN 8,94E-06 8,94E-06 8,94E-06 0 0 2,99E-06 

PROTEIN 5,80E-08 5,80E-08 5,80E-08 0 0 1,94E-08 

LIMONENE 2,10E-06 2,10E-06 2,10E-06 0 0 7,01E-07 

MYRCENE 3,19E-05 3,19E-05 3,19E-05 0 0 1,06E-05 
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Tabela B.11 Balanço de massa e energia da área de recuperação e tratamento da 
levedura parte 2 (continuação) 

Corrente  

Corrente 
contendo 
70 v/v de 
levdura 
(LEV70) 

 
Perdas 

(LOSSES) 

Corrente de 
levedura 
reciclada 

(LEV2) 

Corrente de 
nutrientes 

(NUTR) 

Corrente de 
água 

(WTRAT) 

Corrente de 
levedura 

adicionada 
ao 

fermentador 
(LEV1) 

B-PINENE 9,70E-09 9,70E-09 9,70E-09 0 0 3,24E-09 

A-PINENE 8,19E-09 8,19E-09 8,19E-09 0 0 2,73E-09 

TERPINOL 4,48E-07 4,48E-07 4,48E-07 0 0 1,50E-07 

OCTANAL 8,64E-09 8,64E-09 8,64E-09 0 0 2,88E-09 

G-TERPIN 8,00E-10 8,00E-10 8,00E-10 0 0 2,67E-10 

DECANAL 6,13E-08 6,13E-08 6,13E-08 0 0 2,05E-08 

1-DOD-01 6,09E-08 6,09E-08 6,09E-08 0 0 2,03E-08 

1-UND-01 2,42E-08 2,42E-08 2,42E-08 0 0 8,08E-09 

NONANOL 7,54E-09 7,54E-09 7,54E-09 0 0 2,52E-09 

OCTANOL 1,46E-08 1,46E-08 1,46E-08 0 0 4,86E-09 

NONANAL 4,49E-10 4,49E-10 4,49E-10 0 0 1,50E-10 

NEROL 2,65E-06 2,65E-06 2,65E-06 0 0 8,85E-07 

GERANIOL 1,41E-06 1,41E-06 1,41E-06 0 0 4,70E-07 

SABINE 6,95E-07 6,95E-07 6,95E-07 0 0 2,32E-07 

ASCOR-01 1,02E-07 1,02E-07 1,02E-07 0 0 3,42E-08 

PECTIN 0,0103 0,0103 0,0103 0 0 3,43E-03 

LINALOL 5,43E-05 5,43E-05 5,43E-05 0 0 1,81E-05 

PECTIN-S 8,50E-03 8,50E-03 8,50E-03 0 0 2,84E-03 

LEVEDURA 5,42E-01 5,42E-01 5,42E-01 0 0 1,81E-01 
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Tabela B.12 Balanço de massa e energia da área de reciclo de etanol na produção 
de pectina 

Corrente 
Rafinado 1 

(R1) 
Rafinado 2 

(R2) 
Rafinado 3 

(R3) 
Refinado 4 

(R4) 

De B4 B5 B6 B7 

Para B5 B6 B7 B2 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 170,0 70,0 70,1 80,8 

Pressão (atm) 0,8 1,1 5 1,1 

Fração Molar de Vapor 1 0 0 0 

Fração Molar de Líquido 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Fração Molar de sólido 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Entalpia molar (kcal/mol) -55,25 -66,56 -66,55 -65,12 

Fluxo de Entalpia (GW) -0,03 -0,04 -0,04 -0,01 

Vazão Volumétrica (L/min) 463911,7197 450,1204 450,2002 222,9804 

Vazão molar (kmol/h) 615,6853 615,6853 615,6853 252,0000 

Vazão mássica (ton/h) 21,36 21,36 21,36 10,013 

Fração mássica     

(NH4)2SO4 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

WATER 2,20E-01 2,20E-01 2,20E-01 1,02E-01 

GLUCOSE 1,20E-04 1,20E-04 1,20E-04 1,03E-37 

ETHANOL 7,59E-01 7,59E-01 7,59E-01 8,97E-01 

XYLOSE 1,52E-02 1,52E-02 1,52E-02 5,45E-20 

GLYCEROL 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 

H2SO4 2,78E-06 2,78E-06 2,78E-06 1,33E-23 

OIL 2,82E-06 2,82E-06 2,82E-06 1,02E-24 

CO2 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 

CELULOSE 0 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 0 

ASH 0 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 0 

LIMONENE 4,41E-04 4,41E-04 4,41E-04 2,66E-04 

MYRCENE 2,58E-03 2,58E-03 2,58E-03 1,17E-08 

B-PINENE 2,60E-06 2,60E-06 2,60E-06 3,46E-06 

A-PINENE 2,69E-06 2,69E-06 2,69E-06 4,69E-06 

TERPINOL 2,75E-05 2,75E-05 2,75E-05 6,10E-12 
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Tabela B.12 Balanço de massa e energia da área de reciclo de etanol na produção 
de pectina (continuação) 

Corrente 
Rafinado 1 

(R1) 
Rafinado 2 

(R2) 
Rafinado 3 

(R3) 
Refinado 4 

(R4) 

OCTANAL 2,12E-06 2,12E-06 2,12E-06 3,61E-08 

G-TERPIN 1,43E-07 1,43E-07 1,43E-07 3,11E-08 

DECANAL 5,70E-06 5,70E-06 5,70E-06 5,37E-11 

1-DOD-01 1,68E-06 1,68E-06 1,68E-06 2,85E-14 

1-UND-01 1,11E-06 1,11E-06 1,11E-06 2,67E-13 

NONANOL 5,38E-07 5,38E-07 5,38E-07 1,86E-13 

OCTANOL 1,58E-06 1,58E-06 1,58E-06 3,75E-12 

NONANAL 6,93E-08 6,93E-08 6,93E-08 7,74E-11 

NEROL 4,96E-05 4,96E-05 4,96E-05 2,91E-14 

GERANIOL 2,05E-05 2,05E-05 2,05E-05 1,98E-15 

SABINE 8,78E-05 8,78E-05 8,78E-05 1,28E-08 

ASCOR-01 9,53E-11 9,53E-11 9,53E-11 7,17E-46 

PECTIN 4,02E-04 4,02E-04 4,02E-04 5,06E-29 

LINALOL 2,09E-03 2,09E-03 2,09E-03 8,32E-11 

PECTIN-S 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 
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Tabela B.13 Purificação do etanol a etanol anidro parte 1 

Corrente 

Reciclo de 
etanol da 
área de 
pectina  
(S17) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E8 
(23-L) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E10 
(24) 

36 25 

De B7 E8 E10 RE11 RE1 

Para RE1 RE1 RE1 RE1 RE2 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 123,5 35,0 35,0 46,9 41,1 

Pressão (atm) 4,4 5,428077967 5,428077967 1,1 1,1 

Fração Molar de 
Vapor 0,00 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

Fração Molar de 
Líquido 1,00 

1,00 
1,00 1,00 1,00 

Fração Molar de 
sólido 0,00 

0,00 
0,00 0,00 0,00 

Entalpia molar 
(kcal/mol) -65,85 

-70,65 
-70,42 -67,83 -70,38 

Fluxo de Entalpia 
(GW) -0,03 

-0,53 
-0,10 0,00 -0,67 

Vazão Volumétrica 
(L/min) 253,41 

2206,96 
430,04 19,75 2895,26 

Vazão molar 
(kmol/h) 363,69 

6447,09 
1268,67 60,16 8139,61 

Vazão mássica 
(ton/h) 11,35 

132,81 
25,84 1,13 171,13 

Fração mássica  
 

   

(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 

WATER 3,23E-01 8,35E-01 8,48E-01 9,29E-01 8,04E-01 

GLUCOSE 2,26E-04 2,54E-03 2,33E-03 0 2,34E-03 

ETHANOL 6,37E-01 3,57E-02 3,29E-02 7,11E-02 7,54E-02 

XYLOSE 2,85E-02 5,99E-02 5,51E-02 0 5,67E-02 

GLYCEROL 0 7,93E-03 7,29E-03 0 7,25E-03 

AC/SUCCI 0 4,21E-04 3,87E-04 0 3,85E-04 

NH3 0 9,43E-04 8,67E-04 0 8,63E-04 

H2SO4 5,24E-06 0,00E+00 0,00E+00 0 3,48E-07 

OIL 5,31E-06 2,30E-05 2,11E-05 0 2,14E-05 

CO2 0 3,26E-02 3,00E-02 0 2,98E-02 

H2 0 5,24E-09 4,82E-09 0 4,79E-09 

CELULOSE 0 0 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 0 0 

ASH 0 0 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 0 0 

  



 

 

119 

 

Tabela B.13 Purificação do etanol a etanol anidro parte 1 (continuação) 

Corrente 

Reciclo de 
etanol da 
área de 
pectina  
(S17) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E8 
(23-L) 

Saída de 
líquidos da 

centrifuga E10 
(24) 

36 25 

LIMONENE 5,96E-04 5,08E-06 4,67E-06 0 4,42E-05 

MYRCENE 4,85E-03 7,71E-05 7,09E-05 0 3,92E-04 

B-PINENE 1,84E-06 2,35E-08 2,16E-08 0 1,43E-07 

A-PINENE 9,20E-07 1,98E-08 1,82E-08 0 7,91E-08 

TERPINOL 5,17E-05 1,08E-06 9,97E-07 0 4,42E-06 

OCTANAL 3,96E-06 2,09E-08 1,92E-08 0 2,82E-07 

G-TERPIN 2,42E-07 1,94E-09 1,78E-09 0 1,78E-08 

DECANAL 1,07E-05 1,48E-07 1,36E-07 0 8,47E-07 

1-DOD-01 3,17E-06 1,47E-07 1,35E-07 0 3,45E-07 

1-UND-01 2,09E-06 5,85E-08 5,38E-08 0 1,92E-07 

NONANOL 1,01E-06 1,82E-08 1,68E-08 0 8,39E-08 

OCTANOL 2,98E-06 3,52E-08 3,24E-08 0 2,30E-07 

NONANAL 1,30E-07 1,09E-09 9,99E-10 0 9,64E-09 

NEROL 9,34E-05 6,41E-06 5,90E-06 0 1,21E-05 

GERANIOL 3,87E-05 3,40E-06 3,13E-06 0 5,68E-06 

SABINE 1,65E-04 1,68E-06 1,55E-06 0 1,25E-05 

ASCOR-01 1,79E-10 2,48E-07 2,28E-07 0 2,27E-07 

PECTIN 7,57E-04 2,48E-02 2,28E-02 0 2,28E-02 

LINALOL 3,94E-03 1,31E-04 1,21E-04 0 3,81E-04 

PECTIN-S 0 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 
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Tabela B.14 Purificação do etanol a etanol anidro parte 2 

Corrente  
Saída do 

Misturador 
RE1 (25) 

Saída de 
gases do 

Separador 
Trifásico RE2 

 (RG) 

Saída de 
líquidos do 
Separador 
Trifásico 
RE2 (26) 

Saída de 
sólidos do 
Separador 
Trifásico 

RE2 
(RS) 

Corrente 26 
pressurizada 

(27) 

De RE1 RE2 RE2 RE2 RE3 

Para RE2  RE3  RE4 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 41,1 41,1 41,1 41,1 41,7 

Pressão (atm) 1,1 1,1 1,1 1,1 50 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -70,38 -88,07 -67,92 -222,38 -67,89 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,67 -0,01 -0,63 -0,03 -0,62 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 2895,26 48438,70 2615,81 93,06 2617,58 
Vazão molar 

(kmol/h) 8139,61 124,58 7913,02 102,01 7913,02 
Vazão mássica 

(ton/h) 171,13 5,25 150,42 15,46 150,42 

Fração mássica      
(NH4)2SO4 0 0 0,00E+00 0 0 

WATER 8,04E-01 0 9,14E-01 0 9,14E-01 

GLUCOSE 2,34E-03 0 0,00E+00 2,59E-02 0 

ETHANOL 7,54E-02 0 8,58E-02 0 8,58E-02 

XYLOSE 5,67E-02 0 0 6,28E-01 0 

GLYCEROL 7,25E-03 0 0 8,03E-02 0 

AC/SUCCI 3,85E-04 0 0 4,26E-03 0 

NH3 8,63E-04 2,81E-02 0 0,00E+00 0 

H2SO4 3,48E-07 0,00E+00 0 3,85E-06 0 

OIL 2,14E-05 0,00E+00 0 2,37E-04 0 

CO2 2,98E-02 9,72E-01 0 0,00E+00 0 

H2 4,79E-09 1,56E-07 0 0,00E+00 0 

CELULOSE 0 0 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 0 0 

ASH 0 0 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 0 0 

LIMONENE 4,42E-05 0 0 4,89E-04 0 

MYRCENE 3,92E-04 0 0 4,34E-03 0 

B-PINENE 1,43E-07 0 0 1,59E-06 0 
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Tabela B.14 Purificação do etanol a etanol anidro parte 2 (continuação) 

Corrente  
Saída do 

Misturador 
RE1 (25) 

Saída de 
gases do 

Separador 
Trifásico RE2 

 (RG) 

Saída de 
líquidos do 
Separador 
Trifásico 
RE2 (26) 

Saída de 
sólidos do 
Separador 
Trifásico 

RE2 
(RS) 

Corrente 26 
pressurizada 

(27) 

A-PINENE 7,91E-08 0 0 8,76E-07 0 

TERPINOL 4,42E-06 0 0 4,89E-05 0 

OCTANAL 2,82E-07 0 0 3,12E-06 0 

G-TERPIN 1,78E-08 0 0 1,97E-07 0 

DECANAL 8,47E-07 0 0 9,37E-06 0 

1-DOD-01 3,45E-07 0 0 3,82E-06 0 

1-UND-01 1,92E-07 0 0 2,12E-06 0 

NONANOL 8,39E-08 0 0 9,29E-07 0 

OCTANOL 2,30E-07 0 0 2,55E-06 0 

NONANAL 9,64E-09 0 0 1,07E-07 0 

NEROL 1,21E-05 0 0 1,33E-04 0 

GERANIOL 5,68E-06 0 0 6,28E-05 0 

SABINE 1,25E-05 0 0 1,38E-04 0 

ASCOR-01 2,27E-07 0 0 2,51E-06 0 

PECTIN 2,28E-02 0 0 2,52E-01 0 

LINALOL 3,81E-04 0 0 4,22E-03 0 

PECTIN-S 0 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 
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Tabela B.15 Purificação do etanol a etanol anidro parte 3 

Corrente  
Corrente 26 

pressurizada 
(27) 

Destilado da 
Coluna de 
Destilação 
RE4 (28) 

Saída de 
Fundo da 
Coluna de 
Destilação 
RE4 (29) 

Corrente 28 
pressurizada 

(30) 

Corrente 30 
aquecida 

(31) 

De RE3 RE4 RE4 RE5 RE6 

Para RE4 RE5  RE6 MEMBRAN1 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 41,7 61,7 178,2 61,9 101,9 

Pressão (atm) 50 0,5 9,5 7 7 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -67,89 -65,58 -65,30 -65,57 -64,29 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,62 -0,03 -0,58 -0,03 -0,03 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 2617,58 300,62 2743,41 300,72 322,68 
Vazão molar 

(kmol/h) 7913,02 336,90 7576,12 336,90 336,90 
Vazão mássica 

(ton/h) 150,42 13,86 136,56 13,86 13,86 

Fração mássica      
(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 

WATER 0,9142 0,0772 0,9991 0,0772 0,0772 

GLUCOSE 0 0 0 0 0 

ETHANOL 0,0858 0,9228 8,95E-04 0,9228 0,9228 

XYLOSE 0 0 0 0 0 

GLYCEROL 0 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 

H2SO4 0 0 0 0 0 

OIL 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 

CELULOSE 0 0 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 0 0 

ASH 0 0 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 0 0 

LIMONENE 0 0 0 0 0 

MYRCENE 0 0 0 0 0 

B-PINENE 0 0 0 0 0 

A-PINENE 0 0 0 0 0 
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Tabela B.15 Purificação do etanol a etanol anidro parte 3 (continuação) 

Corrente  
Corrente 26 

pressurizada 
(27) 

Destilado da 
Coluna de 
Destilação 
RE4 (28) 

Saída de 
Fundo da 
Coluna de 
Destilação 
RE4 (29) 

Corrente 28 
pressurizada 

(30) 

Corrente 30 
aquecida 

(31) 

TERPINOL 0 0 0 0 0 

OCTANAL 0 0 0 0 0 

G-TERPIN 0 0 0 0 0 

DECANAL 0 0 0 0 0 

1-DOD-01 0 0 0 0 0 

1-UND-01 0 0 0 0 0 

NONANOL 0 0 0 0 0 

OCTANOL 0 0 0 0 0 

NONANAL 0 0 0 0 0 

NEROL 0 0 0 0 0 

GERANIOL 0 0 0 0 0 

SABINE 0 0 0 0 0 

ASCOR-01 0 0 0 0 0 

PECTIN 0 0 0 0 0 

LINALOL 0 0 0 0 0 

PECTIN-S 0 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 
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Tabela B.16 Purificação do etanol a etanol anidro parte 4 

Corrente  
Corrente 30 

aquecida 
(31) 

Permeado 1 
(PERMEAD1) 

Reatentado 1 
(ER1) 

Corrente 
ER1 

aquecida 
(32) 

Permeado 2 
(PERMEAD2) 

Reatentado 2 
(ER2) 

De RE6 MEMBRAN1 MEMBRAN1 RE7 MEMBRAN2 MEMBRAN2 

Para MEMBRAN1 RE9 RE7 MEMBRAN2 RE9 RE8 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 101,9 89,9 84,9 101,9 93,9 89,9 

Pressão (atm) 7 0,155 7 7 0,155 7 
Fração Molar de 

Vapor 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Fração Molar de 

Líquido 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
Fração Molar de 

sólido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entalpia molar 

(kcal/mol) -64,29 -57,21 -64,67 -64,09 -57,16 -64,36 
Fluxo de Entalpia 

(GW) -0,03 0,00 -0,02 -0,02 0,00 -0,02 
Vazão Volumétrica 

(L/min) 322,68 83126,50 304,25 314,09 58846,28 300,99 
Vazão molar 

(kmol/h) 336,90 25,99 310,91 310,91 18,19 292,72 
Vazão mássica 

(ton/h) 13,86 0,48 13,38 13,38 0,34 13,04 

Fração mássica       
(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 0 

WATER 0,0772 0,9717 0,0453 0,0453 0,9417 2,19E-02 

GLUCOSE 0 0 0 0 0 0 

ETHANOL 0,9228 0,0283 0,9547 0,9547 0,0523 9,78E-01 

XYLOSE 0 0 0 0 0 0 

GLYCEROL 0 0 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 0 

H2SO4 0 0 0 0 0 0 

OIL 0 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 0 

CELULOSE 0 0 0 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 0 0 0 

ASH 0 0 0 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 0 0 0 

LIMONENE 0 0 0 0 0 0 

MYRCENE 0 0 0 0 0 0 

B-PINENE 0 0 0 0 0 0 

A-PINENE 0 0 0 0 0 0 
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Tabela B.16 Purificação do etanol a etanol anidro parte 4 (continuação) 

Corrente  
Corrente 30 

aquecida 
(31) 

Permeado 1 
(PERMEAD1) 

Reatentado 1 
(ER1) 

Corrente 
ER1 

aquecida 
(32) 

Permeado 2 
(PERMEAD2) 

Reatentado 2 
(ER2) 

TERPINOL 0 0 0 0 0 0 

OCTANAL 0 0 0 0 0 0 

G-TERPIN 0 0 0 0 0 0 

DECANAL 0 0 0 0 0 0 

1-DOD-01 0 0 0 0 0 0 

1-UND-01 0 0 0 0 0 0 

NONANOL 0 0 0 0 0 0 

OCTANOL 0 0 0 0 0 0 

NONANAL 0 0 0 0 0 0 

NEROL 0 0 0 0 0 0 

GERANIOL 0 0 0 0 0 0 

SABINE 0 0 0 0 0 0 

ASCOR-01 0 0 0 0 0 0 

PECTIN 0 0 0 0 0 0 

LINALOL 0 0 0 0 0 0 

PECTIN-S 0 0 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 0 
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Tabela B.17 Purificação do etanol a etanol anidro parte 5 

Corrente  

Corrente 
ER2 

aquecida 
(33) 

Permeado 3 
(PERMEAD3) 

Reatentado 
(ER3) 

Permeado 4 
(PERMEAD4) 

Reatentado 
(ER4) 

Permeado 5 
(PERMEAD5) 

Etanol 
Anidro 

(ETHANOLA) 

De RE8 MEMBRAN3 MEMBRAN3 MEMBRAN4 MEMBRAN4 MEMBRAN5 MEMBRAN5 

Para MEMBRAN3 RE9 MEMBRAN4 RE9 MEMBRAN5 RE9  
Classe da 
Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura 
(°C) 101,9 96,9 94,9 92,9 94,9 90,9 89,9 

Pressão 
(atm) 7 0,155 7 0,155 7 0,155 5,75 

Fração 
Molar de 

Vapor 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 
Fração 

Molar de 
Líquido 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
Fração 

Molar de 
sólido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entalpia 
molar 

(kcal/mol) -63,93 -57,07 -64,09 -57,00 -64,05 -56,88 -64,22 
Fluxo de 
Entalpia 

(GW) -0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,02 
Vazão 

Volumétrica 
(L/min) 307,96 35059,38 300,03 12884,53 298,48 3969,70 295,14 

Vazão molar 
(kmol/h) 292,72 10,75 281,97 3,99 277,97 1,24 276,74 
Vazão 

mássica 
(ton/h) 13,04 0,21 12,83 0,08 12,75 0,03 12,72 

Fração 
mássica        

(NH4)2SO4 0 0 0 0 0 0 0 

WATER 2,19E-02 8,89E-01 7,85E-03 7,88E-01 2,79E-03 6,79E-01 1,32E-03 

GLUCOSE 0 0 0 0 0 0 0 

ETHANOL 9,78E-01 1,11E-01 9,92E-01 2,12E-01 9,97E-01 3,21E-01 9,99E-01 

XYLOSE 0 0 0 0 0 0 0 

GLYCEROL 0 0 0 0 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 0 0 0 0 

NH3 0 0 0 0 0 0 0 

H2SO4 0 0 0 0 0 0 0 

OIL 0 0 0 0 0 0 0 

O2 0 0 0 0 0 0 0 

N2 0 0 0 0 0 0 0 

NO 0 0 0 0 0 0 0 

NO2 0 0 0 0 0 0 0 

CO2 0 0 0 0 0 0 0 

H2 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela B.17 Purificação do etanol a etanol anidro parte 5 (continuação) 

Corrente  

Corrente 
ER2 

aquecida 
(33) 

Permeado 3 
(PERMEAD3) 

Reatentado 
(ER3) 

Permeado 4 
(PERMEAD4) 

Reatentado 
(ER4) 

Permeado 5 
(PERMEAD5) 

Etanol 
Anidro 

(ETHANOLA) 

CELULOSE 0 0 0 0 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 0 0 0 0 

ASH 0 0 0 0 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 0 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 0 0 0 0 

LIMONENE 0 0 0 0 0 0 0 

MYRCENE 0 0 0 0 0 0 0 

B-PINENE 0 0 0 0 0 0 0 

A-PINENE 0 0 0 0 0 0 0 

TERPINOL 0 0 0 0 0 0 0 

OCTANAL 0 0 0 0 0 0 0 

G-TERPIN 0 0 0 0 0 0 0 

DECANAL 0 0 0 0 0 0 0 

1-DOD-01 0 0 0 0 0 0 0 

1-UND-01 0 0 0 0 0 0 0 

NONANOL 0 0 0 0 0 0 0 

OCTANOL 0 0 0 0 0 0 0 

NONANAL 0 0 0 0 0 0 0 

NEROL 0 0 0 0 0 0 0 

GERANIOL 0 0 0 0 0 0 0 

SABINE 0 0 0 0 0 0 0 

ASCOR-01 0 0 0 0 0 0 0 

PECTIN 0 0 0 0 0 0 0 

LINALOL 0 0 0 0 0 0 0 

PECTIN-S 0 0 0 0 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela B.18 Purificação do etanol a etanol anidro parte 6 

Corrente  
Saída do 

Misturador 
RE9 (34) 

Corrente 34 
resfriada 

(35) 

Reciclo da Etapa 
de Separação por 
Membranas (36) 

De RE9 RE10 RE11 

Para RE10 RE11 RE1 

Classe da Corrente MIXCIPSD MIXCIPSD MIXCIPSD 

Temperatura (°C) 92,6 46,9 46,9 

Pressão (atm) 0,155 0,155 1,1 

Fração Molar de Vapor 1,00 0,00 0,00 

Fração Molar de Líquido 0,00 1,00 1,00 

Fração Molar de sólido 0,00 0,00 0,00 

Entalpia molar (kcal/mol) -57,15 -67,83 -67,83 

Fluxo de Entalpia (GW) 0,00 0,00 0,00 

Vazão Volumétrica (L/min) 193904,77 19,75 19,75 

Vazão molar (kmol/h) 60,16 60,16 60,16 

Vazão mássica (ton/h) 1,13 1,13 1,13 

Fração mássica    
(NH4)2SO4 0 0 0 

WATER 0,9289 0,9289 0,9289 

GLUCOSE 0 0 0 

ETHANOL 0,0711 0,0711 0,0711 

XYLOSE 0 0 0 

GLYCEROL 0 0 0 

AC/SUCCI 0 0 0 

NH3 0 0 0 

H2SO4 0 0 0 

OIL 0 0 0 

CO2 0 0 0 

H2 0 0 0 

CELULOSE 0 0 0 

HEMICELU 0 0 0 

ASH 0 0 0 

LIGNIN 0 0 0 

PROTEIN 0 0 0 

LIMONENE 0 0 0 

MYRCENE 0 0 0 

B-PINENE 0 0 0 

A-PINENE 0 0 0 

TERPINOL 0 0 0 

OCTANAL 0 0 0 

G-TERPIN 0 0 0 

DECANAL 0 0 0 

1-DOD-01 0 0 0 

1-UND-01 0 0 0 

NONANOL 0 0 0 
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Tabela B.18 Purificação do etanol a etanol anidro parte 6 (continuação) 

Corrente  
Saída do 

Misturador 
RE9 (34) 

Corrente 34 
resfriada 

(35) 

Reciclo da Etapa 
de Separação por 
Membranas (36) 

OCTANOL 0 0 0 

NONANAL 0 0 0 

NEROL 0 0 0 

GERANIOL 0 0 0 

SABINE 0 0 0 

ASCOR-01 0 0 0 

PECTIN 0 0 0 

LINALOL 0 0 0 

PECTIN-S 0 0 0 

LEVEDURA 0 0 0 
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ANEXOS 

Figura A.1 Licença do Aspen Plus V12.1 
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