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Este trabalho propõe uma metodologia que permita avaliar o potencial para 

criação de biorrefinarias a partir do bagaço de cana para a produção de bioplataformas 

químicas de alto valor agregado. Além disso, analisa o potencial da biorrefinaria de 

bagaço para se tornar âncora de uma Simbiose Industrial com fins de dinamizar a 

economia e revitalizar o setor sucroalcooleiro de uma região.  

Foram estimados o potencial de bagaço disponível supondo a não geração de 

excedente de eletricidade nas usinas sucroalcooleiras, e a produção dos Ácido 

Levulínico e Ácido Succínico. 

O potencial da biorrefinaria como núcleo de uma simbiose industrial foi 

avaliado, qualitativamente, para o município de Campos dos Goytacazes (RJ), cujo 

tradicional setor sucroalcooleiro encontra-se estagnado. 

Os resultados obtidos mostram que a produção de bioplataformas químicas 

numa biorrefinaria que processa bagaço de cana de açúcar contribui para o aumento da 

competitividade do setor sucroalcooleiro, além de servir de elemento dinamizador da 

economia de uma região tradicional no cultivo da cana.
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This study proposes a methodology to evaluate the potential for the development 

of biorefineries from sugarcane bagasse processing for the production of high valued 

bioPlatform Molecules. It also examines the potential for this biorefineries to lead off 

Industrial Symbiosis systems and their potential to boost the economy and revitalize the 

sugarcane sector in a given region. 

It was estimated the potential amount of sugarcane bagasse available in Brazil 

once it was not destined to surplus electricity generation at sugarcane mills and the 

production of the chemicals Levulinic and Succinic Acids. 

The potential for the biorefineries to become anchors of industrial simbiosis 

systems was evaluated for Campos dos Goytacazes city (at Rio de Janeiro state), as its 

sugarcane sector has been facing stagnation. 

Findings show that the production of high valued bioPlatform Molecules from 

sugarcane bagasse conversion in biorefineries can contribute to the competitiveness of 

this sector, the facility can also function as a driving force for the economy of a given 

region whose economic activity relies on traditional sugarcane cultivation.  
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1 Capítulo 1 – Introdução 

Capítulo 1 – Introdução 

 

1.1 – Contextualização e motivação 

 

A criação de valor de mercado em virtude do aproveitamento da biomassa 

residual de processos industriais e agrícolas tem suscitado cada vez mais interesse dos 

setores produtivo, acadêmico e governamental, consolidando uma perspectiva de 

minimização progressiva da dependência da humanidade às fontes fósseis. 

O petróleo é hoje a principal matéria-prima de uma gama imensa de produtos 

que fazem parte do cotidiano da sociedade. Neste grupo estão os combustíveis, os 

plásticos, as fibras de tecidos, os químicos, etc. (SOUZA JR., 2012). 

Segundo dados da Agência Internacional de Energia (AIE), em 2010, mais de 

40%
1
 do combustível consumido no mundo teve origem nesse óleo mineral (IEA, 

2012). No ramo dos produtos químicos, sua presença também é predominante. Em 

2005, 98% dos compostos químicos produzidos nos Estados Unidos, eram derivados de 

petróleo e gás natural. O mesmo acontece com a maioria dos produtos sintéticos 

(HAYES, ROSS, et al., 2005). 

Apesar deste cenário, a demanda premente por ações voltadas à mitigação das 

emissões de Gases Efeito Estufa (GEE) e a perspectiva de aumento consistente nos 

custos de obtenção do petróleo, aliada à conhecida instabilidade nos preços dessa 

matéria-prima em função de fatores geopolíticos, tem motivado a criação de cadeias 

produtivas alternativas – baseadas em recursos renováveis (KOKOSSIS e YANG, 2010) 

(CHERUBINI, 2010) (BENNETT e PEARSON, 2009).  

É nesse contexto que surge o conceito da biorrefinaria como oportunidade de, 

utilizando matérias-primas renováveis [biomassa], obter os mesmos produtos gerados a 

partir do petróleo (SOUZA JR., 2012). Elemento de extrema importância para a 

construção de uma economia menos “fóssil-intensiva”, a biorrefinaria tem, cada vez 

mais, sido objeto de estudos, programas de governo e iniciativas empresariais. Segundo 

(ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010), de 2004 a 2009, o número de publicações 

científicas sobre biorrefinarias cresceu a uma taxa média de quase 30% ao ano. 

                                                 

 

1
 Consumo como fonte final. 
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Dentro do amplo espectro compreendido pelos recursos renováveis e, dentro 

deles, pela biomassa, está a categoria formada pela biomassa residual. Trata-se de uma 

matéria-prima diferenciada frente às demais, pois reúne três características que 

endereçam questões importantes acerca do uso da biomassa: (1) não compete com a 

produção de alimentos nem complementos alimentícios; (2) possui baixo custo de 

obtenção, uma vez que não exige esforços adicionais de produção – esta já é intrínseca a 

um processo pré-existente; (3) qualquer oportunidade de utilização como matéria-prima 

endereça a questão da disposição dos resíduos de produção (FAHD, FIORENTINO, et 

al., 2011). 

Dentro desta categoria está o bagaço de cana – resíduo lignocelulósico do 

processo de produção de açúcar e álcool a partir da cana-de-açúcar. 

O Brasil é o principal produtor da cana-de-açúcar e, consequentemente, do 

bagaço de cana. Nos últimos cinco anos, a produção média de bagaço foi de mais de 

136 milhões de toneladas por safra (UNICA, 2012). Trata-se, portanto, de um material 

relativamente abundante no país. 

A principal destinação do bagaço de cana é para a geração de potência elétrica e 

mecânica para alimentação das próprias usinas. Atualmente, este uso vem sendo 

ampliado para maior geração de receita através da comercialização da energia elétrica 

excedente no Sistema Interligado Nacional (SIN). Em termos numéricos, essa geração 

adicional ainda é realidade em apenas 30% das usinas sucroalcooleiras em operação no 

Brasil (CARVALHO, VENCATO, et al., 2011). 

Apesar de culminar no aumento das receitas da usina produtora, dentro de uma 

escala de valoração econômica, o uso da matéria-prima lignocelulósica para geração de 

energia é a destinação que agrega menor valor à unidade. Além disso, os autores de 

estudos que tratam dos fatores que conferem competitividade às biorrefinarias 

preconizam que, antes de direcionar a biomassa à finalidade energética, é mandatória a 

geração de produtos de maior valor agregado (BAKKER, 2012) (CHERUBINI, 2010) 

(FAHD, FIORENTINO, et al., 2011) (VAZ JR., 2012).  

Diante do acima exposto, surge a primeira questão a ser respondida no presente 

estudo:  

 

A biorrefinaria pode ser um fator de aumento da competitividade da indústria 

sucroalcooleira, através da produção de bioplataformas químicas de alto valor 

agregado? 
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A segunda questão que norteia este estudo também tem relação com a 

competitividade da indústria sucroalcooleira. Neste caso, no entanto, associado à 

possibilidade de as biorrefinarias produtoras de bioplataformas químicas – devido ao 

potencial de sinergias que podem construir – servirem de elemento estruturante de 

sistemas de simbiose industrial. 

Tal questionamento surgiu partir da constatação da situação de declínio e 

estagnação enfrentada pela agroindústria da cana da Região Norte do Estado do Rio de 

Janeiro, mais particularmente, do município de Campos dos Goytacazes (também 

referido como Campos neste trabalho). 

Com a segunda maior área dedicada ao cultivo da cana-de-açúcar no país, o 

município de Campos dos Goytacazes, até a década de 1970, foi um dos principais 

produtores de cana-de-açúcar do país. Hoje, Campos abriga um setor sucroalcooleiro 

tímido, cuja participação no PIB do município foi reduzida em mais 40% nos últimos 

dez anos (IBGE, 2012). 

Paralelamente ao ocaso do setor sucroalcooleiro, ocorreu, na RNF, o nascimento 

do setor de petróleo e gás com a descoberta de petróleo na Bacia de Campos no ano de 

1974. Iniciou-se então um novo período de florescimento econômico, pautado nos 

recursos da exploração de petróleo que, hoje, representam mais de 70% do PIB do 

município (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2012). 

O domínio do setor de petróleo e gás sobre a economia campista, além de não se 

refletir em melhorias no âmbito social do município, implica num nível arriscado de 

dependência econômica. Além de a exploração de petróleo e gás se constituir numa 

atividade econômica insustentável no longo prazo
2
, a baixa diversificação do parque 

produtivo do município o torna vulnerável às oscilações de referido setor. 

Nasce, a partir desta reflexão, a segunda questão norteadora deste estudo: 

 

O advento da biorrefinaria de bagaço de cana como âncora de um sistema de 

Simbiose Industrial poderia fortalecer o setor sucroalcooleiro e, ao mesmo 

tempo, servir de elemento dinamizador da economia de uma dada região com 

potencialidade para a cultura sucroalcooleira? 

                                                 

 

2
 Por estar fundamentada num recurso finito. 
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‘ 

O tema da Simbiose Industrial (SI) surge como um modelo de arranjo produtivo 

que, ao mesmo tempo, viabilizaria a biorrefinaria e endereçaria as questões 

socioambientais – associadas à conformação do novo setor industrial representado pelas 

biorrefinarias – e econômicas, ao contribuir para a diversificação e atratividade da 

região. 

Este trabalho tem, portanto, dois objetivos principais: (1) propor uma 

metodologia que permita avaliar o potencial para criação de biorrefinarias a partir do 

bagaço de cana para a produção de bioplataformas químicas de alto valor agregado e; 

(2) propor uma metodologia para analisar o potencial da biorrefinaria de bagaço de cana 

para o estabelecimento de uma Simbiose Industrial e os impactos que os dois sistemas 

causariam numa determinada região. 

Diante do acima exposto, entende-se que a principal contribuição deste estudo 

reside na disponibilização de metodologias para auxiliar a tomada de decisão acerca das 

conformações mais adequadas para o biorrefino em regiões com potencialidade para a 

cultura da cana-de-açúcar. Além disso, fornece subsídios e estímulo à valorização da 

potencialidade do setor agrícola como alternativa às fontes fósseis, como provedor de 

alto conteúdo tecnológico e de grande importância para a competitividade da indústria 

brasileira.  

 

1.2 – Metodologia do trabalho 

 

O presente estudo foi realizado em cinco etapas: 

 

i. Avaliação do potencial de criação de biorrefinarias a partir do bagaço 

para a produção de bioplataformas químicas no Brasil. 

ii. Descrição da metodologia desenvolvida para avaliação do potencial de 

criação de biorrefinarias a partir do bagaço para a produção de 

bioplataformas químicas. 

iii. Desenvolvimento da metodologia para planejamento de Simbiose 

Industrial ancorada em biorrefinaria de bagaço de cana. 

iv. Aplicação da metodologia desenvolvida no município de Campos dos 

Goytacazes. 

v. Conclusões e recomendações de trabalhos futuros. 
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Conforme mencionado, este trabalho iniciou-se com o esforço de obtenção de 

massa crítica para poder avaliar o potencial brasileiro para criação de biorrefinarias 

voltadas à produção de bioplataformas químicas a partir do bagaço de cana excedente 

das usinas.  

Foram feitas pesquisas para entender as condições de referência para as usinas 

de cana-de-açúcar brasileiras e conceber como computar a disponibilidade hipotética de 

bagaço de cana caso não fosse direcionado à geração de eletricidade excedente. Ainda 

nesta etapa, recorreu-se a artigos científicos, teses e dissertações para buscar evidências 

científicas da produção de plataformas químicas a partir da conversão da biomassa 

lignocelulósica do bagaço. 

As principais fontes de dados foram o estudo da (DEDINI, 2008) acerca do 

processo de modernização das usinas para geração cada vez maior de eletricidade 

excedente, o artigo de (YAN, YANG, et al., 2008) a partir da tese de (BEVILAQUA, 

2010), e a tese de (BORGES, 2011) para obtenção de dados de rendimento das 

bioplataformas através da conversão do bagaço. Uma vez realizados os cálculos, 

procedeu-se a organização da metodologia utilizada para chegar nesse fim. 

A terceira etapa consistiu no desenvolvimento da metodologia para 

planejamento de Simbiose Industrial ancorada em biorrefinaria de bagaço de cana. Para 

tal, tomou-se como base o trabalho de (VEIGA, 2007) e a metodologia desenvolvida na 

etapa anterior. Em seguida, aplicou-se, parcialmente, essa metodologia ao município de 

Campos. 

As análises finais foram então realizadas na conclusão que, seguida das 

recomendações para trabalhos futuros, finalizou a pesquisa.  

 

1.3 – Estrutura da dissertação 

 

Conhecido o processo para realização desta dissertação, segue abaixo a estruturação da 

mesma: 

 Capítulo 1: apresenta o tema contendo contextualização, motivações e 

objetivos do trabalho. 

 Capítulo 2: trata-se da revisão bibliográfica acerca da biorrefinaria e dos 

aspectos a esta associados. Apresenta detalhamento dos principais conceitos 
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utilizados no trabalho e finaliza com uma perspectiva para o 

desenvolvimento desse modelo industrial no Brasil. 

 Capítulo 3: apresenta a revisão bibliográfica sobre o conceito de Ecologia 

Industrial e seus principais instrumentos. 

 Capítulo 4: descreve a metodologia proposta para a criação de biorrefinarias 

a partir do bagaço para a produção de bioplataformas químicas. 

 Capítulo 5: apresenta a validação da metodologia descrita no capítulo 

anterior. 

 Capítulo 6: compreende a proposta metodológica para o planejamento de 

Simbiose Industrial ancorada em biorrefinaria de bagaço de cana e o ensaio 

preliminar no qual a metodologia é aplicada ao município de Campos. 

 Capítulo 7: apresenta as conclusões da pesquisa realizada no âmbito dessa 

dissertação e as recomendações para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 – O Biorrefino e a Biorrefinaria 

 

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o biorrefino é o 

processamento sustentável da biomassa para a produção de uma série de 

bioprodutos e bioenergia comercializáveis (IEA BIOENERGY, 2011).  

Embora também esteja associado ao biotratamento
3
 do óleo bruto para remoção 

de contaminantes na indústria de P&G (TAVARES, 2005), atualmente, o biorrefino 

– realizado em unidades chamadas de biorrefinarias – é majoritariamente concebido 

como um processo autônomo de transformação da biomassa em produtos. 

A biomassa, em seu sentido estrito, corresponde à massa total dos seres vivos 

que subsistem em equilíbrio numa dada superfície de solo ou num dado volume de 

água oceânica (PRIBERAM, 2013). No biorrefino, a biomassa corresponde à 

matéria orgânica renovável oriunda dos diversos setores da sociedade (lavouras, 

indústrias, esgotos, etc.) e constitui-se na própria matéria-prima do processo. 

De acordo com o Escritório de Eficiência Energética e Energia Renovável do 

Departamento de Energia dos EUA, a biorrefinaria é uma instalação de 

processamento que extrai carboidratos, óleos, lignina e outros materiais da 

biomassa, e converte-os em múltiplos produtos, incluindo combustíveis e materiais e 

químicos de alto valor agregado (WERPY, PETERSEN, et al., 2004). 

Segundo (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) e (CHERUBINI, 

2010), a biorrefinaria pode ser definida como um complexo integrado de processos e 

equipamentos capaz de produzir diferentes produtos (combustíveis de transporte, 

químicos e energia) com base em diferentes biomassas. 

A Figura 1 mostra um esquema simplificado do ciclo de materiais e energia 

numa biorrefinaria. 

 

                                                 

 

3
 Utilização de microorganismos como biocatalisadores na remoção de impurezas, como enxofre e 

nitrogênio. (TAVARES, 2005) 
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Figura 1 – Esquematização do ciclo agro-bio-combustível-material-energia das biorrefinarias. 

Fonte: (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) 

 

Para os autores (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010), (LAMMENS, 2011),  

(CHERUBINI, 2010), (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008), a analogia entre 

a biorrefinaria e a refinaria petroquímica é clara. Numa refinaria petroquímica, o óleo 

cru é separado e as diferentes frações são ‘refinadas’ em diferentes produtos, como os 

combustíveis (p.e., gasolina, querosene, diesel), os blocos de construção
4
 para químicos 

e materiais (p.e. etileno, propileno), e até material para construção de estradas (betume). 

Numa biorrefinaria, a biomassa é o cru, que é separado em diferentes frações (p.e. 

açúcar, componentes celulósicos, proteínas, lignina) que são, subsequentemente, 

‘refinadas’ em combustíveis (bioetanol, biodiesel, biogás), blocos de construção para 

químicos e materiais (p.e. ácido lático, ácido succínico), alimentos ou ingredientes 

alimentícios (p.e. açúcar, proteínas) ou são queimadas para gerar energia (lignina).  

Contudo, para (BENNETT e PEARSON, 2009), essa analogia é questionável. 

As frações obtidas da destilação e do craqueamento do óleo são distintas e alocadas por 

diferenciação para a produção de gasolina, diesel, óleo de turbina ou olefinas. Já as 

etapas iniciais de processamento da biomassa produzem frações – como a celulose ou o 

gás de síntese – que representam matérias primas tanto para combustíveis como para 

bioquímicos, existindo, portanto uma competição direta entre os usos da biomassa. 

                                                 

 

4
 Também conhecidos como plataformas químicas. 
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Além disso, os autores acreditam que a insistência a essa analogia pode fornecer 

uma perspectiva limitada a respeito das possíveis configurações das biorrefinarias e das 

combinações lucrativas entre tecnologias e produtos no futuro.  

Apesar de ser um conceito relativamente novo, alguns setores da indústria 

podem hoje ser considerados exemplos de biorrefinaria em seu sentido estrito, devido 

ao aproveitamento majoritário da biomassa residual para geração de múltiplos produtos. 

No Brasil, são exemplos o parque industrial sucroalcooleiro e a indústria de papel e 

celulose (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et 

al., 2008). 

Contudo, em seu sentido holístico, a definição de biorrefinaria ora discutida está 

inserida no domínio mais amplo da Química Verde
5
, a qual, por sua vez, está pautada 

nos princípios do Desenvolvimento Sustentável (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) 

(CHERUBINI, 2010) (BOGEL-LUKASIK, 2012). 

Para  (CHERUBINI, 2010), o principal fator para o desenvolvimento e 

implantação das biorrefinarias é o crescimento da demanda por energia, combustível e 

materiais. No entanto, a perspectiva de que se trata também de um modelo integrado das 

atividades de agropecuária e conversão – capazes de prover bioenergia e biomateriais 

em alternativa às refinarias de base fóssil –, amplia o escopo do biorrefino, 

relacionando-o também a uma maior eficiência do ponto de vista ambiental e ao 

aumento de emprego e renda nas áreas rurais (CHERUBINI, 2010) (HORTA 

NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). 

Do ponto de vista do balanço energético, as biorrefinarias podem ser 

extremamente eficientes, uma vez que existe a perspectiva de que resíduos 

lignocelulósicos possam ser aproveitados como matérias-primas e na geração de 

energia, que será consumida na unidade industrial ou comercializada (BORGES, 2011).  

Os resíduos lignocelulósicos são uma fração do espectro de matérias-primas 

possíveis para as biorrefinarias. A variedade delas é tão ampla quanto a abundância de 

biomassa na biosfera.  

Para (BENNETT e PEARSON, 2009), é a natureza das matérias-primas em suas 

diversas formas que sustenta o discurso contemporâneo acerca da biorrefinaria e das 

matérias-primas renováveis. Nesse sentido, a provisão de uma matéria-prima renovável, 

                                                 

 

5
 A definição e os princípios da Química Verde podem ser vistos no Anexo 1. 
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cujo suprimento seja consistente e regular, é uma etapa importante no biorrefino 

(CHERUBINI, 2010). 

Quanto às suas origens, as matérias-primas podem advir de cinco diferentes 

setores (CHERUBINI, 2010) (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010): 

 

 Agrícola (lavouras dedicadas e resíduos); 

 Aquícola (algas); 

 Florestal (resíduos); 

 Industrial (sobras e resíduos dos processos) e; 

 Domiciliar (esgoto e resíduos sólidos do município). 

 

Quanto à sua composição, (CHERUBINI, 2010) agrupa as principais matérias-

primas de biomassa em três grandes categorias
6
:  

 

 Carboidratos e lignina;  

 Triglicerídeos; e  

 Resíduos orgânicos misturados. 

 

Os carboidratos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio e 

são, de longe, os componentes da biomassa mais comuns em matérias-primas vegetais. 

As moléculas com 6 átomos de carbono de açúcares monossacarídeos (C6H12O6) 

podem, dependendo de sua estrutura, ser glicose, galactose ou manose. Já os açúcares 

mais comuns com 5 carbonos (C5H10O5) são xilose e arabinose. Estes açúcares geram 

produtos diretamente a partir da fermentação. As principais fontes de açúcar são a cana-

de-açúcar e a beterraba (CHERUBINI, 2010). 

Por sua vez, o amido é a maior reserva de carboidratos em plantas e representa 

uma das principais fontes de energia que sustenta a vida (BRITO, AGRAWAL, et al., 

2011). Trata-se de um polissacarídeo formado por centenas ou milhares de moléculas de 

glicose que necessita de pré-processamento – onde suas moléculas são quebradas –, 

para ser fermentado. As fontes de amido mais conhecidas são o milho e trigo 

(CHERUBINI, 2010). 

                                                 

 

6
 É importante ressaltar que a biomassa compreende um espectro maior de materiais como as proteínas e 

outros nitrogenados, extratos, etc. 
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Os carboidratos e a lignina da biomassa lignocelulósica, por ser o foco deste 

estudo, serão especificamente descritos na seção 2.1. 

Os triglicerídeos são ésteres de ácidos graxos tipicamente constituídos de uma 

molécula de glicerina e três moléculas de ácidos graxos (saturados ou insaturados). 

Estes compostos representam entre 93% e 98% da massa dos óleos de origem vegetal. 

Em termos de produção mundial, as principais fontes de triglicerídeos são os óleos de 

soja, palma, mamona e girassol. Apesar de atualmente serem majoritariamente usados 

para a produção de biodiesel, os óleos vegetais podem ser utilizados como substratos na 

fabricação de produtos químicos (CHERUBINI, 2010) (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et 

al., 2010) (CLARK e DESWARTE, 2008). 

Os resíduos orgânicos misturados são conformados por outros tipos de biomassa, 

que não estão inseridos nas categorias anteriores. Fazem parte deste grupo as frações 

orgânicas do resíduo sólido dos municípios, esterco, frutas e lavouras selvagens, 

proteínas e resíduos das indústrias de vegetais e frutas frescas (CHERUBINI, 2010). 

As características físico-químicas desta ampla categoria de biomassa variam 

significativamente. E, para lidar com essa diversidade, diferentes tecnologias de 

conversão são requeridas (CHERUBINI, 2010). 

Outro agrupamento possível para as matérias-primas está associado à finalidade 

alimentícia que podem ou não possuir.  

Atualmente, a maioria dos biocombustíveis e dos bioquímicos requer materiais 

em competição com o setor da indústria de alimentos e complementos alimentícios. No 

entanto, a competição com áreas agriculturáveis e com a indústria de alimentos tem 

implicações éticas, pois, uma possível alta nos preços de biocombustíveis e demais 

bioprodutos poderiam deslocar o uso dos cereais e das terras férteis para estes fins – em 

virtude da maior margem de lucro – ao invés do uso para a produção de alimentos  

(CHERUBINI, 2010). 

Nesse sentido, a biomassa lignocelulósica, por se tratar de um recurso não 

edível
7
, apresenta uma vantagem competitiva frente às demais matérias-primas. A 

próxima seção detalhará os aspectos associados a esta categoria de biomassa. 

 

                                                 

 

7
 Não edível: não pode servir de alimento. 
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2.1 – A biomassa lignocelulósica como matéria-prima das biorrefinarias 

 

Os materiais lignocelulósicos são os compostos orgânicos mais abundantes da 

biosfera, correspondendo a 50% da biomassa terrestre (PEREIRA JR., 2008) 

(ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) (BORGES, 2011) (CLARK e DESWARTE, 

2008).  

O termo lignocelulose se refere à estrutura da parte dos vegetais que constitui a 

parede celular que é formada basicamente por estruturas fibrosas de polissacarídeos 

(celulose e hemicelulose) juntamente a uma estrutura macromolecular chamada lignina 

(PEREIRA JR., 2008). 

A celulose, que corresponde entre 40% a 60% da massa da lignocelulose, é um 

polissacarídeo formado por moléculas de glicose ([C6H10O6]n), assim como o amido. A 

diferença entre os dois está na configuração das ligações formadas através do oxigênio 

que une duas moléculas de hexose
8
, fazendo com que o amido seja facilmente 

hidrolisado para liberação dos monômeros de glicose, e a celulose – por conter ligações 

de hidrogênio inter e intramoleculares coletivamente fortes formando uma estrutura 

cristalina – seja altamente resistente à hidrólise (Figura 2) (PEREIRA JR., 2008) 

(CHERUBINI, 2010). 

A hemicelulose, que corresponde entre 20% a 40% do material lignocelulósico, 

está intimamente associada à celulose. No entanto, é um polissacarídeo formado por 

moléculas heterogêneas de pentoses
9
 e hexoses, com estrutura amorfa e muito mais 

facilmente degradável que a celulose pela ação química e/ou calor (PEREIRA JR., 

2008) (CHERUBINI, 2010). 

As estruturas das hemiceluloses diferem significativamente em função do tipo da 

lignocelulose (Figura 3): se é de (1) madeira dura (angiosperma) ou (2) madeira mole 

(gimnosperma)
10

 (PEREIRA JR., 2008) (PEIXOTO, 2004). 

 

                                                 

 

8
 Molécula de açúcar com 6 átomos de carbono. 

9
 Açúcares com cinco átomos de carbono em suas moléculas. 

10
 Em inglês: hardwood ou softwood. 
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Figura 2 – Estrutura química da celulose. Fonte: (PEREIRA JR., 2008) 

 

As hemiceluloses de madeira dura são compostas, em sua maioria, por 

heteroxilanas altamente acetiladas, geralmente classificados como 4-O-metil-

glucuronoxilanas. Compostos de hexosanas também estão presentes, na forma de 

glucomananos, mas em menor quantidade. Devido às suas características ácidas e 

propriedades químicas, as xilanas da madeira dura são relativamente instáveis à 

hidrolise ácida e sofrem auto-hidrólise em condições moderadas (ASSUNÇÃO, 

CARIOCA, et al., 2010) (PEREIRA JR., 2008). 

As hemiceluloses de madeira mole, por sua vez, possuem maiores proporções de 

glucomananos e galactoglucomananos parcialmente acetilados. Nessas estruturas, as 

xilanas correspondem a apenas uma pequena fração. Tal composição implica numa 

maior resistência à hidrólise do que as de madeira dura (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et 

al., 2010) (PEREIRA JR., 2008). 
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Figura 3 – Estruturas da hemicelulose. (A) Angiosperma e (B) Gimnosperma. Fonte: (PEREIRA JR., 

2008) 

 

A lignina, por sua vez, é um composto completamente distinto dos anteriores. 

Com participação de 15 a 25% da massa de lignocelulose seca, trata-se de um polímero 

fenólico de estrutura complexa formada por monômeros de álcool coumárico, coniferil 

álcool e sinapil álcool (Figura 4). A lignina é, essencialmente, a “cola” que proporciona 

a rigidez da estrutura das plantas e árvores (PEREIRA JR., 2008) (CHERUBINI, 2010). 

 

 

Figura 4 – Precursores primários da lignina. Fonte: (PEREIRA JR., 2008) 

 

Para ser convertida nos produtos da biorrefinaria, a lignocelulose requer um pré-

tratamento para separação de seus constituintes. Enquanto a celulose e a hemicelulose 
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são hidrolisados e, geralmente, fermentados para a geração dos produtos, a lignina, por 

não ser um carboidrato, não pode ser fermentada. No entanto, pode ser convertida em 

químicos via outros processos e pode também sofrer combustão para a geração de 

energia térmica (CHERUBINI, 2010) (PEREIRA JR., 2008) (BOZELL, HOLLADAY, 

et al., 2007). As Figuras 5, 6 e 7 apresentam os produtos passíveis de serem obtidos a 

partir da celulose, da hemicelulose e da lignina, respectivamente. 

Os materiais lignocelulósicos são, geralmente, resíduos de colheita ou do 

processamento das principais culturas agrícolas (cana-de-açúcar, arroz, milho, trigo e 

soja) (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010). Além dessas fontes, podem também ser 

obtidos através de resíduos industriais – como o resíduo de madeira do setor de papel e 

celulose –, resíduos florestais, ou em culturas dedicadas – como espécies de plantas 

herbáceas perenes  (CHERUBINI, 2010) (PEREIRA JR., 2008). 

Considerando a necessidade de se evitar a competição com a produção de 

alimentos em terras agriculturáveis, o cultivo de lavouras não edíveis em solos de baixa 

produtividade ou degradados está sendo explorado no mundo inteiro para lavouras de 

lignocelulose  (FAHD, FIORENTINO, et al., 2011). Por sua vez, o uso da biomassa 

residual proporciona uma forma de criação de valor para a sociedade ao deslocar as 

fontes fósseis com material que iria se decompor e sem uso de terra adicional para 

produzi-lo  (CHERUBINI, 2010) 
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Figura 5 – Produtos da celulose. Fonte: (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) 

 

Figura 6 – Produtos da hemicelulose. Fonte: (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) 
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Figura 7 – Produtos da lignina. Fonte: (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) 

 

.  

2.2 – As bioplataformas químicas como produtos das biorrefinarias 

 

Como toda unidade produtiva, a determinação dos produtos que serão fabricados 

nas biorrefinarias é um aspecto fundamental. 

Atualmente, em virtude da premissa de atendimento à demanda energética 

mundial crescente que motivou e direcionou as pesquisas e iniciativas acerca do 

aproveitamento de fontes alternativas, há predominância do viés energético nos estudos 

e nos empreendimentos de biorrefinarias ao redor do mundo (ASSUNÇÃO, CARIOCA, 

et al., 2010).  

No entanto, cada vez mais estudos têm salientado a importância do 

aproveitamento máximo da biomassa em fins de maior valor agregado. Inclusive como 

meio de aumentar a competitividade dos produtos energéticos (CHERUBINI, 2010) 

(FAHD, FIORENTINO, et al., 2011) (BAKKER, 2012) (VAZ JR., 2012) (WERPY, 

PETERSEN, et al., 2004). 

Segundo (FAHD, FIORENTINO, et al., 2011), o cultivo da biomassa para a 

bioenergia proporciona baixa produção líquida de energia com nenhum retorno 

econômico. Ao invés disso, a conversão da biomassa lignocelulósica em bioquímicos de 

alto valor agregado melhora definitivamente o desempenho do processo de ambas as 

perspectivas econômica e energética. 

Para (VAZ JR., 2012) numa escala de valoração econômica os produtos 

químicos desenvolvidos a partir da biomassa são os que possuem maior potencial em 
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agregar valor a esta cadeia, em função da participação estratégica da indústria química 

no fornecimento de insumos e produtos finais a diversos setores da economia, como os 

petroquímicos, farmacêutico, automotivo, agronegócio, cosméticos, etc. Segundo o 

autor, os biocombustíveis e materiais estariam em um segundo patamar de valoração, 

seguidos por energia e insumos químicos, como fertilizantes e defensivos agrícolas 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Esquema simplificado de escala de valoração econômica dos possíveis produtos de uma 

biorrefinaria. Fonte:  (VAZ JR., 2012) 

 

Nesse contexto, as plataformas químicas
11

 são reconhecidas como oportunidade 

de aproveitamento máximo do valor das matérias-primas nas biorrefinarias 

(CHERUBINI, 2010) (BAKKER, 2012). Também chamadas de “blocos de 

construção”
12

, atualmente, elas formam a base para o fornecimento de uma série de 

substâncias intermediárias e produtos finais importantes na indústria química 

(BORGES, 2011).  

Surgidas no âmbito da petroquímica, as plataformas químicas são substâncias a 

partir das quais novas e distintas famílias de moléculas podem ser obtidas. 

Correspondem, basicamente, às moléculas que conformam o grupo das olefinas (eteno, 

propeno, buteno, etc.) e o dos aromáticos (BTX). 

                                                 

 

11
 Em inglês, platform molecules ou platform chemicals. 

12
 Em inglês, building blocks. 
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No âmbito das biorrefinarias, os blocos de construção são chamados de bio-

Plataformas Químicas (bPQs)
13

 e, diferentemente do ramo petroquímico
14

, são 

moléculas oxigenadas, com múltiplos grupos funcionais que têm o potencial de 

originarem novas famílias de moléculas de valor comercial (Figura 9) (WERPY, 

PETERSEN, et al., 2004) (CHERUBINI, 2010). 

 

 

Figura 9 – Esquemas de biorrefinarias genéricas para produção de químicos a partir de sacarídeos. Fonte: 

(CLARK e DESWARTE, 2008) 

 

Como já mencionado, a importância estratégica destes compostos reside no 

potencial de formação de múltiplos mercados consumidores a partir de uma única 

biomassa. Configura-se como grande oportunidade para países e regiões que possuem 

uma agroindústria forte e madura, como é o caso do Brasil. 

Para (SHELDON-COULSON, 2007), a disponibilidade de múltiplos caminhos a 

jusante do fabricante é crucial para a viabilidade comercial da produção de 

bioplataformas devido a pelo menos duas razões. Primeiro, à flexibilidade que permite o 

uso da bioplataforma para múltiplos propósitos, principalmente pela vantagem de poder 

                                                 

 

13
 Em inglês, bioplatform molecules (bPMs) 

14
 Onde as plataformas químicas são hidrocarbonetos insaturados (CHERUBINI, 2010). 
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deslocar uma variedade de derivados do petróleo
15

 – o que diminui o risco do 

investimento através da diversificação e da larga escala para atendimento dos múltiplos 

mercados. E a segunda é a possibilidade de os produtos não commodities de alto valor 

agregado – como o mercado de químicos industriais – proporcionarem subsídios 

cruzados às commodities produzidas, pelo menos nos primeiros estágios de 

comercialização. 

Diante desse potencial, em 2004, um grupo de pesquisadores do Pacific 

Northwest National Laboratory (PNNL) e do National Renewable Energy Laboratory 

(NREL) do Departamento de Energia dos EUA (sigla em inglês, DOE) identificaram as 

doze principais plataformas químicas (ou blocos de construção) que podem ser 

produzidas a partir de açúcares via conversões químicas e biológicas e que podem servir 

como condutores econômicos das biorrefinarias (Tabela 1) (WERPY, PETERSEN, et 

al., 2004).  

Pode-se perceber, da tabela acima, que os ácidos orgânicos têm papel importante 

como blocos de construção. 

Segundo (BORGES, 2011), estes compostos são importantes para a indústria de 

transformação, principalmente a química, farmacêutica e de alimentos e podem ser 

comercializados, tanto como ácidos (com relativo grau de pureza), ou na forma de sais. 

Dentre os critérios utilizados para a escolha dos principais blocos de construção, 

é importante salientar, principalmente, a funcionalidade química e o fato de ainda não 

serem consideradas como grandes commodities. A funcionalidade química está baseada 

no número de derivados em potencial que podem ser sintetizados a partir dos blocos via 

transformações químicas ou biológicas. A molécula com apenas um grupo funcional 

tem um potencial limitado de derivados em comparação com moléculas de múltiplos 

grupos funcionais – que têm um potencial muito maior para derivados e novas famílias 

de moléculas úteis (WERPY, PETERSEN, et al., 2004). 

Tabela 1 – Principais bio-Plataformas Químicas para o contexto das biorrefinarias. 

bio-Plataformas Químicas 

                                                 

 

15
 O petróleo é uma matéria-prima fóssil e constitu-se numa mistura de hidrocarbonetos e outros 

compostos a partir da qual uma grande variedade de produtos – direcionados aos mais diversos setores da 

indústria – podem ser obtidos. 



 

 

21 Capítulo 2 – O Biorrefino e a Biorrefinaria 

1,4-Diácidos (Succínico, Fumárico, e Málico)
16

 

2,5-Ácido Furano Dicarboxílico 

3-Ácido Hidroxi Propiônico 

Ácido Aspártico 

Ácido Glucárico 

Ácido Glutâmico 

Ácido Itacônico 

Ácido Levulínico 

3-Hidroxiburolactona 

Glicerol 

Sorbitol 

Xilitol/Arabinitol 

Fonte: (WERPY, PETERSEN, et al., 2004) 

 

Esses produtos constituem as melhores oportunidades para a produção de 

químicos de alto valor agregado que suportariam técnica e economicamente a produção 

de combustíveis e eletricidade numa biorrefinaria integrada (WERPY, PETERSEN, et 

al., 2004). 

 

2.3 – As rotas tecnológicas para processamento da biomassa lignocelulósica para 

produção de produtos químicos nas biorrefinarias 

 

Basicamente, o objetivo dos processos tecnológicos numa biorrefinaria são a 

despolimerização e a desoxigenação dos componentes da biomassa para conversão da 

matéria-prima em produtos valiosos (CHERUBINI, 2010).  

Em se tratando de biomassa lignocelulósica, estes processos podem ser 

separados em dois grupos principais: 

 

 Processos de pré-tratamento da biomassa; e 

 Processos de conversão da biomassa.  

                                                 

 

16
 Substâncias agrupadas devido à potencial sinergia relacionada às suas estruturas. As moléculas podem 

ser: 1) Isômeros; 2) Interconvertíveis para gerar a mesma molécula e/ou 3) vias para a mesma família de 

produtos (WERPY, PETERSEN, et al., 2004). 
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2.3.1 Os processos de pré-tratamento 

 

O arranjo sob o qual estão organizados e as tecnologias atuais de conversão do 

bagaço não permitem que os polissacarídeos da biomassa lignocelulósica sejam 

acessados para formação de produtos. Por isso, este tipo de matéria-prima necessita 

passar por um pré-tratamento que desarranje o complexo lignocelulósico e viabilize o 

aproveitamento de seus componentes (PEREIRA JR., 2008)  (HORTA NOGUEIRA, 

SEABRA, et al., 2008).  

Esta etapa é essencial à bioconversão devido às várias barreiras físico-químicas 

que inibem a suscetibilidade da lignocelulose aos bioprocessos, como hidrólise e 

fermentação, e representa uma das estratégias a serem adotadas no campo da 

Biotecnologia (RAMOS, 2003)  (BORGES, 2011). 

O pré-tratamento pode se dar a partir de transformações: físicas (moagem); 

físico-químicas (explosão a vapor); químicas (hidrólise ácida em condições amenas; 

ozonólise ou deslignificação oxidativa); ou biológicas (microbial ou enzimática) 

(PEREIRA JR., 2008) (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) (HORTA NOGUEIRA, 

SEABRA, et al., 2008):. A Tabela 2 apresenta detalhes de alguns processos de pré-

tratamento; 

Os processos que serão tratados neste trabalho são: a explosão a vapor e a 

deslignificação alcalina.  

A explosão a vapor é o mais usual pré-tratamento da biomassa lignocelulósica. 

Também chamado “auto-hidrólise”, o processo consiste na compressão e 

descompressão rápida do material a temperatura elevada (PEREIRA JR., 2008). 

Sua operação funciona com o material lignocelulósico sendo impregnado em 

água num sistema sob altas pressão (7 a 50 atm) e temperatura (150 a 190 ºC). Em 

seguida, a pressão é aliviada instantaneamente e essa mudança brusca provoca uma 

explosão que resulta na ruptura das ligações estruturais do material. É formada então 

uma mistura sólido-líquida na qual a fração sólida se trata do complexo lignocelulósico 

desorganizado – também chamado de celulignina – e a líquida é a fase “auto-
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hidrolisada”
17

, composta de xilose, xiloligosacarídeos e ácidos ácetico e urônico 

(PEREIRA JR., 2008). 

 

Tabela 2 – Processos de pré-tratamento da biomassa. 

Processo Descrição 

Tempo 

de 

reação 

Rendimento 

de xilose 
Custo 

Físicos 

Explosão de 

vapor 

A biomassa triturada é tratada com vapor 

(saturado, 160°-260° C) seguido de uma rápida 

descompressão 

1-10 

min 
45%-65% – 

Termoidrólise 

Utiliza água quente a alta pressão 

(pressões acima do ponto de saturação) para 

hidrolisar a hemicelulose 

30 min 88%-98% – 

Químicos 

Hidrólise ácida 
Por meio do uso de ácidos sulfúrico, clorídrico, 

ou nítrico, concentrados ou diluídos 

2-10 

min 
75%-90% + 

Hidrólise 

alcalina 

Pelo uso de bases, como hidróxidos de sódio ou 

cálcio 
2 min 60%-75% ++ 

Organosolv 

Uma mistura de um solvente orgânico (metanol, 

bioetanol e acetona, por exemplo) com um 

catalisador ácido (H2SO4, HCl) é usada para 

quebrar as ligações internas da lignina e da 

hemicelulose. 

40-60 

min 
70%-80%  

Biológicos 

Utilização de fungos para solubilizar a lignina. 

Geralmente, é utilizado em combinação com 

outros processos. 

   

Combinados 

Explosão de 

vapor catalisada 

Adição de H2SO4 (ou SO4) ou CO2 na explosão 

de vapor pode aumentar a eficiência da hidrólise 

enzimática, diminuir a produção de compostos 

inibidores e promover uma remoção mais 

completa da hemicelulose. 

1-4 min 88% – 

Afex (ammonia 

fiber explosion) 

Exposição à amônia líquida a alta temperatura e 

pressão por certo período de tempo, seguida de 
 50%-90%  

                                                 

 

17
 Se refere à hemicelulose parcialmente decomposta – principalmente em xilanas altamente acetiladas – 

em função de sua característica ácida.  
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uma rápida descompressão. 

Explosão de CO2 Similar à explosão de vapor  75%  

Fonte:  (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) 

 

A explosão a vapor é uma operação amplamente conhecida no setor 

sucroalcooleiro brasileiro, pois é empregada para aumentar a “digestibilidade” do 

bagaço de cana direcionado à produção de ração animal (PEREIRA JR., 2008). 

Já a deslignificação é o processo de separação dos componentes celulose e 

lignina. Essa fase pode se dar via dissolução com álcalis ou organosolventes ou via 

hidrólise da celulose com ácidos minerais fortes (PEREIRA JR., 2008). Neste estudo 

será considerada a deslignificação alcalina. 

 

2.3.2 Os processos de conversão 

 

Realizado o pré-tratamento para liberação dos componentes estruturais, a 

transformação da biomassa lignocelulósica em plataformas químicas pode se dar através 

de diferentes processos. A rota mais comumente utilizada é a hidrólise dos 

polissacarídeos, seguida de conversão química ou biológica (CLARK e DESWARTE, 

2008). 

Em termos gerais, os processos de conversão da biomassa podem ser agrupados 

em três categorias (seguidas de alguns exemplos) (CLARK e DESWARTE, 2008) 

(CHERUBINI, 2010): 

 

 Químicos: hidrólise, transesterificação; 

 Bioquímicos: fermentação, digestão anaeróbica; e 

 Termoquímicos: gasificação, pirólise, liquefação e combustão; 

 

No que tange à fabricação de produtos químicos, os principais processos são: a 

hidrólise, a fermentação e a gasificação (CHERUBINI, 2010). 

 

2.3.2.1 Hidrólise 

A hidrólise consiste no processo onde a celulose é convertida em glicose 

(Equação 1) (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). 
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n C6H10O5 + n H2O → n C6H12O6 

Equação 1 – Esquema simplificado da hidrólise da celulose. Fonte: (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et 

al., 2008) 

 

Essa reação pode ser catalisada por ácido diluído, ácido concentrado ou enzimas 

(celulase) (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). 

Na hidrólise ácida (tanto concentrada quanto diluída), a reação ocorre em dois 

estágios para aproveitar as diferenças entre a hemicelulose e a celulose. O primeiro 

envolve a hidrólise da hemicelulose, conduzida durante o pré-tratamento
18

. No segundo 

estágio, temperaturas mais altas são aplicadas, buscando otimizar a hidrólise da fração 

celulósica (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). 

O processo com ácido diluído utiliza altas temperaturas e pressões, com tempos 

de reação de segundos a alguns minutos, o que facilita o uso de processos contínuos. Já 

os processos com ácido concentrado são conduzidos em condições mais brandas, mas 

com tempos de reação tipicamente mais longos (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et 

al., 2008). A Tabela 3 apresenta uma comparação entre os diferentes processos de 

hidrólise. 

 

Tabela 3 – Comparação entre as diferentes opções de hidrólise. 

Processo Insumo Temperatura Tempo Sacarificação 

Ácido diluído < 1% H2SO4 215 ºC 3 min 50% - 70% 

Ácido concentrado 30%-70% H2SO4 40 ºC 2-6h 90% 

Enzimático Celulase 70 °C 1,5 dia 75% - 95% 

Fonte: (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) 

 

No processo enzimático, a hidrólise é catalisada por enzimas chamadas 

genericamente de celulases
19

. Tal processo também deve ser precedido pelo pré-

tratamento da lignocelulose para expor a celulose ao ataque das enzimas (HORTA 

NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008).  

                                                 

 

18
 A auto-hidrólise. 

19
 Na verdade, as celulases são um complexo enzimático composto por endoglucanases (que atacam as 

cadeias de celulose para produzir polissacarídeos de menor comprimento), exoglucanases (que atacam os 

terminais não-redutores dessas cadeias mais curtas e remo-vem a celobiose) e β-glucosidases (que 

hidrolisam a celobiose e outros oligômeros à glicose). 
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Quando comparados os três processos, a hidrólise enzimática, por ser conduzida 

em condições brandas (pH 4,8 e temperatura entre 45 e 50° C), apresenta custo de 

utilidades relativamente mais baixo. Além disso, permite maiores rendimento (entre 75 

e 95%), possibilita a fermentação simultânea à sacarificação (processo SSF)
20

 e 

apresenta baixo custo de manutenção por não causar problemas de corrosão. No entanto, 

é uma tecnologia que, embora promissora, ainda requer esforço em desenvolvimento 

(HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008).  

A hidrólise com ácido diluído, por sua vez, está num estágio mais avançado que 

as demais. Contudo, apresenta limitação significativa de desempenho (entre 50 e 70%). 

Já a hidrólise com ácido concentrado apresenta rendimentos maiores e menos problemas 

com a produção de inibidores. No entanto, a necessidade de recuperação do ácido e de 

equipamentos resistentes à corrosão compromete o desempenho econômico e ambiental 

do processo (geração de resíduos ácidos) (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 

2008). 

Na maior parte dos casos, esses processos ainda estão em estágios iniciais de 

desenvolvimento, com experimentos conduzidos em volumes reduzidos. 

Consequentemente, para os sistemas reais, com grandes volumes, os rendimentos 

citados deverão ser naturalmente menores (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 

2008). 

 

2.3.2.2 Fermentação 

A fermentação é uma tecnologia antiquíssima de conversão pela ação metabólica 

de micro-organismos em substratos compostos de carboidratos. (CHERUBINI, 2010) a 

define como um processo metabólico no qual são utilizados micro-organismos e/ou 

enzimas para conversão de substratos fermentáveis em produtos recuperáveis – 

principalmente alcoóis e ácidos orgânicos (PEREIRA JR., BON e FERRARA, 2008). 

No que tange à produção desses ácidos,  (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999) relatam que a 

tecnológica é conhecida há mais de um século. 

Atualmente, o substrato fermentável mais comumente utilizado é a glicose. No 

entanto, vários estudos mostram que muito esforço tem sido despendido para o 

desenvolvimento e descoberta de micro-organismos capazes de metabolizar outros 

                                                 

 

20
 Simultaneous saccharification and fermentation. Será datalhado mais adiante no trabalho. 
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substratos, especialmente o hidrolisado lignocelulósico – composto de mistura de 

hexoses e pentoses (PEREIRA JR., 2008), (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) 

(BORGES, 2011) (CLARK e DESWARTE, 2008) (GIRISUTA, 2007) (HORTA 

NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). 

A Figura 10 mostra a fermentação da glicose para a produção de etanol.  

 

 

Figura 10 - Reação de fermentação da glicose a etanol.  

Fonte: (FONSECA, 2011) 

 

2.3.2.3 Gasificação 

Em desenvolvimento desde a década de 1940, a gasificação da biomassa é um 

processo de conversão termoquímica, realizado a elevadas temperaturas, onde as 

substâncias orgânicas (sólidas ou líquidas) são convertidas a gás de síntese – uma 

mistura de CO, H2, CO2 e CH4 –, e vapor d´água (Equação 2) (HORTA NOGUEIRA, 

SEABRA, et al., 2008) (CHERUBINI, 2010). Nesse processo, ocorre também a 

formação de hidrocarbonetos leves e outros compostos voláteis e condensáveis (alcatrão 

e aromáticos) como produtos secundários (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 

2008) (HOFFMANN, 2010).  

 

 

Equação 2 – Esquema simplificado das reações que ocorrem no processo de gasificação. Fonte: (HORTA 

NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) 

 

O gás de síntese pode ser utilizado diretamente como biocombustível ou pode 

servir de plataforma para a produção de outros combustíveis (dimetil éter, etanol, 
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isobuteno, etc.) ou produtos químicos (álcool, ácidos orgânicos, amônia, metanol, etc.) 

(Figura 11) (CHERUBINI, 2010). 

 

 

Figura 11 – Gás de síntese como plataforma para químicos e energéticos. Fonte: (ELY, 2009) 

 

Similarmente às demais tecnologias, a gasificação da biomassa – composta 

basicamente por macromoléculas – requer pré-tratamento. Este, no entanto, tem como 

objetivo a remoção de oxigênio e a carbonização do material antes de alimentar o 

gasificador (HOFFMANN, 2010).  

Para alguns tipos de biomassa já existe ampla experiência de gasificação como, 

por exemplo, para madeiras como faia e pinheiro, e diferentes tipos de cultivos anuais. 

Contudo, o papel desses materiais nestes casos é de combustível para geração de energia 

térmica e elétrica (HOFFMANN, 2010). 

Neste trabalho, serão consideradas as rotas de conversão hidrólise e 

fermentação. 

 

2.3.3 Estratégias para processamento da biomassa lignocelulósica 

 

A transformação da biomassa lignocelulósica, quando não ocorrida diretamente 

na etapa de hidrólise, após o pré-tratamento, frequentemente demanda 
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multiprocessamento
21

 que requer a existência de microorganismos e/ou enzimas capazes 

de converter as hexoses e as pentoses (PEREIRA JR., 2008). Esta conversão pode 

ocorrer de diferentes maneiras: 

 

 Através do uso simultâneo de enzimas e micro-organismos; 

 Através do uso de micro-organismos diferentes em estágios sucessivos, 

ou; 

 Através de micro-organismos recombinantes
22

 para máximo consumo do 

substrato disponível. 

 

Foram então concebidas quatro estratégias de produção a partir das 

possibilidades de conversão acima (PEREIRA JR., 2008): 

 Hidrólise e fermentação separadas (Separated hydrolysis and 

Fermentation – SHF); 

 Sacarificação e fermentação simultâneas (Simultaneous saccharification 

and fermentation – SSF); 

 Sacarificação e co-fermentação simultâneas (Simultaneous 

saccharification and co-fermentation – SSCF); 

 Bioprocesso consolidado (Consolidated bioprocess – CBP). 

 

2.3.3.1 Hidrólise e fermentação separadas  

É a concepção mais antiga. Nela, a hidrólise da celulose, posterior ao pré-

tratamento para solubilização e pré-hidrólise da hemicelulose, ocorre num estágio 

diferente da fermentação. Após a hidrólise da hemicelulose em ácido diluído, a celulose 

é hidrolisada enzimaticamente antes do estágio de fermentação (Figura 12) (PEREIRA 

JR., 2008). 

Essa estratégia não é mais utilizada em virtude da baixa eficiência da hidrólise 

enzimática, quando esta não ocorre no mesmo momento da fermentação dos açúcares. 

Tal problema está associado ao fato de as enzimas do complexo celulolítico serem 

inibidas na presença de glicose, o próprio produto da hidrólise (PEREIRA JR., 2008). 

 

                                                 

 

21
 Processamento em diversas etapas. 

22
 Capacazes de fermentar hexoses e pentoses. 
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Figura 12 – Diagrama de blocos da estratégia de Hidrólise e Fermentação Separadas. Fonte: (PEREIRA 

JR., 2008) 

 

2.3.3.2 Sacarificação e fermentação simultâneas  

Esse método surgiu em alternativa ao anterior, no sentido de aumentar o 

rendimento da conversão da biomassa. De acordo com esse processo, a hidrólise 

enzimática da celulose e a fermentação da glicose ocorrem num mesmo estágio. Assim 

Já a hidrólise e a fermentação da hemicelulose se dão num estágio distinto (Figura 13) 

(PEREIRA JR., 2008). 

 

 

Figura 13 – Diagrama de blocos da estratégia de Fermentação e Sacarificação Simultâneas. Fonte: 

(PEREIRA JR., 2008) 

 

A estratégia neste caso é dirimir o problema de inibição da reação com o 

deslocamento do equilíbrio da hidrólise para a formação de glicose através do uso 
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simultâneo do micro-organismo para a fermentação, que consome a glicose assim que é 

produzida (PEREIRA JR., 2008). 

A dificuldade associada a essa estratégia está na compatibilização das condições 

ótimas de operação da hidrólise enzimática com as da fermentação. Para resolver essa 

situação, pesquisas têm sido realizadas voltadas ao desenvolvimento de enzimas que 

atuem sob a temperaturas e o pH ótimos da fermentação (PEREIRA JR., 2008). 

 

2.3.3.3 Sacarificação e co-fermentação simultâneas  

Como o próprio nome já permite depreender, neste processo a fermentação das 

hexoses e das pentoses ocorre num mesmo reator (Figura 14) (PEREIRA JR., 2008). 

 

 

Figura 14 – Diagrama de blocos da estratégia de Sacarificação e Co-fermentação Simultâneas. Fonte: 

(PEREIRA JR., 2008) 

 

Nessa estratégia, apesar de a hidrólise da hemicelulose e a produção das enzimas 

para hidrólise da celulose ocorrerem separadamente, num momento posterior, as 

celulases são adicionadas ao reator – rico em pentoses – seguidas da inoculação com 

uma cepa recombinante (PEREIRA JR., 2008). 

A principal vantagem deste processo reside no uso de apenas um reator para 

realizar a reação de conversão (PEREIRA JR., 2008). 

 

2.3.3.4 Bioprocesso consolidado 

No bioprocesso consolidado, o produto principal e todas as enzimas necessárias 

são gerados no mesmo biorreator (Figura 15) (PEREIRA JR., 2008). 
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Figura 15 – Diagrama de blocos da estratégia de Bioprocesso Consolidado. Fonte: (PEREIRA JR., 2008) 

 

Nessa estratégia, o papel da Biologia Molecular é fundamental, uma vez que 

abre a perspectiva de desenvolvimento de um único micro-organismo que possa realizar 

várias atividades – da produção de enzimas até a fermentação de pentoses e hexoses ao 

mesmo tempo. É, portanto, uma alternativa vislumbrada mais no longo prazo 

(PEREIRA JR., 2008). 

Finalmente, é importante salientar, neste momento, que o processo tecnológico 

tem importância fundamental no desempenho ambiental da biorrefinaria. 

Para (CHERUBINI, 2010), uma unidade de biorrefinaria também deve almejar 

operar de maneira sustentável: todas as demandas de energia dos diversos processos de 

conversão da biomassa devem ser supridas internamente, através da produção de calor e 

eletricidade a partir de resíduos combustíveis (dentro de um dimensionamento 

apropriado). 

Da mesma forma, as correntes de resíduos sólidos, líquidos e gasosos devem ser 

minimizadas. Esse intento pode ser alcançado de duas diferentes maneiras: usando todos 

os diferentes componentes da biomassa para a produção de uma gama de produtos numa 

mesma unidade ou, através da criação de “bio-arranjos industriais”, onde se promovam 

trocas de correntes materiais entre diferentes unidades de forma que as correntes de 

resíduos de uma unidade se tornem correntes de entrada de outras unidades 

(CHERUBINI, 2010). 

Tal perspectiva está alinhada com um dos intentos desta pesquisa, que é propor a 

biorrefinaria como núcleo de um sistema de Simbiose Industrial. 
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2.4 – O bagaço de cana como matéria-prima para as biorrefinarias 

 

O bagaço é o material sólido e fibroso remanescente da etapa de moagem 

(extração do caldo) da cana na usina (Figura 16) (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et 

al., 2008). Sua composição média é apresentada na Tabela 4. 

 

 

Figura 16 – Diagrama de fluxo de produção de açúcar e álcool a partir da cana. Fonte:  (HORTA 

NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) 

Tabela 4 – Composição do bagaço de cana (base seca). 

 Celulose Lignina Hemicelulose Cinza 

Integral 49,1 20,3 27,8 1,6 

Fibra 51,1 20,8 26,7 0,8 

Medula 47,5 20,2 28,5 2,0 

Fonte: (RODRIGUES, 2007) 
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Trata-se, portanto, de uma biomassa lignocelulósica residual, remanescente do 

processo de produção de açúcar e etanol a partir da cana. 

A produção de bagaço é função da quantidade de cana processada, com um 

rendimento que varia entre 240 e 280 kg de bagaço por tonelada (ELY, 2009).  

Nos últimos dez anos, a produção de cana no Brasil quase dobrou (Figura 17) 

(UNICA, 2012). E, na última safra, a produção de bagaço foi pelo menos, 134 milhões 

de toneladas (UNICA, 2013). 

 

 

Figura 17 – Produção de cana no Brasil de 2002/2003 a 2011/2012 em milhões de toneladas. Fonte: 

Elaboração própria a partir de (UNICA, 2012)  

 

Atualmente, a principal destinação dada ao bagaço de cana é a queima em 

caldeiras para a geração de potência (mecânica e elétrica) para alimentar a própria 

unidade  (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). Apesar de estar se tornando 

cada vez mais popular a produção de excedente de eletricidade para venda no Sistema 

Interligado Nacional (SIN), está é uma realidade para apenas 30% das usinas existentes 

(CARVALHO, VENCATO, et al., 2011).  

Além disso, o material também é utilizado para outros fins, alguns dos quais são  

(HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) (PORTAL G1, 2012) (ECOD, 2012): 

 

 Como combustível na indústria cerâmica e no processamento da laranja; 

 Como ração animal; 

 Como matéria-prima para a indústria de papel e celulose; 
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Há ainda pesquisas acerca do uso do bagaço de cana para a fabricação de fibra 

de carbono – material de alto valor agregado usado na fabricação de óculos, peças de 

carro e de avião – que hoje é derivado do petróleo, e através da combinação com cascas 

de crustáceos, para a fabricação de fibras têxteis voltadas para o uso medicinal com 

propriedades antibióticas e cicatrizantes (MIRANDA, 2012) (IPT, 2010).  

 

2.5 – Perspectivas para as biorrefinarias no Brasil 

 

O Brasil se encontra em posição privilegiada para assumir liderança no 

aproveitamento integral das biomassas (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010). Além 

de possuir grande potencial agrícola
23

, tanto a iniciativa privada como o governo já 

percebem essa tendência como oportunidade do ponto de vista do aumento da 

competitividade da indústria nacional e do desenvolvimento socioeconômico e 

ambiental (ABIQUIM, 2010) (CAMPANHOLA e ARAÚJO, 2012) (SANTOS, 

BORSCHIVER e COUTO, 2010) (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010). 

Nesse contexto, as Biorrefinarias assumem papel fundamental como meio 

através do qual se dará esse aproveitamento. 

A rigor, e como já apresentado anteriormente, os setores industriais brasileiros 

que têm na biomassa sua matéria-prima já se configuram como biorrefinarias, em seu 

sentido estrito. Para citar algumas, tanto a indústria de alimentos, como a de papel e 

celulose, e a sucroalcooleira geram, a partir da biomassa, uma série de produtos que vão 

desde alimentos e materiais até combustíveis e energia elétrica (ASSUNÇÃO, 

CARIOCA, et al., 2010) (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) 

(RODRIGUES, 2011). 

É evidente, portanto, que ainda existe um caminho a ser trilhado até que a 

realidade das biorrefinarias brasileiras esteja alinhada com seu sentido mais holístico – 

especialmente nos campos governamental e empresarial.  

                                                 

 

23
 Segundo (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010), este potencial se deve à disponibilidade de: a) 

Culturas agrícolas de grande extensão, com destaque para a indústria canavieira; b) Maior biodiversidade 

do planeta; c) Intensa radiação solar; d) Água em abundância; e) Diversidade de clima; f) Pioneirismo na 

produção do biocombustível etanol; e g) Grande recurso renovável, com excepcionais potencialidades: as 

microalgas para a produ-ção de biodiesel, produtos químicos, fármacos e alimentos. 
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Indo ao encontro dessa expectativa, (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) 

colocam que grandes investimentos focados em desenvolvimento têm sido feitos nos 

últimos anos, tanto pelos governos quanto por grandes empresas do setor privado, 

fazendo com que a expectativa por plantas comerciais competitivas não envolva prazos 

muitos longos. 

Algumas iniciativas empresariais no Brasil estão apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Iniciativas empresariais conhecidas em biorrefino no Brasil. 

Empresa Biomassa Descrição da iniciativa Estágio de 

desenvolvimento 

Braskem Cana de Açúcar 

(sacarose) 

Uso do etanol para 

produção de polímeros não 

biodegradáveis. 

Comercial. 

Copesul Cana de Açúcar 

(sacarose) 

Uso de etanol, juntamente 

com isobuteno 

petroquímico na produção 

de ETBE
24

. 

Comercial. 

Dow Chemical Cana de Açúcar 

(sacarose) 

Uso do etanol para 

produção de polietileno. 

Início da operação 

previsto para 2011. 

 Soja (óleo) Uso do óleo de soja para 

produção de biopolióis. 

Em 

desenvolvimento. 

Rhodia Cana de Açúcar 

(sacarose) 

Uso do etanol para 

fabricação de acetato de 

etila e butil-acetato. 

Comercial. 

Oxiteno Cana de Açúcar 

(bagaço, palha 

e pontas) 

Produção de etileno e 

propileno. 

Em 

desenvolvimento. 

Petrobras Cana de Açúcar 

(bagaço) 

Produção de etanol de 2ª 

geração. 

Planta piloto. 

Nova 

Petroquímica 

Glicerina da 

produção de 

Produção de polipropileno. Planta piloto 

                                                 

 

24
 Etil-terc-butil-éter. Aditivo para gasolina. 
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biodiesel 

Fonte: Elaboração própria a partir de (SANTOS, BORSCHIVER e COUTO, 2010) 

 

É válido ressaltar o lugar de especial relevância ocupado pelo setor 

sucroalcooleiro nesse movimento. Tomando a Tabela 5 como exemplo, seis das sete 

empresas listadas possuem iniciativas baseadas em produtos, coprodutos ou resíduos da 

cadeia produtiva da cana.  

Merece destaque ainda o uso do bagaço de cana (e demais rejeitos 

lignocelulósicos da cana) nessas iniciativas. O uso dessa biomassa tem fomentado a 

discussão acerca das vantagens e da importância do uso da biomassa lignocelulósica 

como matéria-prima das biorrefinarias – já vistas na seção 2.1.  

Segundo (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010), a moderna agroindústria da 

cana-de-açúcar ainda apresenta grandes possibilidades de diversificação de seus 

produtos e incremento das disponibilidades energéticas. Já (HORTA NOGUEIRA, 

SEABRA, et al., 2008) acreditam que, quando a tecnologia de hidrólise se tornar 

comercial e competitiva, todos os processos bioquímicos com base no açúcar para a 

produção de plásticos, ácidos orgânicos e solventes, entre outros, não ficarão mais 

restritos à indústria de açúcar convencional, mas poderão derivar de outras biomassas. 

Consolidando, assim, o papel pioneiro da cadeia da cana-de-açúcar. 

Ainda, da Tabela 5 e dos demais documentos consultados para a realização desta 

pesquisa, pode-se perceber que há, nas iniciativas brasileiras, um enfoque maior sobre o 

uso da biomassa para o suprimento energético, que, apesar de ser um tema legítimo e de 

relevância reconhecida, ocupa papel secundário em termos de agregação de valor ao 

setor agrícola e à indústria nacionais (ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010) (HORTA 

NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008) (SANTOS, BORSCHIVER e COUTO, 2010) 

(PEREIRA JR., 2008) (SOUZA JR., 2012) (VAZ JR., 2012). 

Diante deste cenário, há desafios dentro da perspectiva brasileira de 

consolidação das biorrefinarias como unidades industriais de aproveitamento integral da 

biomassa fundamentadas em princípios que conciliem tanto a sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental como a diferenciação e a competitividade da indústria 

nacional. Alguns deles estão listados abaixo (LEITE, 2012) (ASSUNÇÃO, CARIOCA, 

et al., 2010): 

 

 O avanço da ciência e da tecnologia para: 
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o O desenvolvimento de melhores práticas de aproveitamento da 

energia química contida na biomassa, através de técnicas de 

conversão de alta eficiência; 

o A minimização de custos e o aumento da competitividade de seus 

produtos finais; 

 A criação de uma economia de bioprodutos com elevado valor agregado; 

 A definição do modelo de negócio mais apropriado para a biorrefinaria 

com base em seu impacto sobre os aspectos social e ambiental, além do 

econômico; e 

 A promoção do desenvolvimento rural. 

 

No que tange às ações governamentais, nos últimos foi lançada uma série de 

publicações de diversos organismos governamentais acerca da oportunidade e da 

importância que representa a biorrefinaria para o desenvolvimento do país. A mais 

recente é o livro “Biorrefinarias: cenários e perspectivas”, lançado em 2012 pela 

Embrapa Agroenergia. Dentre os objetivos do livro, está o de “mostrar, de forma clara e 

prática, as necessidades de políticas e parcerias público-privadas” (CHIES, 2012). 

Sobre o papel estratégico, (CAMPANHOLA e ARAÚJO, 2012) falam que as 

biorrefinarias estão perfeitamente alinhadas às diretrizes estratégicas do Plano Brasil 

Maior (PMB)
25

 e se constituem em nova estratégia de negócio para agregação de valor à 

cadeia da cana-de-açúcar. Argumentam ainda que estas unidades propiciarão benefícios 

para: (1) os trabalhadores do setor, que poderão melhorar sua remuneração na medida 

em que uma maior capacitação e especialização sejam requeridas; e (2) a sociedade em 

geral, em virtude da utilização de produtos químicos que gerem menor impacto ao meio 

ambiente, com menos emissão de gases do efeito estufa e produtos químicos menos 

persistentes no ambiente. 

 

O capítulo que segue trata da Ecologia Industrial e seus principais instrumentos. 

  

                                                 

 

25
 O Plano Brasil Maior é a política industrial do Governo Federal para o período 2011-2014. Nela, o 

governo apresenta, entre suas diretrizes estratégicas, a promoção da inovação e do adensamento 

produtivo, a criação e fortalecimento de competências críticas da economia nacional e a garantia do 

crescimento socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável (CAMPANHOLA e ARAÚJO, 2012). 
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Capítulo 3 – Ecologia Industrial 

 

Do interesse em incorporar noções de sustentabilidade aos sistemas ambientais e 

econômicos, consolida-se, a partir do trabalho de (FROSH e GALLOPOULOS, 1989), 

o conceito de ecossistema industrial – embrião do conceito de Ecologia Industrial 

(EHRENFELD e GERTLER, 1997) (WELLS e ZAPATA, 2012). Trata-se de uma 

concepção criada para endereçar a visão tradicional da economia como um sistema 

aberto, que extrai matérias-primas do meio ambiente e devolve, em forma de poluição e 

resíduos, grandes quantidades de subprodutos não utilizados (WELLS e ZAPATA, 

2012). 

O conceito de Ecologia Industrial (EI) requer que o sistema industrial seja visto 

em conjunto com os sistemas que o cercam, e não isolado destes (CHERTOW, 2000). 

Dessa forma, a EI pode ser entendida como a área do conhecimento que estuda as 

interações entre o sistema industrial e os ecossistemas ecológico (VEIGA, 2007) e 

urbano (CHERTOW, 2000). 

Em 1997, Robert Ayres desenvolveu o conceito de “metabolismo industrial”, 

segundo o qual as indústrias consomem matéria prima e energia da mesma forma que 

qualquer ser na natureza: transformando-as para que possam ser consumidos pela 

sociedade (ERKMAN, 1997) apud  (VEIGA, 2007). Sobre este entendimento, 

(MCDONOUGH e BRAUNGART, 2002) colocam ainda que os processos produtivos 

industriais, assim como a natureza, devem fazer uso dos recursos e devolver 

“nutrientes” ao invés de resíduos. 

Portanto, a transição da lógica de produção linear para a de ciclo fechado é um 

tema chave da EI (EHRENFELD e GERTLER, 1997). A atividade industrial baseada 

nesta concepção pode diminuir sensivelmente os impactos associados à poluição e ao 

descarte de resíduos, enquanto também racionaliza o consumo de recursos estratégicos. 

(EHRENFELD e GERTLER, 1997). 

Os autores (WELLS e ZAPATA, 2012) trazem o conceito de Eco-industrialismo 

que, segundo os mesmos, consiste na manifestação física da EI através da qual os vários 

processos, produtos e organismos estão interconectados por fluxos materiais que, 

coletivamente, resultam em redução de emissão de resíduos e maior eficiência no 

consumo dos recursos. O eco-industrialismo procura garantir que o resíduo de um 

processo possa se tornar a matéria-prima de outro e que o consumo energético e de 
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materiais seja otimizado, respeitando a capacidade de suporte da natureza (VEIGA, 

2007). 

Os modelos desenvolvidos para a operacionalização da EI sugerem princípios 

simples como circuito fechado de materiais, prevenção de distúrbios ao metabolismo do 

sistema natural (como eliminações tóxicas e poluição), desmaterialização e utilização 

eficiente da energia (EHRENFELD e GERTLER, 1997) (VEIGA, 2007). Tais 

princípios podem retirar a sociedade dos padrões insustentáveis ao reduzirem os fluxos 

de energia e materiais dos sistemas econômicos (EHRENFELD e GERTLER, 1997). 

Os fundamentos da EI são, portanto  (VEIGA, 2007): 

 

 A integração entre a indústria e o ecossistema industrial, através de mecanismos 

de reuso e reciclagem de materiais (abordagem do berço ao berço), redução no 

consumo de energia, água e matéria-prima e minimização dos resíduos 

provenientes da atividade industrial; 

 A reengenharia da produção, que trata da substituição de tecnologias tradicionais 

por novas tecnologias; 

 A desmaterialização, ou seja, fazer mais com menos; e  

 O planejamento dos sistemas industriais considerando as necessidades 

econômicas e sociais da comunidade: novas oportunidades de emprego, 

melhores condições de trabalho e diminuição dos impactos resultantes da 

atividade industrial no meio-ambiente. 

 

Com base no enunciado acima, os principais benefícios ao meio ambiente 

associados à implantação da EI são (VEIGA, 2007): 

 

 A redução do consumo de recursos naturais (matéria-prima, energia, água); 

 A redução da poluição (ar, água, solo);  

 O aumento da eficiência energética (redução do consumo de energia); 

 A redução do volume de resíduos (contaminação do solo, rios, aquíferos e 

população); e 

 A precificação dos resíduos, que passam a ter uso e valor de mercado. 

 

Além de melhorias ambientais, a EI também proporciona vantagens sob o ponto 

de vista econômico. Algumas delas são: a redução dos gastos com matérias-primas e 
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insumos, com gerenciamento de resíduos e com o cumprimento da legislação ambiental; 

e a melhoria da imagem da indústria no mercado (marketing verde) (GIBBS e DEUTZ, 

2004) apud  (VEIGA, 2007) (EHRENFELD e GERTLER, 1997). 

Apesar dos ganhos que a aplicação dos princípios da EI pode proporcionar, é 

necessário também pontuar as dificuldades e os riscos a eles associados. Segundo  

(VEIGA, 2007), alguns autores alertam para as seguintes situações ocasionadas pela 

implantação da EI: 

 

 Obstáculos ao desenvolvimento de novas tecnologias: com as vantagens 

econômicas resultantes da permuta de resíduos, as indústrias não têm 

incentivos para investir em novas tecnologias de minimização de 

resíduos, continuando a utilizar tecnologias que poluem o meio ambiente.  

 Contínua dependência em materiais perigosos: dadas as vantagens 

financeiras da permuta e/ou comercialização de resíduos perigosos ou 

não, as indústrias não serão estimuladas a substituir as substâncias 

responsáveis pela geração destes resíduos por substâncias não tóxicas. 

 Criação de dependência entre as indústrias: quanto maior o grau de 

cooperação e parceria desenvolvidas, maior a interdependência e 

consequentemente, maior os riscos advindos desta dependência. As 

indústrias que utilizam ou fornecem resíduos correm o risco de perder o 

fornecedor ou o mercado caso alguma planta venha a fechar, devendo 

buscar no mercado nova fonte de obtenção de matéria-prima. O risco 

torna-se maior ainda, se a indústria investiu em infraestrutura ou em 

logística para acomodar as alterações necessárias à troca de resíduos.  

 Maior custo e prazo necessários à implantação do empreendimento – 

dependendo da natureza deste – e, consequentemente maior período para 

retorno do investimento (pay back period): planejamento, urbanização do 

terreno, instalação da infraestrutura, processo construtivo, arquitetura das 

unidades industriais e operacionalização. (VEIGA, 2007) 

 

Segundo, (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012), os princípios da ecologia 

industrial têm sido utilizados e definidos por autores diferentes, resultando em 

diversas iniciativas para operacionalizá-los. Algumas delas são:  

 A Zero Emissions Research Initiative (ZERI) (Pauli, 1995);  
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 Os complexos industriais ecologicamente equilibrados;  

 A simbiose industrial (SI) e;  

 Os parques eco-industriais (PEI).  

 

Nos últimos anos, duas dessas ferramentas foram especialmente desenvolvidas, 

se tornando realidade em muitos países. São elas: a simbiose industrial e os parques 

eco-industriais (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012) (CHERTOW, 2000). 

 

3.1 – Simbiose Industrial 

 

A simbiose é um termo da área da Biologia que significa a associação recíproca 

de dois ou mais organismos diferentes que lhes permite viver com benefício 

(EHRENFELD e GERTLER, 1997) (PRIBERAM, 2013). Segundo estes mesmos 

autores, quando aplicada aos sistemas econômicos, a simbiose se manifesta na troca de 

materiais e energia entre empresas individuais próximas umas das outras. 

Desconsiderando a questão da proximidade, (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 

2012) definem a SI como uma rede cooperativa de atividades econômicas que trocam 

seus coprodutos entre si mesmas, resultando, segundo (STARLANDER, 2003) apud 

(VEIGA, 2007), em benefícios coletivos maiores que a soma dos benefícios individuais 

caso cada uma delas existisse individualmente. 

Já (CHERTOW, 2000), explorando a relação de dependência, assinala que este 

termo foi criado pelo gerente da usina termelétrica de Kalundborg
26

, que pensou a 

simbiose industrial como uma cooperação entre diferentes indústrias na qual a presença 

de cada uma viabiliza a existência das outras, levando em consideração a necessidade 

social de redução do consumo dos recursos naturais e de proteção ao meio ambiente. 

Será considerado, portanto, no âmbito deste trabalho, que a SI consiste num 

arranjo produtivo em que indústrias – não necessariamente próximas – de diferentes 

setores trocam correntes de produtos, resíduos e insumos entre si, melhorando assim o 

desempenho ambiental, social e econômico das mesmas frente às suas atuações 

individuais.  

                                                 

 

26
 Kalundborg é uma cidade da Dinamarca pioneira na implantação bem-sucedida da SI. 
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A SI vem sendo adotada em vários países como um instrumento de gestão 

ambiental para promoção do desenvolvimento sustentável que tem por objetivo integrar 

a atividade econômica ao meio-ambiente e ao bem estar da comunidade e reduzir os 

danos causados ao meio-ambiente e à comunidade, resultantes da atividade industrial, 

com a manutenção, no entanto da atratividade econômica do negócio (VEIGA, 2007). 

(VEIGA, 2007), inclusive, assinalou alguns dos fatores que criam condições 

para a implantação de uma SI. São eles: 

 

 Existência de uma diversidade de indústrias; 

 Oferta e demanda por insumos
27

 disponibilizados pelas empresas; 

 Interesse das partes;  

 Cooperação; 

 Parceria e integração entre as indústrias; 

 Cultura organizacional; e 

 Legislação ambiental vigente. 

 

Em termos de implantação, a primeira experiência de SI bem sucedida foi a da cidade 

de Kalundborg, localizada a 135 km de Copenhagen, na Dinamarca (CHERTOW, 

2000). Iniciada em 1961 a partir de uma demanda por água da refinaria da Statoil, hoje a 

simbiose de Kalundborg inclui nove empresas (públicas e privadas). Dentre elas, a 

maior produtora mundial de insulina, o maior produtor mundial de enzimas, a maior 

planta de tratamento de esgoto no norte da Europa, a maior usina termelétrica da 

Dinamarca e a maior refinaria de petróleo da região do Báltico (MAGRINI e 

ELABRAS-VEIGA, 2012). 

Após o exemplo de Kalundborg, diversas iniciativas de SI e PEI tiveram início 

no mundo. A mais recente experiência de SI, e com repercussão internacional, é o 

Programa Nacional de Simbiose Industrial (sigla em inglês, NISP) no Reino Unido, que 

começou em 2005 com o objetivo de estabelecer sinergia de resíduos e promover a 

transição para uma economia de baixo carbono em doze centros regionais do país 

(MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012). 

                                                 

 

27
 Os insumos ofertados devem ter compatibilidade técnica (condições físico-químicas e biológicas) com 

a demanda para que a relação de troca possa ocorrer. 



 

 

44 Capítulo 3 – Ecologia Industrial 

No Brasil, em 2008, o estado de Minas Gerais, lançou o Programa de Simbiose 

Industrial de Minas Gerais, uma versão brasileira do programa britânico citado 

anteriormente. Iniciado na região centro-oeste do estado, em 2011, foi estendido para a 

região sul do estado, numa área chamada de Triângulo Mineiro, onde o foco está na 

agroindústria, especialmente café, cana-de-açúcar e soja (MAGRINI e ELABRAS-

VEIGA, 2012). 

 

 

3.2 – Parque Eco-Industrial 

 

Mais recente que a simbiose industrial, o conceito de parques eco-industriais 

(PEI) surgiu na década de 1990, através da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (sigla em inglês, US-EPA), que buscava uma maneira de aplicar os princípios da 

EI às atividades industriais e melhorar o bem-estar da comunidade (MAGRINI e 

ELABRAS-VEIGA, 2012).  

Segundo (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012), um parque eco-industrial é 

definido como uma comunidade de empresas de serviços e indústrias localizadas numa 

propriedade comum, na qual buscam melhores desempenhos ambiental, econômico e 

social através da gestão colaborativa das questões ambiental e de recursos. 

Já (VEIGA, 2007) coloca que o que distingue o PEI da SI é que na SI o foco 

central está no intercâmbio de resíduos, enquanto que para PEIs, o intercâmbio de 

resíduos é apenas um de seus elementos. O conceito de PIE é mais abrangente, seu foco 

central está em uma gestão ambiental mais cooperativa entre as indústrias, gestores, 

setor público, setor privado, comunidade e demais atores envolvidos.  

De maneira mais sucinta, (EHRENFELD e GERTLER, 1997) definem os PEIs 

como a versão ambientalmente eficiente dos parques industriais, enquanto 

(CHERTOW, 2000) os avalia como a realização concreta do conceito de simbiose 

industrial. 

Entende-se, portanto, que PEIs, assim como a SI, preconizam a cooperação entre 

distintas indústrias baseada na troca de correntes de produtos, coprodutos, insumos e 

resíduos entre si. No entanto, para além das trocas, os PEIs se fundamentam na 

existência de uma infraestrutura de gestão da cooperação, que melhora seu desempenho 

econômico, reduz os impactos ao meio ambiente e à comunidade local resultantes da 

atividade industrial. 
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Segundo (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012), um PEI pode existir de duas 

formas: (1) como um PEI colocalizado; ou (2) como um PEI virtual. 

Em PEIs colocalizados, as indústrias estão concentradas no mesmo distrito 

industrial. Neles, o fluxo de resíduos pode ser realizado através de dutos. Na verdade, a 

proximidade facilita a integração e a cooperação entre as indústrias, além de permitir o 

compartilhamento de infraestrutura, informações, conhecimentos,treinamento, suporte 

técnico, estrutura física, gestão, transporte, lazer e outros serviços (VEIGA, 2007) 

(MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012). 

Já nos PEIs virtuais, as indústrias estão distribuídas por uma determinada região. 

Este formato, por permitir a interação entre maior número de atores, possibilita também 

a realização mais de sinergias, dando, ao mesmo tempo, oportunidade à existência de 

maior diversidade de resíduos gerados e trocados (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 

2012). Nos PEIs virtuais, sistemas de informática e logística podem ser utilizados para 

otimizar as ligações e o transporte entre as indústrias (VEIGA, 2007). 

Alguns autores citam outros formatos de PEIs. No entanto, os descritos acima, 

são vistos como os mais predominantes (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012)  

(EHRENFELD e GERTLER, 1997) (CHERTOW, 2000).  

Com relação aos principais aspectos que influenciam no desempenho dos PEIs, 

podem ser citados: (VEIGA, 2007): 

 

 O perfil das indústrias; 

 Os aspectos sócio, econômico e cultural da região; 

 O grau de cooperação e parceria entre o setor público (agências 

governamentais), o setor privado (empresas, indústrias e tomadores de 

decisão) e os membros da comunidade.  

 

Inspirados pelo sucesso da SI na cidade de Kalundborg, diversas iniciativas de 

PEIs foram surgindo nos mais diversos países (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012). 

Atualmente, nos Estados Unidos e no Canadá existem 43 PIEs em desenvolvimento e 

17 em pleno funcionamento, com seus projetos concluídos (VEIGA, 2007).  

Na Ásia, os PEIs estão sendo vistos como uma maneira possível de superar os 

danos ambientais e, ao mesmo tempo, melhorar os aspectos econômicos e sociais da 

indústria e da comunidade. Na China, por exemplo, há, pelo menos, 60 PEIs 

implementados. 
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No Brasil, diferentemente dos países citados, apenas o estado do Rio de Janeiro 

chegou a lançar um programa formal para desenvolver parques eco-industriais. No 

entanto, o mesmo foi descontinuado devido a mudanças na administração pública do 

estado (MAGRINI e ELABRAS-VEIGA, 2012).  

 

O próximo capítulo apresenta a proposta metodológica para criação de 

biorrefinaria de bagaço de cana voltada à produção de bioplataformas químicas de alto 

valor agregado. 

.
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Capítulo 4 – Procedimentos metodológicos para uma proposta de 

biorrefinaria 

 

O Brasil é o país com maior produção de cana-de-açúcar. Em 2008, foi 

responsável por mais de um terço da colheita da cana processada mundialmente 

(HASSUANI, LINERO, et al., 2009). Ademais, com um crescimento médio anual de 

aproximadamente 10%
28

 nos últimos sete anos (UNICA, 2012), a indústria 

sucroalcooleira tem sido destaque no setor energético brasileiro devido ao seu potencial 

de expansão e à notável diversidade de propósitos que pode atender.  

Os principais produtos do setor sucroalcooleiro são o açúcar, o álcool e a 

eletricidade. Além destes, essa indústria apresenta uma variedade de subprodutos. Os 

mais tradicionais são o melaço, a aguardente, o bagaço de cana (também referido como 

bagaço nesta dissertação), a levedura, a torta de filtro e a vinhaça. Ainda, há diversos 

novos produtos já sendo comercializados que se destinam desde a indústria de alimentos 

até à de plásticos (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008).  

Foco do presente estudo, o bagaço de cana é gerado na etapa de extração do 

caldo de cana e constitui-se basicamente de fibra lignocelulósica, água e sólidos 

dissolvidos (ELY, 2009). O interesse neste subproduto vem do potencial de conversão 

da matéria lignocelulósica em uma variedade de novos produtos, além do próprio etanol 

(ABIQUIM, 2010) (CGEE, 2010). Além disso, ele é um dos materiais lignocelulósicos 

com maior potencial para a obtenção de uma série de produtos de interesse comercial  

(BORGES, 2011). 

Como foi visto na seção 2.1, há uma diversidade de produtos que podem ser 

obtidos com o aproveitamento da biomassa residual oriunda dos mais diversos setores e 

processos. E esse também é o caso do bagaço de cana. 

Produzindo de eletricidade até papel de parede (ECOD, 2012), o bagaço já tem 

se mostrado uma matéria-prima bastante versátil.  

No âmbito deste estudo, buscou-se avaliar o potencial de produção de 

bioplataformas químicas de alto valor agregado a partir do bagaço de cana excedente
29

 

das indústrias sucroalcooleiras. 

                                                 

 

28
 Com base em dados de produção da safra de 2004/2005 até 2008/2009. 

29
 Bagaço excedente é a quantidade de bagaço remanescente (com 50% de umidade) após a geração de 

eletricidade e calor destinados ao autoconsumo da destilaria. 
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A presente proposta se refere à criação de uma metodologia para avaliação do 

potencial da criação de biorrefinarias integradas às atuais usinas de cana de açúcar para 

a fabricação de bioplataformas químicas a partir do bagaço de cana excedente. 

Uma vez descrita, a metodologia será validada para, então, ser aplicada no 

ensaio realizado para o município de Campos dos Goytacazes. Será também proposta 

metodologia para criação de uma simbiose industrial no município tendo a biorrefinaria 

de bagaço produtora de bPQ como núcleo.  

A rigor, como já foi visto, a configuração atual das usinas sucroalcooleiras 

brasileiras já caberia no conceito de biorrefinaria. No entanto, este termo não é usado e, 

no decorrer deste trabalho, se referirá à usina de cana de açúcar cujo excedente de 

bagaço é destinado à produção de bioplataformas químicas de alto valor agregado. 

Outras premissas adotadas no presente estudo foram: 

 

 A produção das bPQs nas biorrefinarias propostas, em virtude do ainda 

pequeno volume frente ao mercado mundial, não tornará seus preços 

menores no curto prazo. Desse modo, o biorrefinador terá um período de 

usufruto das margens de lucro diferenciada das especialidades químicas. 

 Trata-se de um estudo teórico do potencial de bagaço excedente para os 

fins propostos, onde os ciclos de cogeração são mais eficientes e, 

portanto, usam menos bagaço para atender a paridade da demanda de 

calor e potência da usina. Tal consideração culmina no acréscimo do 

excedente disponível de bagaço. 

 A biorrefinaria proposta opera integrada à usina de cana-de-açúcar.  

 

Neste capítulo está, será detalhada a metodologia desenvolvida para mensurar o 

potencial de bagaço de cana disponível nas usinas brasileiras, para identificar e 

quantificar as bioplataformas químicas (bPQs) passíveis de serem originadas dessa 

matéria-prima. Em seguida, serão apresentados os dados obtidos a partir da aplicação 

dessa metodologia ao contexto brasileiro; finalmente, os resultados serão avaliados 

através de uma análise comparativa das opções apresentadas. 

A presente proposta está estruturada em etapas (Figura 18). A primeira consistiu 

na estimação do potencial de excedente de bagaço de cana de açúcar para a fabricação 

de bioplataformas químicas em típicas usinas brasileiras. Paralelamente, realizou-se a 

identificação das bPQs – e suas respectivas aplicações – cujas obtenções poderiam se 
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dar a partir do bagaço. Em seguida, com base na aplicação de instrumentos da Ecologia 

Industrial, delinearam-se as configurações para o arranjo produtivo que incluiria a 

biorrefinaria. 

 

Figura 18 – Fluxograma das etapas de avaliação do potencial de criação de biorrefinarias. Fonte: 

Elaboração própria 
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4.1 – Balanço de massa para estimação do excedente de bagaço 

 

A proposta deste estudo é, inicialmente, avaliar a quantidade de bagaço de cana 

excedente na indústria sucroalcooleira brasileira que poderia servir como matéria-prima 

para a produção de bioplataformas químicas de alto valor agregado. Para tanto, se faz 

necessário calcular o balanço de massa do processo de cogeração das unidades do setor. 

O total de bagaço de cana restante após a geração potência e vapor para 

suprimento de uma usina é função da capacidade e eficiência dos equipamentos que 

compõem o processo da unidade (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). 

No Brasil, o setor sucroalcooleiro utilizou, durante muitos anos, turbinas a vapor 

de contrapressão de simples estágio operando à pressão e temperatura de 22 kgf/cm² e 

290 ºC respectivamente. A partir do ano 2004, com a criação do PROINFRA – 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, as usinas foram incentivadas 

a substituir seus equipamentos por outros mais eficientes a fim de reduzir o consumo de 

vapor e gerar excedentes de energia elétrica (RAMOS, MASHIBA, et al., 2008).  

O constante aprimoramento dos processos visando aumento de eficiência e 

maximização do excedente de eletricidade se tornou, portanto, uma diretiva e também 

uma importante fonte de receita para as usinas (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 

2008). Todavia, atualmente, as usinas que geram excedentes para a rede elétrica 

nacional ainda correspondem a apenas 30% do total (CARVALHO, VENCATO, et al., 

2011). Ocorre que, apesar de entre as usinas mais novas 70% de seus processos serem 

compostos por caldeiras de média e alta pressão
30

 (mais eficientes), quando se avalia o 

total das usinas existentes no país, esse valor cai para 30% (DEDINI, 2008).  

Diante do exposto, o presente estudo buscou avaliar o potencial de excedente de 

bagaço tanto do processo de cogeração mais antigo (caldeiras de baixa pressão e turbina 

de contrapressão, sem geração de excedente de eletricidade) quanto dos mais modernos 

e eficientes. 

Para tanto, a partir dos estudos (DEDINI, 2008), (HORTA NOGUEIRA, 

SEABRA, et al., 2008) e (RAMOS, MASHIBA, et al., 2008), foram utilizados sete 

cenários partindo de uma usina antiga típica (cenário de referência ou cenário 0) que 

passa por alterações em seu processo para configurações cada vez mais eficientes 

                                                 

 

30
 Baixa pressão: abaixo de 30 atm; média pressão: entre 30 e 80 atm; alta pressão: acima de 80 atm 

(DEDINI, 2008) (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008).  
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(cenários 1 ao 6). Estes cenários foram originalmente formulados no estudo (DEDINI, 

2008) para mostrar o impacto de melhorias operacionais na geração de excedente de 

energia elétrica para ser vendido ao SIN – Sistema Interligado Nacional. Ou seja, com o 

aumento da eficiência dos processos, menos bagaço de cana seria necessário para 

atendimento da demanda energética da usina. Dessa forma, este excedente passaria a ser 

direcionado para a geração de excedente de eletricidade. 

Neste estudo, ao invés do direcionamento acima, o bagaço de cana em excesso 

foi deslocado para a produção de produtos químicos de alto valor agregado (as 

bioplataformas)
31

. 

Cada cenário apresenta uma ou duas modificações para melhoria do processo, as 

quais são aditivas de um cenário para outro – ou seja, ocorrem sobre a condição do 

cenário imediatamente anterior.  

A condição típica da usina e demais parâmetros utilizados em todos os cenários 

são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Parâmetros utilizados no balanço do processo de cogeração de uma usina de cana-de-açúcar 

típica. 

Parâmetros Valores 

Capacidade de Moagem da Cana (t/h) 500 

Capacidade de Moagem da Cana (t/d) 12000 

Dias efetivos de operação em um ano (d) 180 

Poder Calorífico Inferior (PCIbag) do Bagaço (com 50% umidade) 

(Mcal/t) 
1800 

Calor específico da água (kcal / °C * t) 1000
32

 

Bagaço (com 50% umidade) produzido (t/h) 136,8 

Bagaço (com 50% umidade) gerado por cana processada (kg / t) 273,6 

                                                 

 

31
 Não foi considerado o acréscimo da demanda de energia elétrica e vapor em virtude da operação da 

biorrefinaria integrada. Dessa forma, ceteris paribus, prevê-se uma penalidade energética que culminará 

num montante menor de bagaço de cana disponível para a produção das bPQs do que o calculado nessa 

dissertação.  
32

 A água entra na caldeira a 25 °C. 
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Parâmetros Valores 

Bagaço seco (com 5% umidade) por cana processada (kg/t) 144,0 

Consumo bagaço para retomada de operação e como torta de filtro 

(t/h) 
6,5 

Temperatura de referência (°C) 25 

Entalpia do vapor saturado (0,087 kgf/cm², 42,7 ºC) (kJ/kg) 2578,27 

Entalpia do vapor superaquecido (2,5 kgf/cm², 147,2 °C) (kJ/kg) 2759,68
33

 

Entalpia do vapor superaquecido (21 kgf/cm², 320°C) (kJ/kg) 3068,62
33

 

Entalpia do vapor superaquecido (42 kgf/cm², 420 °C) (kJ/kg) 3259,61
33

 

Entalpia do vapor superaquecido (65 kgf/cm², 485 °C) (kJ/kg) 3382,7
33

 

Entalpia do vapor superaquecido (100 kgf/cm², 530 °C) (kJ/kg) 3453,81
33

 

Fonte: (DEDINI, 2008) e (RAMOS, MASHIBA, et al., 2008) 

 

Os tópicos a seguir apresentarão detalhadamente a metodologia utilizada para 

elaboração de cada um dos cenários. 

 

4.1.1. Cenário 0 – Cenário de referência 

 

O cenário de referência é aquele cuja usina possui processo de cogeração mais 

antigo típico da maioria das usinas brasileiras. Nele, a eletricidade produzida pela usina 

é suficiente apenas para o atendimento do próprio consumo. Ou seja, não gera 

excedente de energia elétrica para o SIN.  

O processo de cogeração desse cenário pode ser descrito da seguinte forma: 

parte do bagaço gerado no processo de moagem da cana é queimada numa caldeira de 

21 kgf/cm² e 320 °C (baixa pressão) para geração de vapor; parte deste vapor segue para 

as turbinas de acionamento mecânico e para um turbogerador (TG) de contrapressão de 

simples estágio, a outra parte passa por uma válvula redutora de pressão; o vapor de 

                                                 

 

33
 Obtido a partir do Diagrama de Mollier 
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baixíssima pressão (2,5 kgf/cm²) que sai do sistema “turbinas de acionamento 

mecânico-turbogerador” e da válvula de redução segue para ser usado no processo
34

. O 

turbogerador produz energia elétrica suficiente apenas para o atendimento da demanda 

da própria usina (6,5 MW ou 13 kWh/t cana). A Figura 19
35

 ilustra o esquema descrito 

acima.  

 

 

Figura 19 – Configuração da cogeração da usina no Cenário 0.  

Fonte: Adaptado a partir de (DEDINI, 2008). 

 

As condições que caracterizam o Cenário 0 seguem na Tabela 7. 

 

 

 

 

                                                 

 

34
 Os principais consumidores de vapor no processo industrial da usina são: os trocadores de calor (para 

tratamento do caldo), os cozedores de caldo (na produção de açúcar), as destilarias de etanol e as turbinas 

de acionamentos mecânicos (SANTOS, 2012). 
35

 As figuras que apresentam os esquemas dos cenários tratam-se de desenhos para melhorar a 

compreensão sobre as mudanças ocorridas em cada um deles. Nelas, o foco é para o processo de 

cogeração de vapor e eletricidade da usina. Dessa forma, as correntes de produtos principais (açúcar e 

alcool ) e de outros subprodutos que não o bagaço (como vinhaça e palha) foram ocultadas. 
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Tabela 7 – Condições características do Cenário de Referência (Cenário 0) 

Condições Valores 

Pressão da caldeira (kgf/cm²) 21 

Temperatura da caldeira (°C) 320 

Consumo de vapor de 2,5 kgf/cm² 

no processo (kg vapor/t de cana) 
500 

Potência elétrica consumida (MW) 6,5 

Potência elétrica excedente (MW) 0 

Sistema redutor de pressão do 

vapor 

“Turbinas para acionamento mecânico 

(TAM) – turbogerador (TG)” e válvula 

redutora de pressão (VR). 

Fonte: (DEDINI, 2008) 

 

Como este é o cenário-base, nenhuma alteração ocorreu. Com isso, o consumo e 

a sobra de bagaço do processo são dados pelo estudo original (125,4 t/h e 11,4 t/h 

respectivamente). 

 

4.1.2. Cenário 1 – Substituição da válvula redutora por turbogerador 

 

Neste cenário, o vapor que passava pela válvula redutora é encaminhado a um 

novo TG – com condensação e extração controlada (CD/EXT) – que geraria excedente 

de eletricidade. No entanto, no presente estudo, essa geração não ocorrerá porque o 

aumento de eficiência foi convertido em excedente de bagaço de cana. Ou seja, o 

excesso de energia elétrica gerado no caso original foi reconvertido em bagaço supondo 

que, após a geração de energia para consumo próprio, a prioridade do uso do bagaço de 

cana seria a produção de produtos químicos de alto valor agregado. 

O processo de cogeração neste cenário difere do anterior pela existência de um 

novo turbogerador no lugar da válvula de redução de pressão e pelo consumo do total de 

bagaço de cana disponível – visando gerar o máximo de eletricidade excedente.  

A Figura 20 reflete essa modificação. 
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Figura 20 - Configuração da cogeração da usina no Cenário 1.  

Fonte:Adaptado a partir de (DEDINI, 2008). 

 

As características desse cenário seguem na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Condições características dos Cenários 0 e 1. 

Cenários 0 1 

Condições Valores 

Pressão da caldeira 

(kgf/cm²) 
320 21 

Temperatura da caldeira 

(°C) 
500 320 

Consumo de vapor de 

2,5 kgf/cm² no processo 

(kg vapor/t de cana) 

6,5 500 

Potência elétrica 

consumida (MW) 
0 6,5 

Potência elétrica 

excedente (MW) 
 4,9 
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Sistema redutor de 

pressão do vapor 
“TAM – TG” e VR “TAM – TG” e TG novo 

Fonte: (DEDINI, 2008) 

 

Como o excedente de eletricidade neste cenário foi produzido tão somente a 

partir do novo TG, o cálculo do excedente de bagaço foi obtido a partir da vazão de 

vapor para o referido equipamento. É importante ressaltar que todo o vapor, após a 

geração de potência, foi extraído em pressão de 2,5 kgf/cm² e enviado para o processo. 

Com o dado da vazão de vapor, obteve-se o valor da carga térmica necessária 

para gerá-lo na caldeira (Equação 3).  

 

 ̇    
       ̇   

               
      

Equação 3- Balanço de energia na caldeira 

Onde: 

 ̇    
      é a carga térmica da caldeira para geração do vapor em kcal/h no Cenário 

i; 

 ̇   
      é a vazão mássica de vapor para o TG t/h no Cenário i; 

       é a capacidade calorífica da água a 25 ºC em kcal/t/ºC e  

        é o diferencial de temperatura da água (em ºC) entre a entrada e a saída 

da caldeira no Cenário i. 

 

Em seguida, ao dividir a carga térmica calculada pelo PCI do bagaço de cana, 

obteve o consumo teórico (consumo desconsiderando as perdas) de bagaço na caldeira 

(Equação 4). 

 

 ̇   
        

 ̇    
     

      
 

Equação 4- Cálculo do consumo teórico de bagaço de cana para geração de vapor na caldeira. 

Onde: 

 ̇   
       

 é a vazão mássica teórica do bagaço de cana (em t/h) para produção do 

vapor necessário à geração da potência excedente no Cenário i e  

       é o poder calorífico inferior do bagaço em kcal/t. 
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Para contemplar as perdas, calculou-se a eficiência da caldeira (Equação 5). 

 

     
      

 ̇    
       

      

 ̇   
       

 

Equação 5 - Cálculo da eficiência da caldeira.
36

 

Onde: 

     
      é a eficiência da caldeira no Cenário i (adimensional); 

 ̇    
       

 é a carga térmica da caldeira para geração do vapor necessário à 

produção da potência total gerada no Cenário i em kcal/h e; 

 ̇   
       

 é a vazão mássica de bagaço na entrada da caldeira (em t/h) para 

produção da potência total gerada no Cenário i. 

 

Finalmente, a partir da razão entre a vazão teórica de bagaço de cana e a 

eficiência da caldeira, obteve-se o potencial de redução de consumo do bagaço no 

Cenário 1 (Equação 6). 

 

 ̇   
        

 ̇   
       

     
     

 

Equação 6 – Cálculo do consumo real de bagaço de cana para produção de vapor na caldeira. 

Onde: 

 ̇   
       

 é o potencial de redução de consumo do bagaço no Cenário i ou o 

consumo real de bagaço para geração de excedente de eletricidade no Cenário i, 

em t/h. 

 

O total de bagaço de cana disponível neste cenário corresponde ao bagaço que 

foi gerado menos o bagaço que foi consumido na caldeira, mais o potencial de redução 

de consumo (o que deixou de ser consumido na caldeira em virtude das medidas para 

aumento de eficiência) (Equação 7). 

 

                                                 

 

36
 A eficiência depende do tipo de caldeira – que é diferente em alguns cenários. O i sobrescrito 

contempla as diferentes caldeiras dos diferentes cenários. 
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 ̇   
       ̇   

         ̇   
       

 

Equação 7 – Cálculo do excedente de bagaço de cana disponível no Cenário i. 

Onde: 

 ̇   
      é o excedente de bagaço de cana disponível no Cenário i em t/h. 

 

Para o cálculo do bagaço excedente por cana processada, é utilizada a Equação 

8. 

    
      

 ̇   
     

 ̇   
 

Equação 8 – Produção de bagaço de cana excedente por cana processada. 

Onde: 

    
      é a taxa de produção de bagaço excedente por tonalada de cana processada 

no Cenário i, em t de bagaço/t de cana, e; 

 ̇     é a capacidade de moagem de cana em t/h (vide Tabela 6). 

 

Para a estimação da produção da bioplataformas (vide seção 4.2.3. Estimação do 

potencial de produção das bioplataformas), será utilizada a quantidade de bagaço de 

cana excedente seco gerada por tonelada de cana processada. A umidade característica 

do bagaço seco será de 5%. O cálculo segue na Equação 9. 

 

      
      (    

        

    
)      

      

Equação 9 – Produção de bagaço de cana seco (5% de umidade) por cana processada. 

Onde: 

      
      é a taxa de produção de bagaço excedente com 5% de umidade por 

tonelada de cana processada no Cenário i, em t de bagaço/t de cana; 

    é a fração mássica de umidade no bagaço de cana produzido; 

     é a fração mássica de umidade no bagaço de cana seco, e; 

     é a fração mássica de bagaço no bagaço de cana seco. 

 

Já, o valor em base anual pode ser computado a partir do número de dias em que 

a usina opera – apresentado na Tabela 6. A Equação 10 representa este cálculo: 
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       ̇            

Equação 10 – Cálculo do potencial anual de produção de bagaço de cana excedente. 

Onde: 

            
     é o potencial de produção anual de excedente bagaço de cana seco 

(em t/ano) no Cenário i. 

 

4.1.3. Cenário 2 – 1ª Repotencialização da caldeira (42 kgf/cm² e 420 ºC) 

 

Neste caso, a antiga caldeira de 21 kgf/cm² e 320 ºC foi substituída por outra de 

42 kgf/cm² e 420 ºC (caldeira de média pressão). 

Esta modificação impacta sensivelmente na eficiência do processo. Isso ocorre 

porque a nova caldeira demanda menos bagaço para geração de uma mesma quantidade 

e melhor qualidade de vapor. 

Diferentemente dos cenários anteriores, o vapor na saída da caldeira é todo 

encaminhado ao TG. Deste, parte do vapor é extraída a 21 kgf/cm² e direcionado às 

turbinas para acionamento mecânico. As outras partes se expandem até 2,5 kgf/cm² 

(extração de vapor para o processo) e 0,087 kgf/cm² (saída de vapor para condensação) 

respectivamente. O turbogerador antigo de simples estágio que compunha o sistema 

“Turbinas de acionamento mecânico-Turbogerador” foi desativado (Figura 21). 

Originalmente, a nova caldeira foi instalada para consumir todo bagaço e gerar o 

máximo possível de excedente de energia elétrica. No entanto, para cumprir o intuito 

deste estudo, este excedente elétrico foi reconvertido em bagaço – isto é, buscou-se 

atender à demanda elétrica com os sistemas mais avançados de turbogeração, mas se 

redimensionou a caldeira, relativamente, ao estudo da (DEDINI, 2008) de forma a 

permitir maior excedente de bagaço. 

Como os cenários são aditivos, o excedente de eletricidade relativo à melhoria 

ocorrida corresponde à diferença entre o excedente do cenário presente e o excedente do 

cenário anterior. Com essa premissa pretende-se isolar o ganho resultante 

especificamente da alteração ocorrida no cenário em questão. 
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Figura 21 - Configuração da cogeração da usina no Cenário 2.  

Fonte: Adaptado a partir de (DEDINI, 2008). 

 

As condições características deste cenário são apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Características dos Cenários 0, 1 e 2. 

Cenários 0 1 2 

Condições Valores 

Pressão da caldeira 

(kgf/cm²) 
320 21 42 

Temperatura da caldeira 

(°C) 
500 320 420 

Consumo de vapor de 

2,5 kgf/cm² no processo 

(kg vapor/t de cana) 

6,5 500 500 

Potência elétrica 

consumida (MW) 
0 6,5 6,5 

Potência elétrica 

excedente (MW) 
 4,9 26,5 
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Cenários 0 1 2 

Condições Valores 

Sistema redutor de 

pressão do vapor 

“TAM – 

TG” e VR. 

“TAM – TG” e TG 

novo. 

Turbogerador com 

condensação e 

extração 

controladas 

(CD/EXT) e TAM 

Fonte: (DEDINI, 2008) 

 

Dessa forma, antes de proceder às etapas descritas no 4.1.2. Cenário 1 – 

Substituição da válvula redutora por turbogerador, é preciso calcular o balanço 

energético do TG e obter o valor da vazão de vapor associada ao acréscimo de 

excedente gerado. 

Como a saída do vapor no turbogerador se dá em três níveis de pressão (21, 2,5 e 

0,087 kgf/cm²), o valor da vazão é função da distribuição de vapor entre os três. 

A fração de energia elétrica decorrente da expansão em cada nível de pressão no 

total de eletricidade gerado (consumo próprio mais excedente) foi calculada através da 

Equação 11.  

 

  
      

 ̇     
     (  

          )

∑  ̇     
     (  

          ) 

     

Equação 11 – Cálculo da fração de energia elétrica decorrente da expansão em cada nível de pressão. 

Onde: 

  é 21; 2,5; ou 0,087 kgf/cm²; 

  
      é a participação percentual do vapor extraído na pressão j no montante 

total de energia elétrica gerado no Cenário i; 

 ̇     
      é a vazão de vapor extraído sob pressão j para geração de energia elétrica 

no Cenário i; 

  
      é a entalpia do vapor na entrada do TG no Cenário i e  

     é a entalpia do vapor sob pressão j na saída do TG. 
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Com base nesse dado e usando a Equação 12, calculou-se a vazão de vapor 

responsável pela geração adicional de potência excedente. 

 

 ̇   
      ∑

  
     (       

             
       )

(  
          ) 

 

Equação 12 – Balanço energético do turbogerador. 

Onde: 

 ̇   
      é a vazão mássica de vapor (em t/h) para geração do excedente de 

eletricidade derivado das melhorias ocorridas no Cenário i; 

       
      é a potência excedente gerada no Cenário i e 

       
        é a potência excedente gerada no Cenário i-1. 

 

De posse do valor da vazão de vapor, a sequência de cálculos para chegar ao 

montante de bagaço potencialmente excedente deste cenário é a mesma do 4.1.2. 

Cenário 1 – Substituição da válvula redutora por turbogerador (a partir da (a partir da 

Equação 3). Nos cenários 3 ao 6 os cálculos são análogos aos do 4.1.3. Cenário 2 – 1ª 

Repotencialização da caldeira (42 kgf/cm² e 420 ºC) recém-apresentado. 

 

4.1.4. Cenário 3 – 2ª Repotencialização da caldeira (65 kgf/cm² e 485 ºC) 

 

A caldeira de 42 kgf/cm² e 420 ºC foi substituída por outra de 65 kgf/cm² e 485 

ºC. Ou seja, espera-se um ganho em eficiência maior que o anterior. Neste cenário, o 

TG continua sendo o único supridor de potência elétrica para a usina e para o SIN. 

A Figura 22 ilustra a configuração do processo no 4.1.4. Cenário 3 – 2ª 

Repotencialização da caldeira (65 kgf/cm² e 485 ºC) e a Tabela 10 apresenta as 

condições que o caracterizam.  

O cálculo do potencial de excedente de bagaço de cana neste cenário é 

equivalente ao do 4.1.3. Cenário 2 – 1ª Repotencialização da caldeira (42 kgf/cm² e 420 

ºC). 
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Figura 22 - Configuração da cogeração da usina no Cenário 3.  

Fonte: Adaptado a partir de (DEDINI, 2008) 

 

Tabela 10 – Condições que caracterizam os Cenários 0, 1, 2 e 3. 

Cenários 0 1 2 3 

Condições Valores 

Pressão da 

caldeira (kgf/cm²) 
320 21 42 65 

Temperatura da 

caldeira (°C) 
500 320 420 485 

Consumo de 

vapor de 2,5 

kgf/cm² no 

processo (kg 

vapor/t de cana) 

6,5 500 500 500 

Potência elétrica 

consumida (MW) 
0 6,5 6,5 6,5 

Potência elétrica 

excedente (MW) 
 4,9 26,5 34,8 
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Cenários 0 1 2 3 

Condições Valores 

Sistema redutor 

de pressão do 

vapor 

“TAM – 

TG” e 

VR. 

“TAM – TG” e 

TG novo. 

CD/EXT e 

TAM 

 CD/EXT e 

TAM 

Fonte: (DEDINI, 2008) 

4.1.5. Cenário 4 – 1ª Redução do consumo de vapor do processo 

 

A usina de cana de açúcar usa, basicamente, duas formas de energia: a 

eletromecânica – para acionamento de máquinas, iluminação, etc. –, e a térmica – para 

aquecimento, evaporação, cozimento, etc. (LAMONICA, 2007). Logo, uma das 

alternativas para aumentar a eficiência da unidade se refere à diminuição do consumo de 

vapor, o que pode ser alcançado através da implantação de medidas de conservação de 

energia que requerem níveis diferenciados de investimento que podem ser considerados 

pequenos, médios ou grandes (CAMARGO, 1990) apud (PALETTA, 2004).  

Algumas das técnicas de conservação de energia listadas no trabalho de 

(CAMARGO, 1990) apud (PALETTA, 2004) são: 

a) Que necessitam pequenos investimentos: 

 Realizar manutenção preventiva e corretiva; 

 Evitar superespecificação do etanol no topo da coluna de destilação. Trabalhar 

no limite da especificação do produto.  

b) Que necessitam investimentos moderados: 

 Aquecedor indireto em substituição ao sistema de borbotagem
37

; 

 Pré-aquecimento da alimentação das colunas de destilação; 

 Isolamento térmico de equipamentos e tubulação e; 

c) Que necessitam investimentos elevados: 

 Destilação em cascata ou efeito múltiplo; 

 Melhorias no sistema de controle das colunas. 

                                                 

 

37
 A borbotagem é o sistema de aquecimento do líquido na base da coluna de destilação do álcool. Ocorre 

no interior da base da coluna de produção de álcool bruto através da passagem de vapor de água por tubos 

perfurados para evaporar o líquido, gerando a corrente de vapor ascendente na coluna. (NAEGELE, 

CRESPO e FILHO, 2000) 
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Neste cenário, a intervenção pela qual a unidade passa faz com que sua demanda 

por vapor diminua de 500 para 400 kg de vapor/ t de cana (Tabela 11). 

A Figura 23 mostra um esquema deste caso. Notar que a redução do consumo de 

vapor faz com que este seja enviado para o condensador. 

 

Figura 23 – Configuração da cogeração da usina no Cenário 4.  

(Adaptado a partir de (DEDINI, 2008)) 

 

Tabela 11 – Condições características dos Cenários 0, 1, 2, 3 e 4. 

Cenários 0 1 2 3 4 

Condições Valores 

Pressão da 

caldeira (kgf/cm²) 
320 21 42 65 65 

Temperatura da 

caldeira (°C) 
500 320 420 485 485 

Consumo de 

vapor de 2,5 

kgf/cm² no 

processo (kg 

vapor/t de cana) 

6,5 500 500 500 400 
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Cenários 0 1 2 3 4 

Condições Valores 

Potência elétrica 

consumida (MW) 
0 6,5 6,5 6,5 6,5 

Potência elétrica 

excedente (MW) 
 4,9 26,5 34,8 39,3 

Sistema redutor 

de pressão do 

vapor 

“TAM – 

TG” e VR. 

“TAM – 

TG” e TG 

novo. 

CD/EXT e 

TAM 

 CD/EXT 

e TAM 

CD/EXT 

e TAM 

Fonte: (DEDINI, 2008) 

Visto que a cogeração nas usinas de cana prioriza o atendimento das próprias 

demandas, a quantidade de vapor extraído para o processo é função de quanto este 

requere. Assim sendo, a redução da vazão de vapor de baixa pressão para o processo 

possibilita o aumento da geração de potência, uma vez que este passaria a ser 

direcionado para a condensação – condição de maior salto entálpico no turbogerador 

(FIOMARI, 2004). 

O escoamento de vapor foi diminuído em 42,7 t/h. A partir dessa informação, o 

cálculo do excedente de bagaço deste cenário torna-se idêntico ao do 4.1.2. Cenário 1 – 

Substituição da válvula redutora por turbogerador. 

4.1.6. Cenário 5 – Acionamento eletromecânico e eletro-hidráulico 

Até então, em todos os casos avaliados, as máquinas do processo eram operadas 

a vapor de 21 kgf/cm². A partir de agora, a unidade em análise terá todos os 

equipamentos acionados eletricamente. O ganho dessa modificação é que o vapor que 

antes era extraído a 21 kgf/cm² para ativação do maquinário passaria a ser direcionado à 

extração em 2,5 kgf/cm² e à condensação – gerando, assim, mais energia elétrica. Essa é 

uma solução tipicamente implantada em novas usinas no Brasil (DEDINI, 2008). 

A Figura 24 e a Tabela 12 apresentam, respectivamente, o esquema básico da 

nova configuração e as principais características deste cenário. 
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Figura 24 - Configuração da cogeração da usina no Cenário 5.  

(Adaptado a partir de (DEDINI, 2008)) 

 

Tabela 12 – Condições características dos Cenários 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 

Cenários 0 1 2 3 4 5 

Condições Valores 

Pressão da caldeira 

(kgf/cm²) 
320 21 42 65 65 65 

Temperatura da 

caldeira (°C) 
500 320 420 485 485 485 

Consumo de vapor 

de 2,5 kgf/cm² no 

processo (kg 

vapor/t de cana) 

6,5 500 500 500 400 400 

Potência elétrica 

consumida (MW) 
0 6,5 6,5 6,5 6,5 18 

Potência elétrica 

excedente (MW) 
 4,9 26,5 34,8 39,3 40,7 

Sistema redutor de “TAM – “TAM – CD/EXT CD/EXT e CD/E CD/
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Cenários 0 1 2 3 4 5 

Condições Valores 

pressão do vapor TG” e 

VR. 

TG” e TG 

novo. 

e TAM TAM XT e 

TAM 

EX

T 

Fonte: (DEDINI, 2008) 

 

Embora a demanda de eletricidade para suprimento da usina tenha aumentado, 

ainda houve ganho no saldo de energia elétrica para o SIN. Tal fato decorre do grande 

volume de vapor que foi desviado para uma condição de maior salto entálpico – a 

extração a 2,5 kgf/cm². Ainda, devido à necessidade de suprir o processo com vapor de 

baixa pressão, ocorreu pequeno decremento no vapor enviado para o condensador. 

O procedimento seguido para cálculo do excedente potencial de bagaço de cana 

neste cenário foi idêntico aos dos 4.1.3. Cenário 2 – 1ª Repotencialização da caldeira 

(42 kgf/cm² e 420 ºC) e 4.1.4. Cenário 3 – 2ª Repotencialização da caldeira (65 kgf/cm² 

e 485 ºC). 

 

 

 

4.1.7. Cenário 6 – 3ª Repotencialização da caldeira (100 kgf/cm² e 530 ºC) e 

2ª redução do consumo de vapor do processo 

 

Este último cenário proposto representa o estado da arte em geração de 

bioeletricidade na usina de cana-de-açúcar (DEDINI, 2008) e (HORTA NOGUEIRA, 

SEABRA, et al., 2008). 

Nele, a caldeira de 65 kgf/cm² e 485 ºC foi substituída por outra de 100 kgf/cm² 

e 530 ºC (caldeira de alta pressão) e o consumo de vapor pelo processo passou de 400 

para 300 kg de vapor/t de cana, em linha com as estimativas realizadas em (RAMOS, 

MASHIBA, et al., 2008) e (PALETTA, 2004). Há, portanto, duas intervenções de 

melhoria que culminariam no aumento do excedente de eletricidade. 

A Figura 25 e a  

 

Tabela 13 apresentam, respectivamente, um esquema da nova configuração e as 

principais características deste cenário. 
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Figura 25 - Configuração da cogeração da usina no Cenário 6.  

Fonte: Adaptado a partir de (DEDINI, 2008)).

 

 

 

Tabela 13 – Condições características dos Cenários 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Cenários 0 1 2 3 4 5 6 

Condiçõe

s 
Valores 

Pressão da 

caldeira 

(kgf/cm²) 

320 21 42 65 65 65 100 

Temperatura 

da caldeira 

(°C) 

500 320 420 485 485 485 530 

Consumo de 

vapor de 2,5 

kgf/cm² no 

processo (kg 

6,5 500 500 500 400 400 300 
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Cenários 0 1 2 3 4 5 6 

Condiçõe

s 
Valores 

vapor/t de 

cana) 

Potência 

elétrica 

consumida 

(MW) 

0 6,5 6,5 6,5 6,5 18 19,2 

Potência 

elétrica 

excedente 

(MW) 

 4,9 26,5 34,8 39,3 40,7 50,7 

Sistema 

redutor de 

pressão do 

vapor 

“TAM 

– TG” e 

VR. 

“TAM – 

TG” e 

TG 

novo. 

CD/EXT 

e TAM 

CD/EXT 

e TAM 

CD/EXT 

e TAM 

CD/

EXT 

CD/

EX

T 

Fonte: (DEDINI, 2008) 

 

O cálculo do potencial de excedente de bagaço neste cenário foi feito da mesma 

maneira que nos 4.1.3. Cenário 2 – 1ª Repotencialização da caldeira (42 kgf/cm² e 420 

ºC) e 4.1.4. Cenário 3 – 2ª Repotencialização da caldeira (65 kgf/cm² e 485 ºC). 

 

4.2 – Identificação das bioplataformas químicas 

 

Conhecida a metodologia para estimativa do potencial de produção de bagaço de 

cana excedente nos diversos cenários típicos do conjunto das usinas sucroalcooleiras 

brasileiras, é imperativo apontar quais seriam os produtos químicos passíveis de serem 

obtidos a partir dessa matéria-prima. Também, quais as rotas de obtenção e quais seriam 

suas aplicações. Esta seção busca apresentar como se deu esse levantamento – quais as 

fontes de informações, critérios de escolha das alternativas que serão analisadas, a 

metodologia utilizada para estimar o potencial de produção das bioplataformas. 
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4.2.1. Escolha das bioplataformas 

 

O levantamento das bPQs foi realizado com base em artigos científicos, teses e 

publicações institucionais. Foram utilizados quatro critérios para a escolha das 

plataformas que serão estudadas: 

1º. Estar listada na classificação feita por (WERPY, PETERSEN, et al., 

2004) para o NREL e PNNL; 

2º. Existência de evidência científica acessível da produção da bPQ a partir 

do bagaço de cana. Ou seja, acesso a artigos, teses ou publicações 

descrevendo a rota tecnológica para produção da plataforma química via 

conversão do bagaço; 

3º. Informações de rendimento ou produtividade e consumo de matérias-

primas que possibilitem inferir o potencial de produção da bPQ, e; 

4º. Possuírem valor de mercado – fundamental para justificar a substituição 

da matéria-prima petroquímica pela de biomassa (LAMMENS, 2011). 

 

Mesmo não tendo ocorrido neste estudo, para os casos em que forem 

encontradas mais de uma rota de obtenção de uma mesma bioplataforma a partir da 

biomassa em questão, recomenda-se priorizar a que forneça mais detalhes do processo 

ou a mais atual. 

 

4.2.2. Levantamento das aplicações das bioplataformas 

 

Como este trabalho pretende propor um arranjo industrial a partir da 

biorrefinaria, faz-se necessário conhecer as aplicações das bioplataformas levantadas, 

bem como a que setores industriais estão associadas. 

É válido ressaltar que o valor das bioplataformas está principalmente 

relacionado à gama de derivados que elas podem originar. Neste sentido, a metodologia 

que será descrita a seguir foi aplicada tanto aos produtos primários (as bioplataformas) 

quanto aos secundários (seus derivados). 

Como na escolha das plataformas, as bases utilizadas para pesquisa das 

informações sobre suas aplicações foram também artigos científicos, teses e publicações 

institucionais. Além dessas, a busca em catálogos e sites de fabricantes, artigos de 
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reportagens, documentos de governo e sites especializados em química e indústria 

química foram igualmente empregadas. 

Uma vez identificadas as plataformas químicas de interesse, o passo seguinte foi 

buscar quais produtos poderiam ser gerados a partir delas – os derivados – e, quando 

disponível, as rotas para obtenção destes. Nesta etapa do trabalho, foram levantadas 

também as fórmulas estruturais das moléculas dos produtos visto que muitos deles 

possuem diversas nomenclaturas.  

Concomitantemente, foi feita a pesquisa sobre a aplicação atual de cada produto 

levantado. Neste momento, procurou-se saber onde as bioplataformas e seus derivados 

são atualmente utilizados e, quando disponível, quais as suas aplicações em potencial. 

Além disso, verificaram-se quais são os atuais fabricantes, caso existam, no Brasil e no 

exterior. No caso particular do Brasil, uma importante base de dados foi a publicação 

“Produtos Químicos Brasileiros” da ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria 

Química (ABIQUIM, 2012). 

Com base nas funcionalidades encontradas, procedeu-se a identificação dos 

setores da indústria de transformação no qual cada produto estaria inserido. Para isso, 

foi utilizada a Lista de Produtos da Indústria 2010 (IBGE, 2011), também chamada 

PRODLIST-Indústria 2010. Essa lista está referenciada a três classificações: a 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (seção C), a Nomenclatura 

Comum do MERCOSUL - NCM e a Classificação Central de Produtos - CPC. 

 

4.2.3. Estimação do potencial de produção das bioplataformas 

 

Uma vez pesquisadas as rotas de obtenção das plataformas e seus respectivos 

rendimentos e, de posse do potencial de produção de bagaço em cada caso analisado, 

estimou-se o rendimento mássico das substâncias que poderiam ser produzidas. 

Em virtude de ser integrada à usina, a biorrefinaria proposta segue o regime de 

operação daquela. No entanto, a possibilidade de estocagem de bagaço, abre a 

perspectiva de que a biorrefinaria possa operar independentemente da safra da cana. 

O cálculo da quantidade de produtos que podem ser gerados a partir da biomassa 

disponível depende intrinsecamente da rota tecnológica do processo de obtenção de 

cada tipo de produto. Nesta dissertação, há dois casos: 1) A bPQ é produzida 

diretamente da hidrólise do bagaço de cana, sendo necessária apenas uma etapa 

principal no processo, e; 2) A bPQ é produzida via fermentação, o que requer pré-
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tratamento da biomassa para liberação dos açúcares contidos nos polissacarídeos de sua 

estrutura.  

 

4.2.3.1 Estimação da produção da bPQ diretamente da hidrólise do bagaço 

 

Nesse caso, o montante a ser produzido foi obtido diretamente do rendimento de 

produto partindo do bagaço de cana seco. A taxa de produção da bPQ por quantidade de 

cana processada na usina é dada pela Equação 13. 

 

           
            

              

Equação 13 – Estimação da quantidade de produto j produzido da hidrólise do bagaço por cana 

processada. 

Onde: 

       
      é a taxa da bPQ j gerada na hidrólise do bagaço por tonelada de cana 

processada no Cenário i, em kg de produto j/t de cana, e; 

        é o rendimento de bPQ j por bagaço de cana seco consumido, em kg de 

produto j/kg bagaço seco. 

 

A produção anual é dada pela Equação 14.  

 

            
                 

       ̇            

Equação 14 – Cálculo da produção anual das bioplataformas a partir da hidrólise do bagaço em cada 

cenário. 

Onde: 

            
      é o potencial de produção anual da bPQ j pela hidrólise do bagaço no 

Cenário i, em kg/ano. 

 

4.2.3.2 Estimação da produção da bPQ via fermentação  

 

Diferentemente da metodologia anterior, o cálculo da produção de bPQs via 

fermentação apresenta sequencia de cálculos mais extensa. Isso ocorre principalmente 

devido à necessidade de pré-tratamento da biomassa e devido ao fato de os processos de 

fermentação dos açúcares C6 e C5 poderem ocorrer em momentos distintos. 
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Os cálculos do pré-tratamento foram realizados com base no processo térmico 

proposto por (ROCHA, MARTÍN, et al., 2012) de explosão a vapor – seguida de 

deslignificação alcalina para isolamento da celulose. 

A Figura 26 mostra a sequência realizada para estimar a produção das 

bioplataformas quando o rendimento considerado estiver em termos dos polissacarídeos 

celulose e hemicelulose. 

 

 

Figura 26 - Etapas para o cálculo da produção de bioplataformas químicas via fermentação. 

Fonte: Elaboração própria a partir (ROCHA, MARTÍN, et al., 2012) e (BORGES, 2011). 

 

Os dados de rendimento de hemicelulose e celulose encontram-se na  

 

 

Tabela 14. 

 

 

 

 

Tabela 14 – Parâmetros usados na estimação da produção celulose e hemicelulose. 

Parâmetros Valores 
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Parâmetros Valores 

Hidrolisado de hemicelulose produzido por bagaço seco consumido 

(l/kg) 
0,89 

Celulose produzida por bagaço seco consumido (kg/kg) 0,32 

Razão sólido-líquido no biorreator para conversão da celulose 

(kg/l) 
0,30 

Fonte: (ROCHA, MARTÍN, et al., 2012) 

 

O primeiro passo é a estimação da quantidade de celulose produzida no pré-

tratamento do bagaço, que é dada pela Equação 15. 

 

    
            

           

Equação 15 – Massa de celulose produzida no pré-tratamento por tonelada de cana processada. 

Onde: 

    
      é a quantidade celulose produzida por cana processada, em kg de 

celulose/t de cana no Cenário i, e; 

     é o rendimento de celulose por bagaço seco consumido, em kg de celulose/kg de bagaço (vide  

 

 

Tabela 14). 

 

Em seguida, foi calculado o volume de hidrolisado de hemicelulose (Equação 

16). 

 

     
            

            

Equação 16 – Volume de hidrolisado de hemicelulose produzido por tonelada de cana processada. 

Onde: 

     
      é a quantidade de hemicelulose produzida por cana processada, em L de 

hemicelulose/t de cana no Cenário i, e; 

      é o rendimento de hemicelulose por bagaço seco consumido, em L de hemicelulose/kg de 

bagaço (vide  
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Tabela 14). 

 

Já o volume do meio reativo para a hidrólise e fermentação da celulose
38

 foi 

computado através da Equação 17.  

 

         
      

    
     

         
 

Equação 17 – Cálculo do volume do meio reacional por tonelada de cana processada. 

Onde: 

         
      é o volumedo meio reacional (SSF) no Cenário i por cana processada, 

em L/t de cana, e; 

          é a razão sólido-líquido no biorreator para conversão da celulose em 

kg/L. 

 

O terceiro passo consiste na estimação da produção da bioplataforma a partir da 

celulose e da hemicelulose. As Equação 18 e Equação 19 representam esse cálculo. 

 

           
               

                  

Equação 18 - Estimação da quantidade de produto j produzido via fermentação da celulose por cana 

processada. 

Onde: 

           
      é a produção de produto a partir da celulose por cana processada no 

Cenário i, em kg de produto/t de cana, e; 

            é o rendimento de produto por volume do meio reacional para a 

celulose, em 10
-3

 kg/L. 

 

                                                 

 

38
 A estratégia de processo utilizada foi a Sacarificação e Fermentação Simultânea (ou, em inglês, 

Simultaneous Saccharification and Fermentation - SSF). Essa estratégia será detalhada na seção 5.2.2.1 

Obtenção do Ácido Succínico a partir do Bagaço. 
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Equação 19 - Estimação da quantidade de produto j produzido via fermentação do hidrolisado de 

hemicelulose por cana processada. 

Onde: 

            
      é a produção de produto a partir da hemicelulose por cana processada 

no Cenário i, em kg de produto/t de cana, e; 

            é o rendimento de produto por volume do hidrolisado de hemicelulose, 

em 10
-3

 kg/L. 

 

A quantidade de total de produto gerado é dada pela soma das produções a partir 

da hemicelulose e da celulose e é dada pela Equação 20. 

 

           
                 

                  
      

Equação 20 - Estimação da quantidade de produto j produzido da fermentação do bagaço por cana 

processada. 

Onde: 

           
      é a produção total de bPQ a partir da fermentação do bagaço por cana 

processada no Cenário i, em kg de produto/t de cana. 

 

A produção anual é análoga à da metodologia anterior e dada pela equação x. 

 

            
                 

       ̇            

Equação 21 - Cálculo da produção anual das bioplataformas em cada cenário a partir da fermentação do 

bagaço. 

Onde: 

            
      é o potencial de produção anual da bPQ j pela fermentação do 

bagaço no Cenário i, em kg/ano 

 

É importante salientar o fato de que o bagaço consumido é em base seca. Ou 

seja, após seu processo de produção, o bagaço deverá passar um processo de secagem 

antes de ser utilizado na produção das bioplataformas. 

 

4.2.3.3 Estimação do consumo de insumos  
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O cálculo da quantidade de insumos consumida durante a produção das bPQs 

depende dos dados disponíveis de cada rota tecnológica. Neste trabalho, é destacado o 

CO2 como insumo de um dos processos tratados.  

Como o dado disponível está termos de volume de CO2 por volume de meio por 

minuto (vvm), a estimação foi realizada de acordo com a Equação 22 – Consumo de 

insumo quando parâmetro fornecido em vvm.Equação 22 

 

  
           

            

Equação 22 – Consumo de insumo quando parâmetro fornecido em vvm. 

Onde: 

  
      é o consumo do insumo j no Cenário i, em L/h/t de cana; 

     
      é o volume do meio reacional por cana processada (     

      ou          
      , 

por exemplo), em L/t de cana e; 

   é a aeração pelo insumo j dado em vvm. 

 

O consumo anual é dado pela Equação 23. 

 ̇       
        

                         

Equação 23 – Consumo anual do insumo quando dado em vvm. 

Onde: 

 ̇       
      é o consumo do insumo j no Cenário i, em L/ano, e; 

            é o total de cana processada no ano. 

 

Uma vez concluída a estimação do potencial de produção bPQs de alto valor 

agregado e os respectivos insumos, a etapa que segue no Capítulo 5 trata da aplicação 

da metodologia desenvolvida neste capítulo.
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Capítulo 5 – Aplicação da metodologia 

 

Nas seções a seguir, será apresentada a aplicação da proposta metodológica. 

Mostrar-se-ão os potenciais de bagaço para a produção dos produtos químicos; quais as 

plataformas químicas identificadas, suas rotas de obtenção e respectivos derivados e 

aplicações; uma breve comparação entre a estimativa de receita com as plataformas e a 

receita média hoje obtida com o uso do bagaço para gerar excedente de eletricidade. 

 

5.1 – Avaliação do potencial brasileiro de produção de excedente de bagaço  

 

Tipicamente, uma usina no Brasil hoje produz cerca de 270 kg de bagaço/t de 

cana processada e a destinação dada a este subproduto está quase que completamente 

voltada para a geração de energia elétrica (DEDINI, 2008) (HORTA NOGUEIRA, 

SEABRA, et al., 2008). Diante desta realidade e do potencial de produção de 

bioplataformas químicas de alto valor agregado, será apresentado, a seguir, qual o 

potencial de bagaço excedente caso este montante não mais seja destinado à geração 

elétrica. 

Esta análise, como exposto anteriormente, procurou contemplar a diversidade de 

usinas existentes no país com relação aos seus processos de cogeração. Dessa forma, 

foram estudados sete cenários onde cada um deles representa uma condição operacional 

diferente desde uma configuração mais antiga até uma mais moderna. 

O Cenário 0 – também chamado Cenário de Referência –, representa 70% das 

usinas brasileiras (CARVALHO, VENCATO, et al., 2011). Nele, o bagaço produzido 

gera vapor e potência apenas para suprimento da própria unidade. A energia elétrica é 

gerada num TG de contrapressão de simples estágio e o vapor de 2,5 kgf/cm² é oriundo 

dessa geração, das turbinas para acionamento mecânico e da válvula redutora de pressão 

(Figura 19). O bagaço excedente desse processo é 11,4 t/h. 

A primeira ação de melhoria consiste na substituição da válvula redutora por um 

novo turbogerador com condensação e extração controladas (TG – CD/EXT). Esta é a 

condição do 4.1.2. Cenário 1 – Substituição da válvula redutora por turbogerador 

(Figura 20). Deste cenário em diante, todas as melhorias no processo culminaram em 

maior excedente de eletricidade, o que, neste estudo, significa mais bagaço excedente 
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para ser direcionado à produção de bioplataformas. No caso do 4.1.2. Cenário 1 – 

Substituição da válvula redutora por turbogerador, esse montante foi de 39,4 t/h. 

Após a substituição da válvula redutora, ocorreu a troca da antiga caldeira de 21 

kgf/cm² e 320 °C para uma de 42 kgf/cm² e 420 °C – 4.1.3. Cenário 2 – 1ª 

Repotencialização da caldeira (42 kgf/cm² e 420 ºC). Essa alteração melhorou a 

qualidade e a quantidade de vapor disponível para geração de potência (Figura 21). O 

potencial de bagaço excedente neste cenário foi 109,2 t/h. 

Resultando num excedente de bagaço igual a 135,0 t/h, o Cenário 3 consistiu na 

substituição da caldeira de 42 kgf/cm² por outra de 65 kgf/cm² e 485 °C. Apesar de ter 

diminuído a quantidade de vapor produzido com relação ao cenário anterior, os maiores 

níveis de pressão e temperatura implicam numa melhor qualidade deste vapor (Figura 

22). 

No 4.1.5. Cenário 4 – 1ª Redução do consumo de vapor do processo, ocorreu a 

primeira melhoria associada à redução no consumo de vapor do processo. Esta ação 

reflete-se na diminuição da demanda por extração de vapor a 2,5 kgf/cm² e no 

consequente aumento da vazão de vapor na condição de maior salto entálpico que é o de 

vapor saturado para condensação. O potencial de bagaço disponível para produção de 

plataformas químicas neste cenário é igual a 153,9 t/h. 

A estratégia do 4.1.6. Cenário 5 – Acionamento eletromecânico e eletro-

hidráulico foi a substituição das turbinas a vapor de 21 kgf/cm² para acionamento 

mecânico das máquinas do processo por motores elétricos. Assim, o vapor que era 

destinado para este fim, seria destinado para gerar mais excedente de eletricidade. No 

caso deste estudo, a eletricidade esperada foi reconvertida em bagaço. Dessa forma, o 

montante de bagaço excedente no 4.1.6. Cenário 5 – Acionamento eletromecânico e 

eletro-hidráulico é 173,9 t/h. 

O último cenário representado neste trabalho é o 4.1.7. Cenário 6 – 3ª 

Repotencialização da caldeira (100 kgf/cm² e 530 ºC) e 2ª redução do consumo de vapor 

do processo. Nele ocorreram duas intervenções: a substituição da caldeira de 65 kgf/cm² 

e 485 °C por outra de 100 kgf/cm² e 485 °C e a segunda redução do consumo de vapor 

do processo – que chegou a 300 kg de vapor/t de cana. Este cenário representa o estado 

da arte em tecnologia de geração de vapor e potência em usinas de açúcar (DEDINI, 

2008) e (HORTA NOGUEIRA, SEABRA, et al., 2008). A quantidade de vapor que 

pode ser disponibilizada para a produção das plataformas chega então a 194,5 t/h. 
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A Tabela 15 resume as principais características de cada cenário, bem como o 

quanto de bagaço que poderia ser direcionado para outros fins caso não se priorizasse a 

geração de excedente de eletricidade. 

 

Tabela 15 – Revisão dos cenários e potencial de bagaço excedente disponível para produção de bPQs. 

Cenários 0 1 2 3 4 5 6 

Condições Valores 

Pressão da caldeira 

(kgf/cm²) 
320 21 42 65 65 65 100 

Temperatura da 

caldeira (°C) 
500 320 420 485 485 485 530 

Consumo de vapor 

de 2,5 kgf/cm² no 

processo (kg vapor/t 

de cana) 

6,5 500 500 500 400 400 300 

Potência elétrica 

consumida (MW) 
0 6,5 6,5 6,5 6,5 18 19,2 

Potência elétrica 

excedente (MW) 
 4,9 26,5 34,8 39,3 40,7 50,7 

Sistema redutor de 

pressão do vapor 

“TAM – 

TG” e 

VR. 

“TAM – 

TG” e TG 

novo. 

CD/EXT e 

TAM 

CD/EXT e 

TAM 

CD/EXT e 

TAM 

CD/ 

EXT 

CD/ 

EXT 

Potencial de bagaço 

disponível para 

bPQs (t/h) 

11,4 39,4 109,2 135,0 153,9 173,9 194,6 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se perceber que, a partir do Cenário 4, o bagaço disponível estimado para a 

produção de bPQs excede o valor de referência do bagaço produzido no processamento 

cana (constante na Tabela 6 e igual a 136,8 t/h), chegando a 112% deste valor. No 

Cenário 6, o excedente corresponde a 142% do valor de referência. 

Além do aumento da eficiência do processo, estes resultados podem ser 

explicados pela variação da eficiência do turbogerador de condensação e extração 

controladas (CD/EXT) – que é função da vazão a montante (MAIA, BAZZO e 

MATELLI, 2006) e do salto entálpico (MIRANDA, 2009). Como, na metodologia 
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desenvolvida, foi considerada a eficiência da caldeira isoladamente, é razoável inferir 

que os fatores citados influenciaram o presente resultado.  

Contudo, foi estimado que, em média, 85% do bagaço produzido podem estar 

disponíveis como excedente para a produção das bPQs. Tal resultado descerra um 

amplo leque de possibilidades de aplicações para o bagaço
39

. 

A seguir, serão detalhadas as plataformas químicas encontradas segundo a 

metodologia já descrita. Além de seus derivados e aplicações, se discorrerá também 

sobre a obtenção atual das mesmas. 

 

5.2 – As alternativas de bioplataformas  

 

Seguindo os critérios e métodos expostos na seção 4.2, foram mapeadas duas 

plataformas químicas de alto valor agregado para produção partindo do bagaço de cana:  

 

 Ácido Levulínico 

 Ácido Succínico 

 

Nas próximas seções, serão detalhadas as principais características de cada 

plataforma, bem como as principais rotas de produção e os respectivos derivados. 

 

 

5.2.1. Ácido Levulínico  

 

O Ácido Levulínico (doravante referido como AL) é um ácido orgânico que 

contém cinco átomos de carbono em sua cadeia e apresenta as funções ácido carboxílico 

(–COOH) e cetona (–C=O) (Figura 27). Trata-se de um composto de baixa massa 

molecular e altamente polar que é solúvel em uma série de solventes como água, álcool, 

cetona, aldeído, outros ácidos orgânicos, ésteres e éteres (GIRISUTA, 2007) 

(BEVILAQUA, 2010). As principais características do AL são apresentadas na Tabela 

16. 

                                                 

 

39
 Possibilidades alavancadas ainda pela perspectiva de continuar gerando excedente de eletricidade a 

partir do uso da palha (resíduo da colheita da cana de maior PCI que o bagaço (DEDINI, 2008)) e do 

vinhoto (resíduo da produção do etanol). 
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Figura 27 – Estrutura molecular do Ácido Levulínico.  

Fonte: (MERCK MILLIPORE, 2012) 

 

Também chamado ácido 4-oxopentanóico, ácido β-acetilpropiônico ou ácido γ-

cetovalérico, o AL é um produto de bastante interesse nas biorrefinarias nascentes por 

ser um composto que alia facilidade de produção – caracterizada pelo amplo leque de 

carboidratos dos quais pode ser sintetizado – com alta reatividade, que permite sua 

conversão em produtos valiosos através de uma variedade de rotas (SHELDON-

COULSON, 2007) (WERPY, PETERSEN, et al., 2004). 

 

Tabela 16 – Principais propriedades do Ácido Levulínico 

Propriedade Dado 

Massa molar (g/mol)
 
 116,12 

Aparência Líquido ou sólido de coloração incolor a marrom. 

Densidade (g/cm³) 1,134 

Ponto de fusão 33-35 °C 

Ponto de ebulição 245 - 246 ºC (1013 mbar) 

Outras características Combustível e corrosivo. 

                             Fonte: (CHEMICALLAND21, 2012v) 

 

Os grupos carbonila e carboxila presentes na molécula do AL são os sítios 

eletrofílicos responsáveis por sua elevada reatividade. Eles atuam como 1,4-dieletrófilo 

também em reações envolvendo os carbonos C2, C3 e C5. Os C2 e C3, por exemplo, 

podem sofrer facilmente reações de cloração e bromação, originando haletos orgânicos 

muito úteis como intermediários de síntese. Ainda, os ésteres levulínicos, produto de 

reações envolvendo o grupo carboxila, têm vasta aplicação sintética e industrial 

(BEVILAQUA, 2010).  

O uso do AL na indústria nacional fica subtendido em (ANVISA, 2012) que o 

cita como um dos aditivos cujo uso foi banido, pela Resolução RDC 14/2012, em 



 

 

 

84 Capítulo 5 – Aplicação da metodologia 

produtos derivados do tabaco comercializados no Brasil. No entanto, no que concerne à 

sua fabricação, não foram encontrados produtores no Brasil, o que remete à conclusão 

que o mesmo deve ser importado.  

Além disso, considerando-se que: (1) o Brasil é o segundo maior produtor 

mundial de fumo (ABIFUMO, 2012), (2) existem pelo menos treze estabelecimentos 

fabricantes de cigarros autorizados as operarem no país (RECEITA FEDERAL, 2012), 

e que (3) o AL não consta no catálogo de produtos químicos produzidos no Brasil 

(ABIQUIM, 2012), a conclusão acima é razoável. 

 

 

5.2.1.1 Obtenção do Ácido Levulínico a partir do Bagaço 

 

Pesquisas voltadas à síntese do AL vêm sendo publicadas desde o século XIX 

(BEVILAQUA, 2010) (GIRISUTA, 2007). Algumas dessas rotas de obtenção são: 

hidrólise de ésteres de acetil succinato; hidrólise ácida do álcool furfurílico; oxidação de 

cetonas com ozônio ou carbonilação dessas na presença de Pd
40

; e alquilação de 

nitroalcanos. No entanto, o custo dos reagentes e o grande número de etapas tornam os 

processos acima bastante onerosos (BEVILAQUA, 2010) (GIRISUTA, 2007) 

(SHELDON-COULSON, 2007).  

Por isso, é grande o número de estudos para a síntese de AL partindo da 

biomassa (RACKEMANN e DOHERTY, 2011) (GIRISUTA, DANON, et al., 2008) 

(GIRISUTA, JANSSEN e HEERES, 2006) – endereçando, pelo menos, a questão do 

custo com reagentes. Em seu estudo, (GIRISUTA, 2007) lista pelo menos 40 métodos 

distintos para obtenção do AL a partir de diversos tipos de biomassa. O mais 

amplamente utilizado para matérias-primas lignocelulósicas é a degradação controlada 

de hexoses (açúcares C6) por ácidos. Das rotas que partem de biomassa, praticamente 

todas geram quantidades apreciáveis de coprodutos, o que diminui o rendimento do AL 

(SHELDON-COULSON, 2007) (GIRISUTA, 2007). 

 

                                                 

 

40
 Pd: Paládio. 
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Figura 28 – Esquema simplificado da obtenção do Ácido Levulínico via hidrólise da glicose com 5HMF 

como intermediário. Fonte: Adaptado de (BEVILAQUA, 2010) 

 

A rota considerada neste estudo foi baseada no trabalho de (YAN, YANG, et al., 

2008) apud (BEVILAQUA, 2010). No experimento, os autores obtiveram o AL a partir 

da hidrólise do bagaço de cana e da palha de arroz: num reator cilíndrico de aço 

inoxidável com interior sob 200 °C e com ácido clorídrico 4,45% em volume, após 45 

minutos de reação, conseguiram produzir o AL com rendimento de 22,8% em massa. 

É interessante salientar que o AL, em contraste com os demais compostos na 

lista de blocos de construção prioritários de (WERPY, PETERSEN, et al., 2004), pode 

ser produzido exclusivamente pelo processo químico de hidrólise com ácido diluído
41

, 

na qual um ácido mineral – como o sulfúrico – é usado como catalisador, geralmente 

                                                 

 

41
 A hidrólise ácida é empregada na maioria dos processode fermentação como uma etapa de pré-

tratamento da biomassa. Contudo, na produção do AL, é a única etapa necessária. 
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sob altas pressão e temperatura.
42

 Tal fato contribui para a atratividade econômica do 

processo de produção do AL, uma vez que, em comparação com as dos demais 

compostos, é uma reação mais simples, mais rápida e mais robusta (SHELDON-

COULSON, 2007)
43

. 

 

5.2.1.2 Derivados e aplicações 

 

O leque de produtos possíveis a partir do AL é grande. O ácido puro pode ter 

diversas aplicações de grande interesse industrial – como na síntese de solventes, 

pesticidas, polímeros, poliésteres, equipamentos eletrônicos e na síntese de aditivos de 

combustíveis (o HMF, por exemplo). Também é empregado na indústria de tabaco 

devido à capacidade de reduzir o teor de alcatrão nas frações de nicotina e, assim, 

possibilitar tragadas mais profundas (BEVILAQUA, 2010). 

No levantamento realizado, foram identificados 14 compostos passíveis de 

serem obtidos a partir do AL
44

. A Tabela 17 apresenta a distribuição do número de 

substâncias levantadas (em ordem decrescente) de acordo com os setores da indústria de 

transformação. 

 

Tabela 17 – Quantidade de compostos derivados do Ácido Levulínico por setor da indústria de 

transformação.  

Código do 

setor Descrição do Setor 

Número de 

compostos 

20.63-1 

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 4 

20.22-3 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras 3 

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas 3 

20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industrial 3 

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano 3 

20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 2 

20.51-7 Fabricação de defensivos agrícolas 2 

                                                 

 

42
 Os outros compostos requerem mais processos como a oxidação parcial (combustão, gasificação, etc.), 

hidrogenação ou alguma rota biológica (como a fermentação) para serem obtidos a partir da matéria 

lignocelulósica (SERRANO-RUIZ, WEST e DUMESIC, 2010) apud (SHELDON-COULSON, 2007). 
43

 A partir da fonte consultada não foi possível verificar a produção outros produtos além do AL durante a 

reação para sua obtenção. No entanto, como será verificado adiante, a ausência de tal informação não 

prejudicará na conclusão do estudo. 
44

 O próprio Ácido Succínico é passível de ser obtido a partir do Ácido Levulínico. 
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20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 2 

20.73-8 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 2 

Divisão 10 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 2 

10.82-1 Fabricação de produtos à base de café 1 

10.93-7 

Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e 

confeitos 1 

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes 1 

20.32-1 Fabricação de resinas termofixas 1 

20.91-6 Fabricação de adesivos e selantes 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 18 apresenta listagem dos possíveis derivados do AL. A pesquisa 

realizada buscou levantar não apenas que produtos são esses, mas também suas rotas de 

obtenção a partir do AL (coluna 4), suas funcionalidades (coluna 8), os produtos que 

podem substituir (coluna 6) e os fabricantes atuais (quando disponível) ou em potencial 

(coluna 5). A partir destas informações, foram também inferidos os setores da indústria 

onde esses produtos seriam insumos ou matérias-primas (coluna 7). As referências dos 

dados da tabela 18 abaixo encontram-se no Anexo 2. 
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Tabela 18 – Derivados do Ácido Levulínico.  

N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmento industrial Aplicação 

1 

1,4-Pentanodiol 

 

(Dihidroxipentano) 

C5H12O2 
a
   

Fabricação de Produtos 

Químicos (FPQ): 

Resinas termofixas;  

Fibras artificiais e 

sintéticas. 

Produção de novos 

poliésteres. 

2 

2-Metil-

tetrahidrofurano 

 

(MTHF) 

 

C5H10O 

Redução via 

hidrogenação 

catalítica do AL. 

(Int.
b
: γ-

Valerolactona) 

 

THF (como aditivo 

de combustível) 

Diclorometano 

(como solvente) 

FPQ: 

Aditivos de uso 

industrial; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos 

afins. 

Aditivo oxigenado para 

combustíveis. Pode ser 

misturado com gasolina. 

Como solvente (de 

Grignard, de extração, 

organometálico). 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmento industrial Aplicação 

3 

Ác.
c
 acetil acrílico 

 

(Ác. β-Acetil 

Acrílico; 

Ác. cis-4-oxo-2-

pentenóico) 

 

C5H6O3 
Oxidação do AL.   

FPQ: 

Resinas termoplásticas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras. 

Fabricação de polímeros 

acrílicos. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmento industrial Aplicação 

4 

Ác. Acrílico 

 

(Ác. 2-propenóico; 

Ác. Acroléico; Ác. 

Etilenocarboxílico; 

Ác. Propenóico; Ác. 

Vinilfórmico) 

C3H4O2 Oxidação do AL. 

BASF (SP)
d
 

UNIGEL 

(SP)
c
 

 

 FPQ: 

Tintas, vernizes, 

esmaltes e lacas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Aditivos de uso 

industrial; 

Adesivos e selantes; 

Resinas termoplásticas. 

- Iniciador na produção de 

ésteres acrílicos; 

- Monômero para ácidos e 

sais poliacrílicos; 

- Comonômero com a 

acrilamida para produção 

de floculantes; 

- Com etileno para 

produção de resinas de 

troca iônica. 

 

Usado na fabricação de: 

- Plástico; papel (e 

revestimentos); tintas para 

impressão; polidores de 

parede e chão; acabamento 

de tecidos e couro; aditivo 

de óleos lubrificantes e 

combustíveis; aglutinantes 

farmacêuticos; 

revestimento de metais 

quentes; selantes de 

alvenaria. 



 

 

 

91 Capítulo 5 – Aplicação da metodologia 

N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmento industrial Aplicação 

5 

Ác. 

Aminolevulínico 

 

(ALA; Ác. 5-amino-

4-oxopentanóico; 

Ác. δ-

aminolevulínico; 

DALA) 

C5H9NO3 

Síntese química. A 

partir do Ác. 5-

bromolevulínico. 

PDT 

PHARMA 

(SP)
e
 

BIOSYNTH 

(Suíça) 

 

Fabricação de Produtos 

Farmoquímicos e 

Farmacêuticos (FPFF): 

Medicamentos para uso 

humano. 

 

FPQ: 

Defensivos agrícolas 

Produção do Cloridrato do 

ácido aminolevulínico - 

usado no tratamento de 

lesões pré-câncer da pela, 

face e escalpo, em câncer 

de bexiga em fases I e II, 

acne.  

 

Usado como herbicida 

biodegradável. 

6 

Ác. Difenólico 

 

(Ác.  

4,4-Bis(p-

hidroxifenil)pentanó

ico; 

4-hidroxi-γ-(4-

hydroxifenil)-γ-

metilbenzenobutanói

co; CTFA) 

 

 

 

 

C17H18O4 

Produzido pela 

reação de ácido  

levulínico com 

fenóis 

Condensação do 

AL. 

RHODIA 

POLIAMID

A (SP)
f
 

Bisfenol A (BPA) 
FPQ: 

Resinas termoplásticas. 

Produção de polímeros; 

lubrificantes; materiais a 

prova de fogo; tintas.  

Pode copolimerizar com 

BPA ou substituí-lo 

diretamente na produção de 

policarbonatos; resinas 

epóxi e outros polímeros. 

7 Ác. Succínico 
Vide Tabela 

26. 

Oxidação do AL 

usando oxigênio na 

presença de V2O5. 

Vide Tabela 

26. 
Vide Tabela 26. Vide Tabela 26. Vide Tabela 26. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmento industrial Aplicação 

8 

α-Angélica lactona 

 

(Ác. 3-Pentenóico, 

4-hidroxi-, γ-

lactona;  

4-Hidroxi-3-ácido 

pentenóico-γ-

lactone;  

5-Metilfuran-2(3H)-

ona; 

γ-Metil-β,γ-

crotonolactona) 

 

 

C5H6O2 

 
GIVAUDA

N (Suíça) 
 

Fabricação de Produtos 

Alimentícios (FPA): 

Produtos à base de café; 

Produtos derivados de 

cacau, de chocolate e 

confeitos. 

 

FPQ: 

Cosméticos, produtos 

de perfumaria e de 

higiene pessoal. 

- Como flavorizante em 

café e cholocate. 

 

 

- Em cosméticos diários e 

essências de sabão (como 

violeta, girassol e 

orquídea); 

- Na fabricação de 

solventes; 

 

 

9 

Benzoazepinonas 

 

(Benzoazepinas; 

Benzodiazepinas) 

 

Reação do AL com 

anilinas em meio 

ácido 

  

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Em medicamentos 

prescritos como sedativos, 

hipnóticos, ansiolíticos, 

relaxantes musculares ou 

anticonvulsivantes. 

10 

Levulinato de butila 

 

(Butil-levulinato) 

 

C9H16O3 

Esterificação do AL 

com butanol (via 

extração reativa ou 

catálise ácida) 

  

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Tintas, vernizes, 

esmaltes e lacas. 

Usado como plastificante e 

solvente em polímeros, 

tecidos e revestimentos. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmento industrial Aplicação 

11 

Levulinato de Etila 

 

(Etil-levulinato; Etil 

4-oxopentanoato; 

etil 4-oxovalerote; 

Éster etílico de 4-

oxo ácido 

pentanóico) 

C7H12O3 

Esterificação do AL 

com etanol (via 

extração reativa ou 

catálise ácida) 

  

FPQ: 

Aditivos de uso 

industrial; 

Cosméticos, produtos 

de perfumaria e de 

higiene pessoal. 

 

FPA 

Aditivo para biodiesel; 

Usado como fragrância e 

agente flavorizante. 

12 

γ-valerolactona 

 

(GVL; 

2(3H)-Furanona; 

 dihidro-5-metil-4- 

ácido 

Hidroxypentanóico, 

γ-lactone; 

4-Pentanolide; 

5-Metildihidro-

2(3H)-furanona; 

γ-

Metilbutirolactona; 

γ-Pentalactone) 

 

C5H8O2 
   

FPQ: 

Cosméticos, produtos 

de perfumaria e de 

higiene pessoal.  

 

FPA 

Usado como fragrância de 

produtos para higiene 

pessoal e como flavorizante 

de baunilha e tabaco. 

Fabricação de solventes. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmento industrial Aplicação 

13 

Levulinato de metila 

 

(Metil Levulinato; 

4-Metil éster de 

ácido oxovalérico;  

Metil 4-oxovalerato) 

 

 

 

C6H10O3 

Esterificação do AL 

com metanol. 
  

FPQ: 

Cosméticos, produtos 

de perfumaria e de 

higiene pessoal. 

Usado na fabricação de 

perfumes. 

14 

Pirrolidinonas 

 

(Pirrolidona) 

 

 

 

 

C4H7NO 

Aminação redutiva 

de Knoop-Osterlin 

do AL 

  

FPQ: 

Adubos e fertilizantes; 

Defensivos agrícolas; 

Fibras artificiais e 

sintéticas; Tintas, 

vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos 

afins. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

1. Fabricação de 

agroquímcos 

2. Precursor do nylon 

3. Ingrediente de solventes 

de tintas e produtos têxteis. 

4. Solvente para tratamento 

de superfícies de tecidos, 

plásticos revestidos de 

metais, polímeros e para 

remoção de pintura. 

5. Fabricação de penicilina 

6. Agente antidepressivo. 

Trata puberdade precoce. 
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a
 : informação não encontrada. 

b
 Int.: Intermediário 

c
 Ác.: Ácido 

d
 Fabricante de ésteres de Ácido Acrílico. 

e
 Fabricante de Hidrocloreto de Ácido Aminolevulínico. 

f
 Fabricante em potencial. Hoje fabrica o Bisfenol A – que pode ser substituído pelo Ácido Difenólico. 
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5.2.1.3 Potencial de produção 

 

Embora exista um mercado relativamente tímido para o AL puro – equivalendo 

a 500 toneladas/ano em 2005 (HAYES, ROSS, et al., 2005) – , quando contemplados os 

produtos finais que dele podem se derivar, esse montante chega a 4,8 milhões de 

toneladas/ano – ou US$18 bilhões. A expectativa é de que, em 2025, o mercado do AL 

seja de US$110 bilhões. (INCITOR, 2012)  

Dando subsídios à avaliação do potencial de biorrefinarias oriundas do 

aproveitamento não energético do bagaço de cana nas usinas brasileiras, este estudo 

estimou a produção do AL para as diferentes configurações da biorrefinaria de acordo 

com os cenários avaliados na seção 4.1. 

Além da produção em potencial, foram estimadas também as receitas com a 

comercialização das bioplataformas químicas. No caso do AL, o preço considerado foi 

baseado no estudo de (HAYES, ROSS, et al., 2005), que consideraram o valor de 

US$5/kg do ácido. 

No presente trabalho, entendeu-se que, devido ao seu caráter marginal, a oferta 

do AL – e da demais bioplataformas – proporcionada pela biorrefinaria então proposta 

não afetará, no curto prazo, o mercado mundial desse produto. Com isso, o preço 

praticado do não diminuirá de imediato, possibilitando que o biorrefinador usufrua da 

margem de lucro diferenciada deste intermediário de síntese. 

A Tabela 19 mostra a produção e a receita estimadas com a fabricação do AL 

para os cenários avaliados. 

Tabela 19 – Produtividade, produção e receitas do Ácido Levulínico para os cenários avaliados. 

Cenários 
Produtividade 

(kg/t cana processada) 
Produção (10³ t/ano) Receita (10

6
 US$/ano) 

0 2,7 5,9 29,5 

1 9,5 20,4 102,2 

2 26,2 56,6 282,9 

3 32,4 70,0 349,9 

4 36,9 79,8 399,0 

5 41,7 90,2 450,8 

6 46,7 100,8 504,3 

                                                                                                    Fonte: Elaboração própria 



 

 

 

97 Capítulo 5 – Aplicação da metodologia 

5.2.2. Ácido Succínico  

 

O Ácido Succínico (AS) é um ácido dicarboxílico composto de quatro átomos de 

carbono e um grupo carboxila (–COOH) em cada extremidade (Figura 29). Chamado de 

ácido butanodióico na nomenclatura clássica, o AS é um composto químico tão (ou 

mais) versátil quanto o AL no que se refere aos produtos que pode originar.  

 

 

 

Figura 29 – Fórmula estrutural do Ácido Succínico (ou Ácido Butanodióico). 

Fonte: (CHEMICALLAND21, 2012u) 

 

O AS é um metabólito comum produzido por plantas, animais e micro-

organismos (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999). Ele é gerado como um intermediário do 

ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA), ou como produto principal da fermentação 

anaeróbica por alguns micro-organismos (BORGES, 2011). À temperatura ambiente, é 

uma substância sólida incolor e inodora, apresentando pontos de fusão e ebulição de 185 

°C e 235 °C respectivamente (BORGES, 2011). A Tabela 20 apresenta as principais 

características do AS. 

 

Tabela 20 – Principais propriedades e características do Ácido Succínico 

Propriedade Dado 

Massa molar (g/mol)
 
 118,09 

Aparência Cristal inodoro/incolor 

Densidade relativa 1,572 (20 °C/4 °C) 

Ponto de fusão 184-188 °C 

Ponto de ebulição 235 ºC 

Solubilidade Moderadamente solúvel em água  

Outras características Combustível e corrosivo 

       Fonte: (BORGES, 2011) e (CHEMICALLAND21, 2012u) 
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Segundo (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999), o potencial industrial da produção do 

AS é reconhecido desde a década de 1980. No entanto, o interesse na produção a partir 

da biomassa só se tornou evidente na década seguinte. Até então, os estudos se 

restringiam apenas às rotas petroquímicas.  

Para esses mesmos autores, os principais mercados para o AS são: (1) como 

agente surfactante, detergente, extensor e espumante; (2) como íon quelante usado em 

galvanoplastia para prevenção da corrosão de metais; (3) no mercado de alimentos 

como acidulante, agente flavorizante e agente antimicrobial; e (4) em agentes em 

produtos farmacêuticos, como antibióticos, aminoácidos e vitaminas. Juntos, estes 

mercados somam US$ 400 milhões ao ano. 

Além disso, o AS é um substituto direto do anidrido maléico e do ácido adípico 

(WERPY, PETERSEN, et al., 2004) (TAYLOR, 2010). O primeiro tem amplo mercado 

no setor petroquímico para produção de plastificantes, resinas poliéster, resinas 

alquídicas e maleicas, aditivos para óleos, lubrificantes, inseticidas, herbicidas, 

fungicidas e ácido fumárico (ELEKEIROZ, 2012), enquanto o segundo é usado na 

produção de polióis poliésteres, poliuretanos, poliamidas, fios e fibras (TAYLOR, 2010) 

(SOLVAY RHODIA, 2012). 

Em razão dos custos de produção não competitivos, até a década de 1990, 

apenas o AS natural vendido no setor alimentício era produzido via rota fermentativa 

(ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999). Nos últimos anos, no entanto, têm surgido iniciativas 

em escala comercial onde produção do AS por fermentação está voltada aos mercados 

de surfactantes, revestimentos e polímeros (TAYLOR, 2010) (ALPEROWICZ, 2011) 

(BOLAND, 2011). 

No Brasil, o AS não consta como um produto fabricado no país e nem 

consumido via importação. Por outro lado, sugere-se um potencial para a 

comercialização do referido ácido pelo fato de existir mercado para o anidrido maléico e 

para o ácido adípico no país. Ambos os produtos possuem apenas um fabricante no 

Brasil: a Elekeiroz é responsável pela produção do anidrido maléico, enquanto a Rhodia 

fabrica o ácido adípico (ABIQUIM, 2012). A capacidade de produção das referidas 

empresas é de 30000 e acima de 65000
45

 toneladas ao ano para cada produto 

                                                 

 

45
 Valor estimado com base na produção anual de N2O pela unidade (QUÍMICA E DERIVADOS, 2006) 

e na produção de N2O por tonelada de ácido adípico produzido (RHODIA ENERGY, 2011). 
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respectivamente (ELEKEIROZ, 2012) (QUÍMICA E DERIVADOS, 2006) (RHODIA 

ENERGY, 2011).  

 

 

5.2.2.1 Obtenção do Ácido Succínico a partir do Bagaço 

 

O AS foi obtido pela primeira vez como produto da destilação da resina fóssil 

âmbar – succinum, em latim, de onde vem essa terminologia (BRITANNICA, 2012). 

 Até os dias atuais, o método mais comum para a produção do AS é com a 

utilização de derivados de petróleo. Nessa rota, o butano – ou o benzeno (MCC, 2012) – 

petroquímico é oxidado a anidrido maléico que, em seguida sofre hidrólise para 

obtenção do ácido maléico que, por sua vez, passa por hidrogenação catalítica ser 

convertido a AS (Figura 30) (BORGES, 2011)  (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999).  

 

 

Figura 30 – Síntese química para obtenção do Ácido Succínico via rota petroquímica. 

Fonte: (BORGES, 2011) 

 

Essa rota, além de ser ambientalmente não favorável, é custosa do ponto de vista 

econômico, acabando por limitar o aproveitamento do potencial do AS para suas 

diversas aplicações (BORGES, 2011). A rota fermentativa a partir da biomassa é, 

portanto, uma alternativa para diminuição desses impactos e dos custos de produção 

(Figura 31). 

É grande o número de matérias-primas que podem originar o AS via 

fermentação. Em sua tese, (BORGES, 2011) cita estudos que relatam a obtenção do 

composto a partir de fontes como soro de queijo, melaço de cana, madeira, palha de 

arroz, fibra de milho, alcachofra, topinambo de Jerusalém, trigo, milhocina, e até do 

saquê. 



 

 

 

100 Capítulo 5 – Aplicação da metodologia 

 

Figura 31 – Esquema simplificado da obtenção do Ácido Succínico por fermentação de glicose via 

metabolismo de A. succinogenes. Fonte: Adaptado de (BORGES, 2011) 

 

Da mesma forma, elevado é o número de micro-organismos – anaeróbicos e 

facultativos – que têm no AS um intermediário comum de seus metabolismos. Como 

exemplo, o sal succinato (precursor do AS) pode ser formado a partir de açúcares e 

aminoácidos através de: bactérias produtoras de proprionato como as da espécie 

Propionibacterium; bactérias gastrointestinais típicas como Escherichia coli, Pectinatus 

sp. e Bacteroides sp.; e bactérias ruminais como Ruminococus flavefaciens, 

Actinobacillus succinogenes, Bacteroides amylophilus, etc. (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 

1999). O AS pode, inclusive, ser obtido a partir do AL (Figura 32) 

 

 

Figura 32 – Esquema simplificado da obtenção de Ácido Succínio a partir do Ácido Levulínico. Fonte: 

(HAYES, ROSS, et al., 2005) 

 

Têm-se, portanto uma diversidade de caminhos biotecnológicos dos quais o AS 

pode ser sintetizado. A escolha do mais apropriado vai depender de aspectos como a 

viabilidade técnica, balanços mássicos e energéticos e a economicidade (BORGES, 

2011) (WERPY, PETERSEN, et al., 2004). No caso do AS, os principais desafios para 

sua produção em escala comercial são a recuperação e a purificação economicamente 
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competitivas a partir da mistura produzida durante sua síntese (ZEIKUS, JAIN e 

OVAN, 1999). 

A rota utilizada neste estudo para produção do AS tendo como matéria-prima o 

bagaço de cana é baseada no trabalho de (BORGES, 2011)
46

. Nele, o hidrolisado de 

hemicelulose e a celulignina – produzidos na etapa de pré-tratamento do bagaço – são 

fermentados em batelada e anaerobicamente pela bactéria Actinobacillus succinogenes
47

 

CIP 106512.  

Diferentemente do processo de produção do AL, a síntese do AS a partir de 

material lignocelulósico, por ocorrer via fermentação, requer o pré-tratamento da 

biomassa para liberação dos açúcares de sua estrutura. 

Nesse sentido, o processo de pré-tratamento do bagaço utilizado no presente 

estudo foi explosão a vapor seguida de deslignificação alcalina descrito em (ROCHA, 

MARTÍN, et al., 2012). Neste trabalho, os autores descrevem o balanço de massa do 

pré-tratamento do bagaço em escala piloto. A Figura 33 mostra um esquema e a Tabela 

21 apresenta as condições operacionais deste processo. 

 

Figura 33 – Esquema do processo pré-tratamento do bagaço via explosão a vapor seguida de 

deslignificação alcalina. 

Fonte: (ROCHA, MARTÍN, et al., 2012) 

 

 

 

                                                 

 

46
 Do qual serão utilizados os valores máximos de rendimento obtidos nos experimentos. 

47 
Um dos fatores determinantes para a eleição desta bactéria, foi pautado, fundamentalmente, em sua 

tolerância a elevadas concentrações de substrato. (BORGES, 2011) 
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Tabela 21 – Condições operacionais do pré-tratamento do bagaço. 

Parâmetros 
Explosão a 

avapor 

Deslignificação 

alcalina 

Pressão (MPa) 1,30 
48

 

Temperatura (ºC) 190,00 95,00 

Hidrolisado de hemicelulose obtido por 

bagaço consumido (L/kg) 
0,89 

Celulose obtida por bagaço consumido 

(kg/kg) 
0,32 

Fonte: (ROCHA, MARTÍN, et al., 2012) 

 

Na explosão a vapor, o bagaço produzido a partir do processamento da cana 

contendo 50% de umidade passa por um processo de secagem até chegar a 5% de 

umidade
49

. O material seco é então moído e encaminhado para um reator onde é 

injetado vapor. Depois de alcançado certo nível de pressão, o reator é bruscamente 

despressurizado. 

As frações sólida (celulignina) e líquida (hidrolisado de hemicelulose) da 

suspensão formada na explosão a vapor são então separadas e encaminhadas para 

diferentes etapas. A celulignina é lavada e enviada para o processo de deslignificação 

alcalina – para obtenção da polpa celulósica –, enquanto a fração hemicelulósica segue, 

juntamente com o efluente da lavagem da celulignina, para um processo de pós-

hidrólise que visa completar a auto-hidrólise ocorrida na explosão a vapor. 

Na deslignificação alcalina, a celulignina é transformada numa mistura de 

celulose e licor negro (rico em lignina). Uma vez separados, a polpa celulósica passa 

por lavagens para extrair a lignina residual e, em seguida, é encaminhada para a 

hidrólise e demais processos de conversão.  

Na Tabela 22, encontram-se as quantidades de hemicelulose (hidrolisado) e 

celulose para a conversão em AS a partir do bagaço de cana excedente disponível em 

cada cenário avaliado. 

 

                                                 

 

48
 : informação não encontrada. 

49
 Especificação: massa seca correspondendo a mais de 90% do conteúdo. Neste estudo foi fixado em 5% 

de umidade. 
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Tabela 22 – Montantes de celulose e hidrolisado de hemicelulose gerados no pré-tratamento do bagaço. 

Cenários Bagaço seco disponível 

(kg/t) 

Hidrolisado de hemicelulose 

(L/t) 

Celulose 

(kg/t) 

0 12,0 10,7 3,8 

1 41,5 36,9 13,1 

2 114,9 102,3 36,3 

3 142,1 126,5 44,9 

4 162,0 144,2 51,2 

5 183,1 162,9 57,9 

6 204,8 182,3 64,8 

                                                                Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O licor negro pode ser usado para aproveitamento energético ou passar por outro 

processamento para isolamento da lignina – a qual pode ser usada como matéria-prima 

de produtos aromáticos, adesivos e substitutos fenólicos em resinas (SANTOS, 2011). 

Com relação à fermentação para produção de AS, de acordo com (BORGES, 

2011), os processos de fermentação dos produtos do pré-tratamento se dão 

separadamente. O hidrolisado de hemicelulose, rico em xilose, depois de separado da 

mistura reacional e fermentado pelo Actinobacillus succinogenes gerando AS com 

rendimento de 40,3 g/L (Tabela 24). A celulignina, por sua vez, passa por um processo 

de deslignificação alcalina. Após algumas lavagens, a celulose (celulignina 

deslignificada) passa pelo processo de Fermentação e Sacarificação Simultânea (SSF, 

em inglês), onde inicialmente sofre hidrólise enzimática para, em seguida, ser 

fermentada pelo mesmo microorganismo. O rendimento de AS na SSF é 38,4 g/L 

(Tabela 24). 

Com relação aos coprodutos, ambos os processos geram, paralelamente, Ácido 

Acético (AA) e Ácido Fórmico (AF). A fermentação do hidrolisado de hemicelulose 

tem rendimento de 7,8 g/L e 0,75 g/L para o AA e o AF respectivamente. A 

fermentação da celulose apresenta rendimento de 4 g/L e 1,81 g/L para os mesmos 

compostos respectivamente. 

O Ácido Fórmico – ácido metanóico na nomenclatura oficial –, é um 

intermediário químico com múltiplas destinações: usado para melhorar a higiene e a 

digestão em nutrição animal; para remoção de tintas e ferrugem de superfícies 
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metálicas; em cervejarias e vinícolas serve para desinfectar barris e tonéis; e também é 

usado como regulador de pH na indústria farmacêutica e de defensivos agrícolas 

(BASF, 2013). Atualmente, é obtido a partir da reação do monóxido de carbono com o 

hidróxido de sódio (FOGAÇA, 2011).  

Enquanto o AF não possui fabricante no Brasil, o Ácido Acético é produto de, 

pelo menos, três indústrias químicas distintas no país
50

. Trata-se de um ácido fraco que 

se apresenta como um líquido límpido e incolor, com odor característico de vinagre. Sua 

produção se dá, geralmente, a partir da oxidação do acetaldeido produzido do etanol, 

derivado da cana de açúcar. Este ácido é utilizado na indústria têxtil como agente 

neutralizante e acidificante; é intermediário químico para derivados clorados e formação 

de sal; é agente de coagulações de látex e solventes para gomas na produção de 

borracha; é usado na preparação de monômeros para polimerização, como o acetato de 

vinila; na indústria de alimentos; e ainda na produção de fármacos, corantes e pesticídas 

(CLOROETIL). 

As Tabela 23 e Tabela 24 mostram, respectivamente, as condições reacionais e 

rendimentos da conversão do bagaço de cana em AS. 

É importante ressaltar que, no processo de fermentação pelo Actinobacillus 

succinogenes para produção do AS, melhores rendimentos são obtidos quando o meio é 

mantido sob alimentação constante de CO2
51

 (BORGES, 2011) (ZEIKUS, JAIN e 

OVAN, 1999) (BORGES e PEREIRA JR., 2011). Tal fato que confere uma vantagem 

adicional à fabricação do AS a partir do bagaço por oferecer uma alternativa 

interessante para o uso – e, consequentemente, redução da emissão – do gás carbônico 

gerado na fermentação do melaço para a produção de etanol nas usinas.
52

 Esse potencial 

pode culminar numa receita extra para a biorrefinaria pela venda de créditos de carbono. 

                                                 

 

50
 São elas: Cloroetil, Butilamil e Rhodia Poliamida. Todas três localizadas no estado de São Paulo. 

51
 A concentração do CO2 regula os níveis das principais enzimas da via PEP carboxiquinase, atuando 

como um aceptor de elétrons e alterando o fluxo do PEP (fosfoenolpiruvirato), metabolizando piruvato e 

lactato/etanol em baixos níveis de CO2, produzindo succinato em altos níveis de CO2. (KIM, M., et al., 

2004) apud (BORGES, 2011) 
52

 Na fermentação do etanol, são formados 2 moles de CO2/mol de glicose, enquanto a fermentação do 

AS consome CO2 – tornando-a uma reação fixadora de CO2. (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999) 
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Tabela 23 – Condições dos processos de fermentação do hidrolisado de hemicelulose e da celulose. 

Condições do meio reacional 
(1) Hidrolisado de 

hemicelulose 

(2) Celulose 

(SSF) 

Concentração inicial (g/L): (1) Xilose, 

(2) Glicose 
80,0 81,0 

tf 
a
(h) 48 

Extrato de levedura (g/L) 5,0 3,0 

MgSO4 (g/L) 3,0 

NaHCO3 (g/L) 10,0 

K2HPO4 (g/L) 5,0 

pH 7,0-8,0 

CO2 (vvm) 0,05 

Carga enzimática (FPU/g) NA
b
 25 

Relação sólido:líquido (g/mL) NA 3:10 

Fonte: (BORGES, 2011) 

                                                 

 

a
 tf: tempo de esgotamento do substrato e máxima concentração do produto formado. 

b
 NA: Não se aplica. 

 

Tabela 24 – Rendimentos da conversão da hemicelulose e da celulose. 

Produtos 
Rendimentos (g/L) 

Hidrolisado de hemicelulose Celulose (SSF) 

AS 40,3 38,4 

AA 7,8 4,0 

AF 0,75 1,81 

                             Fonte: (BORGES, 2011) 

 

Nos experimentos de (BORGES, 2011), foi mantido fluxo constante de CO2 igual 

a 0,05 vvm (volume do gás por volume do meio por minuto) para obtenção dos 

referidos rendimentos. 
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5.2.2.2 Derivados e aplicações 

 

O AS é componente chave de mais trinta produtos comercialmente importantes 

na indústria de alimentos, farmacêutica e de cosméticos (BORGES, 2011). Além disso, 

tem potencial para substituir mais de 250 compostos químicos que são, atualmente, 

derivados benzeno – composto conhecidamente carcinogênico (AHMED e MORRIS, 

1994) apud (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999). 

De plásticos de engenharia a alimentos, passando por cosméticos, 

medicamentos, adesivos, detergentes, tintas e solventes, o leque de possíveis produtos 

pode envolver um mercado de mais 270 mil toneladas ao ano (SONG e LEE, 2006).  

No levantamento realizado, foram identificados 33 compostos passíveis de 

serem obtidos a partir do AS. A Tabela 25 apresenta a distribuição do número de 

substâncias levantadas de acordo com os setores da indústria. 

 

Tabela 25 – Quantidade de compostos derivados do Ácido Succínico por setor da indústria de 

transformação.  

Código do 

setor Descrição do Setor 

Número de 

compostos 

20.73-8 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 14 

20.22-3 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras 13 

20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 12 

20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industrial 12 

20.32-1 Fabricação de resinas termofixas 10 

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano 10 

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas 7 

10.99-6 Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente 6 

20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 5 

22.29-3 

Fabricação de artefatos de material plástico não especificados 

anteriormente 5 

20.51-7 Fabricação de produtos alimentícios 4 

20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 4 

20.63-1 

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 3 

20.91-6 Fabricação de adesivos e selantes 3 

20.29-1 

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados 

anteriormente 2 

20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 2 
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Divisão 20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 2 

10.66-0 Fabricação de alimentos para animais 1 

10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 1 

17.21-4 Fabricação de papel 1 

19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo 1 

20.12-6 Fabricação de intermediários para fertilizantes 1 

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes 1 

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes 1 

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas 1 

23.19-2 Fabricação de artigos de vidro 1 

Divisão 13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 1 

Divisão 17 

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE 

PAPEL 1 

Divisão 21 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS 1 

Divisão 22 

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE 

MATERIAL PLÁSTICO 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já na Tabela 26, assim como foi feito para o AL, serão apresentados os possíveis 

derivados do AS (coluna 2), suas aplicações (coluna 9), os setores industriais aos quais 

estão relacionados (coluna 4), a rota de obtenção a partir do AS (coluna 4) e os 

fabricantes atuais (coluna5). As referências dos dados da tabela abaixo encontram-se no 

Anexo 2. 
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Tabela 26 - Derivados do Ácido Succínico. 

N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

1 

1,4-Butanodiol 

 

(BDO; 

1,4-Butileno 

glicol;  

1,4-

Tetrametileno 

glicol; 

1,4-

Dihidroxibutano

; 

Tetrametileno-

1,4-diol) 

 

C4H10O2 

Hidrogenação 

do AS. 

Redução do AS. 

Myriant (EUA) 

BASF 

(Alemanha) 

BioAmber 

(França) 


a
 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Fibras artificiais e sintéticas; 

Resinas termofixas; 

Resinas termoplásticas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

 

Amplamente utilizado na 

produção de plásticos e 

polímeros de alta resistência 

(como PBT e poliuretanos), 

fibras de Lycra (spandex) e 

solventes (como THF), e 

produtos farmacêuticos (como o 

GBL). 

2 

1,4-

Diaminobutano 

 

(Putrescina; 

Butanodiamina) 

 

C4H12N2 

Hidrogenação 

da 

succinonitrila. 

  

FPQ: 

Resinas termofixas;  

Fibras artificiais e sintéticas. 

Fabricação de poli (éster amida) 

biodegradável. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

3 

2-Pirrolidona 

 

(α-Pirrolidona; 

γ-butirolactama) 

 

 

C4H7NO 

Hidrogenação 

do AS. 

Aminação 

redutiva do AS. 

  

FPQ: 

Adubos e fertilizantes; 

Defensivos agrícolas; 

Fibras artificiais e sintéticas; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

1. Fabricação de agroquímcos 

2. Precursor do nylon 

3. Ingrediente de solventes de 

tintas e produtos têxteis. 

4. Solvente para tratamento de 

superfícies de tecidos, plásticos 

revestidos de metais, polímeros 

e para remoção de pintura. 

5. Fabricação de penicilina 

4 

Ác.
b
 4-

Aminobutanodió

ico 

 

(Ác. γ-

Aminobutírico; 

GABA; Ác. 4-

Amino-n-

butírico; Ác. 

Piperidínico) 

 

C4H9NO2  
FORMIL (SP)

c
 

 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado como suplemento 

alimentar e medicamento para: 

controle de ansiedade, reduzir 

sintomas pré-menstruais, 

promover crescimento 

muscular, queimar gorduras. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

5 

Ác. Adípico 

 

(Ác. 1,4-

Butanodicarboxí

lico; Ác. 1,6-

Hexanedióico; 

Ác. Adipínico; 

Acifloctin; 

Acinetten) 

 

 

 

 

 

 

C6H10O4 

 

RHODIA 

POLIAMIDA 

(SP) 

 

FPQ: 

Fibras artificiais e sintéticas; 

Resinas termofixas. 

Precursor do nylon 6.6 e 

matéria-prima na fabricação de 

espumas e produtos industriais. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

6 

Ác. Aspártico 

 

(Ác. 2-

Aminobutanedió

ico; 

Ác. 

Aminosuccínico; 

Ác. 

Asparaginíco) 

 

 

 

 

 

 

 

C4H7NO4 

 
AJINOMOTO 

(SP) 
 

FPA: 

Especiarias, molhos, temperos e 

condimentos; 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPQ: 

Sabões e detergentes sintéticos; 

Produtos químicos orgânicos 

não especificados 

anteriormente. 

 

FPFF: 

 Medicamentos para uso 

humano. 

Fabricação de produtos para 

nutrição enteral e parenteral. 

Fabricação de medicamentos: 

usado em preparações integrais 

de aminoácidos e também na 

forma de sais de arginina ou 

ornitina como um agente 

revigorante na recuperação da 

fadiga e melhoria na disfunção 

hepática.  

Usado na suplementação 

mineral na forma de sais de 

potássio, magnésio ou cálcio. O 

sal de potássio é também 

utilizado em colírios. Seu sal de 

sódio é usado como um 

condimento para dar um sabor 

acre e rico aos alimentos.  

Usado como um componente 

em soluções preservativas para 

transplante de órgãos.  

Matéria-prima chave para a 

síntese de adoçantes artificiais 

de alta intensidade "aspartame", 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

bem como para a produção de 

ácido poliaspártico, que tem 

grande demanda na fabricação 

de detergentes, tratamento de 

água e na fabricação de resinas 

de absorção de água e produtos 

químicos agrícolas. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

7 

Ác. Fumárico 

 

(Ác. 2-

Butenodióico; 

Ác. trans-

Butenodióico; 

Ác. Trans-1,2-

Etilenodicarboxí

lico; Ác.  

Alomaleico; Ác. 

Bolético) 

 

C4H4O4 

Isomeração 

catalítica do Ác. 

Maleico 

ELEKEIROZ 

(SP) 

INTERCONTI

NENTAL (SP) 

PETROM (SP) 

PRAID (SP) 

PROAROMA 

(SP) 

Anidrido Ftálico 

(tintas e vernizes) 

Anidrido Maleico 

(resinas 

alquídicas) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Aditivos de uso industrial; 

Adesivos e selantes; 

Defensivos agrícolas. 

 

FPA: 

Alimentos para animais. 

Fabricação de resinas 

alquídicas, tintas e vernizes; 

Usados como plastificantes para 

Acetado de Polivinila e Cloreto 

de Polivinila; 

Usados na manufatura de 

lubrificantes e aditivos para óleo 

combustível e lubrificantes 

sintéticos; 

Usado na fabricação de agente 

umectante nas indústrias 

farmacêutica, plástica e têxtil; 

Utilizado nas rações de suínos e 

frangos; 

Fabricação de aglutinantes para 

papel, resinas alílicas, adesivos, 

inseticidas e fungicidas. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

8 

Ác. Itacônico 

 

(Ác. 2-

Metilidenobutan

odióico; Ác. 

Metilenosuccíni

co; Ác.  

Propilenodicarb

oxílico) 

 

C5H6O4 
 Itaconix (USA) 

Ácido Poliacrílico 

e 

Ácido Succínico  

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Aditivos de uso industrial; 

Adesivos e selantes; 

Defensivos agrícolas; 

Sabões e detergentes sintéticos. 

 

Fabricação de Papel, Celulose e 

Produtos de Papel (FPCPP). 

O polímero do AI é usado em 

resinas de estireno butadieno e 

em látex acrílico para materiais 

têxteis, papéis e tintas. 

Melhora a resistência à abrasão 

e à água em materiais como: 

papéis, revestimento de tapetes, 

materiais têxteis, tintas e 

adesivos 

Utilizado como: 

superabsorventes (SAP , sigla 

em inglês); co-construtores para 

detergentes; dispersantes de 

minerais em revestimentos e 

agente anti-incrustação no 

tratamento de água. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

9 

Ác. Maleico 

 

(Ác. 2-

butenodióico; 

Ác. cis-1,2-

ethenodicarboxíl

ico; 

Ác. cis-2-

butenodióico; 

Ác. Malenico; 

Ác. Toxílico) 

 

 

 

 

C4H4O4
d
 

   

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termofixas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Aditivos de uso industrial. 

 

Fabricação de Coque, de 

Produtos Derivados de Petróleo 

e de Biocombustíveis 

(FCPDPB). 

 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

Usado na fabricação de 

poliésteres, resinas alquídicas, 

plastificantes e óleos 

lubrificantes 

Usado como conservantes de 

óleo e gordura e acidulante de 

alimentos. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

10 

Ác. Málico 

 

(Ác. 

Hidroxibutanodi

óico; Ácido da 

maçã; Ác. 2-

Hidroxietano-

1,2-

dicarboxílico; 

Ác. 

Deoxitetrárico; 

Hidroxisuccínic

o) 

 

 

 

 

 

 

C4H6O5 

   

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPQ: 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Aditivos de uso industrial; 

Produtos de limpeza e 

polimento; 

Cosméticos, produtos de 

limpeza e higine pessoal. 

 

FPFF. 

 

Fabricação de Produtos Têxteis 

(FPT). 

Usado como acidificante 

conservante e aditivo de 

alimentos; na limpeza e 

revestimento de metais; como 

retardante de gesso e cimento; 

em cosméticos; produtos 

farmacêuticos e na indústria 

têxtil. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

11 

Anidrido 

Maleico 

 

(MA; Anidrido 

de ác. cis-

Butenodióico; 

Anidrido 

Toxílico; 

2,5-Dihidro-2,5-

dioxofurano;  

2,5-

Furanodiona) 

 

 

 

 

 

C4H2O3 

 
ELEKEIROZ 

(SP) 

Anidrido Ftálico 

(resinas 

alquídicas) e 

Ácido Succínico 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termofixas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Aditivos de uso industrial. 

Fabricação de poliésteres 

insaturados; resinas alquídicas; 

Ácido Fumárico. 

Usados como plastificantes 

internos para acetato de 

polivinila, polimetacrilato, 

poliestireno e outras resinas. 

Usados como aditivos para 

óleos lubrificantes, aglutinantes 

para papel, agentes tensoativos, 

produtos químicos para 

tratamento de água, inseticidas, 

fungicidas. 

12 

Diacetato de 

etileno glicol 

 

(DBE; 

Diacetato de 

etano; 

Diacetóxi etano; 

EGDE) 

 

 

 

 

 

 

C6H10O4 

 
EASTMAN 

(EUA) 
 

FPQ: 

Resinas termoplásticas; 

Resinas termofixas; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins. 

Utilizados na fabricação de 

resinas, plásticos e outros 

produtos de consumo industrial 

 

Usado também na fabricação de 

revestimento de equipamentos 

automotivos e transportes e de 

tintas serigráficas 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

13 

Succinato de 

dietila 

 

(Dietil 

succinato; Dietil 

éster de ác. 

butanóico; 

Dietil éster de 

ác. succínico) 

 

 

 

 

 

C8H14O4 

  Ftalatos 

FPQ: 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Produtos de limpeza e 

polimento; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Aditivos de uso industrial. 

Utilizado na limpeza de 

superfícies metálicas e também 

como removedor de tintas 

(esmaltes de unha também). 

Ésteres de ácido succínico 

podem também ser adicionados 

ao diesel para diminuir a 

emissão de material particulado. 

14 

Succinato de 

dimetila 

 

(Dimetil 

succinato; DMS; 

Éster dimetílico 

do ác. Succínico; 

Dimetil 

butanodioato) 

 

 

 

C6H10O4 

 

RHODIA 

POLIAMIDA 

(SP) 

CYTEC (EUA) 

 

FPQ: 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Aditivos de uso industrial; 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e higiene pessoal. 

Fabricação de produtos 

farmacêuticos; agroquímicos e 

perfumes. 

Também usado para produzir 

aditivos, plásticos e outros 

compostos orgânicos. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

15 

Diamino 

disuccinato de 

etileno 

 

(EDDS; 

Ác. etileno-

diamino-

disuccínico) 

 

 

 

C10H16N2O8 

 BASF (SP)
e
 

EDTA 

Etileno Diamino 

Tetraacetato 

FPQ. 

 

FPFF. 

 

FPCPP. 

Usado na indústria 

farmacêutica, de papel e de 

cosméticos. 

16 Fibra de Vidro  

Produzido a 

partir da 

aglomeração de 

filamentos 

muito finos e 

flexíveis de 

vidro com 

resinas (como a 

de poliéster) e 

posterior 

polimerização. 

ACQUAFIBRA 

(RJ) 

VITRIGLASS 

(RJ) 

 

Fabricação de Produtos de 

Minerais não Metálicos 

(FPMM): 

Artigos de vidro 

Reforços plásticos e abrasivos; 

Materiais esportivos; Indústria 

naval e aeronáutica; Isolantes 

elétricos e térmicos; 

Revestimentos anti-corrosivos; 

Reforços abrasivos; Filtragem 

de materiais de baixo ponto de 

fusão; Isolação elétrica; 

Ancoragem de mármores; 

Tecidos técnicos; Isolação 

térmica; Isolantes elétricos; 

Reforços e proteção de cabos 

telefônicos de fibra ótica; 

Revestimento externo de 

mangueiras etc.  

Para a robótica, têm-se na fibra 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

um poderoso material para a 

confecção de bases e "carcaças" 

para robôs. 

17 

γ-butirolactona 

 

(GBL) 

 

 

C4H6O2 

     

18 

Hidroxisuccinim

ida 

 

(1-Hidroxi-2,5-

Pirrolidinadiona;  

HOSu;  

NHS) 

 

 

 

 

 

C4H5NO3 

   

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado na produção de 

aminoácidos (como os 

acilaminoácidos) e peptídeos. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

19 

Maleimida 

 

(2,5-

Pirrolediona) 

 

C4H3NO2 
   

FPQ: 

Produtos Químicos: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termoplásticas; 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Adesivos e selantes; 

Aditivos de uso industrial.; 

Adubos e fertilizantes; 

Defensivos agrícolas. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano.  

 

Fabricação de Produtos de 

Borracha e de Materiais 

Plásticos (FPBMP). 

Usado na fabricação de 

fenilmaleimida - usadas em 

resinas termoplásticas, 

revestimentos e adesivos, 

intermediários de síntese de 

farmoquímicos e agroquímicos, 

bactericidas e fungicidas, 

vulcanização de borracha, 

resinas fotosensíveis e vernizes 

isolantes. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

20 

N-metil-

pirrolidinona 

 

(NMP; 1-Metil-

2-pirrolidinona; 

N-Metil-2-

Pirrolidona;  

m-pirrole;  

1-

Metilpirrolidino

na) 

 

 

 

C5H9NO 

Aminação 

redutiva do AS. 
 

Cloreto de 

metileno
f
 

CFC (defluxo 

semi-aquoso, 

desengordurament

o e revestimento) 

FPQ: 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Produtos de limpeza e 

polimento. 

Solvente para diminuir 

poluições tóxicas. Conhecido 

como "solvente verde". 

 

Usado como solvente na 

recuperação e purificação de 

acetilenos, olefinas e diolefinas; 

na purificação de gases; e na 

extração de aromáticos de 

correntes de carga. 

 

Usado na fabricação de 

removedores de tintas, e agentes 

de limpeza. 

21 

Succinato de 

polibutileno 

 

(PBS; Poli-butil-

succicinato;  

4,4 Bionolle 

(poliéster) ) 

 

Obtido através 

da 

copolimerização 

do 1,4  

butanodiol 

(BDO) com Ác. 

Succínico (AS). 

BASF 

(Alemanhã) 

Mitsubishi 

Chemical 

(Japão)  

BioAmber 

(França) 

 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termoplásticas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material plástico 

não especificadosanteriormente. 

Fabricação de filmes para 

embalagens biodegradáveis e 

talheres descartáveis. 

 

Fabricação de peças de interior 

de automóveis. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

22 

Polibutileno 

succinato 

tereftalato 

 

(PBST) 

 

A partir da 

combinação do 

BDO com o AS. 

DuPont (EUA) 

Eastman (EUA) 

BASF 

(Alemanhã) 

 

FPBMP: 

Artefatos de material plástico 

não especificadosanteriormente. 

 

23 

Polibutileno  

succinato 

adipato 

 

(PBSA) 

 

A partir da 

combinação do 

BDO com o AS 

e o Ác. Adípico 

(AA). 

BASF 

(Alemanha) 

Shanghai Showa 

High Polymer 

(China) 

Ire Chemical 

(Coréia do Sul) 

 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termoplásticas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material plástico 

não especificadosanteriormente. 

Embalagens: sacos; frascos; 

filme para embrulhar.  

Agricultura: filme de 

recobrimento.  

Outros: plastificante para PVC. 

24 

Polibutilenoteref

talado 

 

(PBT) 

 

Copoliéster 

linear 

sintetizado pela 

reação de 

transesterificaçã

o e 

policondensação 

do BDO e 

DMT
g
. 

BASF 
Nylon 

PET 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termoplásticas; 

Fibras artificiais e sintéticas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material plástico 

não especificadosanteriormente. 

Utilizado na fabricação de fibras 

para confecções e carpetes e de 

frascos e garrafas. 

 

Pode se utilizado em ligas com 

outros polímeros convencionais 

para aplicações como plástico 

de engenharia nas áreas 

automobilística e eletrônica. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

25 
Poliol 

poliésteres 
  

BASF (SP) 

BASF 

POLIURETAN

OS (SP) 

COIM (SP) 

DOW BRASIL 

(SP) 

REICHHOLD 

(SP) 

SCANDIFLEX 

(SP) 

 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termofixas. 

Produção de espumas flexíveis 

de poliuretano para fabricação 

de espumas técnicas para 

indústria automobilística, 

pincéis, espumas para cabedal 

de solados, bojo de sutiãs, 

laminados para dublagem a 

fogo. 

26 

Polisuccinato de 

etileno 

 

(PES) 

 

 

(–

OCH2CH2O2

CCH2-

CH2CO–)n 

 

Sintetizado 

através da 

reação de 

policondensação 

entre os 

monômeros  

etilenoglicol 

(EG) e AS. 

Nippon 

Shokobai Co. 

(Japão) 

PEBD 

PP 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termofixas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material plástico 

não especificadosanteriormente. 

Usado na fabricação de filmes 

transparentes. 

27 Poliuretano 
 

Obtido a partir 

de reação 

química quase 

instantânea, pela 

poliadição de 

ACEBRAS (SP) 

AKZO NOBEL 

(SP) 

AMINO (SP) 

BASF (SP) 

 

 

FPQ:  

Resinas termofixas 

Usado na fabricação de espumas 

para poltronas e colchões. 

Como substituto do couro 

natural para estofamento de 

sofás. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

um 

poliisocianato 

(no mínimo 

bifuncional) e 

um poliol ou 

outros 

reagentes. 

BAYER (SP) 

BETEL (SP) 

BULLTRADE 

(RS) 

CASA DO 

POLIURETAN

O (SP) 

CHEMTURA 

(SP) 

COIM (SP) 

DELMAC (SP) 

DFM (SP) 

DISSOLTEX 

(SP) 

DOW BRASIL 

(SP) 

DURLIN (SP) 

ECOBLASTER 

(SP) 

FCC - CAMPO 

BOM (RS) 

FINITO (RS) 

PAUMAR (SP) 

POLY-

Na fabricação de espumas para 

isolamento térmico, 

impermeabilização e tapamento 

de fissuras. 

Na fabricação de 

amortecedores, molas 

suplementares de elastômeros 

microcelulares, enchimento de 

pneus resistenets à perfuração, 

painéis laterais e frontais. 

No solado de calçados; nas 

rodas de patins; em invólucros 

de máquinas de diálise, 

mamografia e respiradores; 

caixas de computadores, 

impressoras, telefones, 

copiadoras. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

URETHANE 

(MG) 

PURCOM (SP) 

QUIMINVEST 

(RJ)  

QUIMPIL (SP) 

REICHHOLD 

(SP) 

RICI CHEM 

(RN) 

SAYERLACK 

(SP) 

SERPOL (SP) 

SHIMTEK (SP) 

SILQUIM (RS) 

STAHL (RS) 

UTECH (SP) 

 

28 
Resina de troca 

iônica 
  

PUROLITE DO 

BRASIL (SP) 

LANXESS (SP) 

 FPQ 

Utilizadas em processos de: 

abrandamento, 

desmineralização, 

dealquilinização, polimento, 

descoloração, purificação, 

remoção de nitratos, 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

recuperação de efluentes e 

catálises químicas. 

29 

Succindiamida 

 

(Butanodiamida; 

Diamida de ác. 

succínico) 

 

 

 

 

 

C4H8N2O2 

 

Suzhou Vosun 

Chemical Co. 

(China) 

 

FPQ: 

Aditivos de uso industrial; 

Produtos de limpeza e 

polimento. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Utilizadas como combustíveis e 

em materiais absorventes 

 

Usado na produção de 

succinimida. 

 

Usado como dispersante. 

30 

Succinato de 

Sódio 

 

(Succinato de 

dissódio; Sal de 

sódio do ác. 

butanodióico) 

 

 

C4H4Na2O4 

  
Glutamato de 

Sódio 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anterioremente. 

 

FPQ: 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Resinas termofixas; 

Resinas termoplásticas; 

Acentua o sabor dos alimentos. 

Intermediário químico para 

tintas, perfumes, lacas, químicos 

fotográficos, resinas alquídicas, 

plastificantes, químicos para 

tratamento de metais, sistemas 

de refrigeração de água veicular, 

revestimentos, sedativos 

medicinais, antipasmódicos, 

medicamentos contra o câncer... 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

Aditivos de uso industrial; 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e higiene pessoal; 

Produtos químicos orgânicos 

não especificados 

anteriormente. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

31 

Succinimida 

 

(Imida de ác. 

succínico; 2,5-

Dioxopirrolidina

; Butanimida; 

2,5-

Dicetopirrolidin

a; 

2,5-

Pirrolidinediona) 

 

 

 

C4H5NO2 

   

FPQ: 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Intermediários para fertilizantes. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado como dispersantes em 

óleos de motores como 

dispersante de substâncias que 

podem se depositar e prejudicar 

as partes principais dos motores. 

 

É usado como intermediário 

químico na fabricação de 

produtos farmacêuticos e 

fertilizantes. 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

32 

Succinonitrila 

 

(Butanodinitrila; 

Deprelin; 

Dicianoetano; 

Dicianeto de 

etila) 

 

 

 

C4H4N2 

 

Hengshui yovey 

fine chemical 

Co. Ltd. (China) 

 

FPQ: 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Aditivos de uso industrial. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado principalmente para 

síntese orgânica. 

Também usado como agente de 

revestimento em niquelagem, 

aditivo de solução de bateria, 

Usado em pigmento 

quinacridona, intermediário de 

síntese para Nylon 4, 

intermediário de medicamentos. 

33 

Tetrahidrofurano 

 

(THF; 

Óxido de 

butileno; 

Furanidina; 1,4-

Epóxi-butano; 

Oxalano) 

 

 

 

C4H8O 

Hidrogenação 

do AS. 

Redução do AS. 

LABSYNTH 

(SP) 

BASF (SP) 

INVISTA 

(EUA) 

 

FPQ: 

Impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e fibras; 

Resinas termoplásticas; 

Adesivos e selantes; 

Aditivos de uso industrial. 

Ingrediente de solventes, colas e 

tintas. 

Iniciador na fabricação do 

nylon. 

Solvente de resina para 

poliuretanos não tratados e 

termoplásticos com aplicações 

em revestimentos, como fitas 

magnéticas e couro sintético. 

Utilizado em revestimento de 

PVC, limpeza de reatores e 

filmagem, revestimento de 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos Segmentos de destino Aplicações 

celofane e tintas de impressão 

para plásticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

a
 : informação não encontrada 

b
 Ác.: Ácido 

c
 Produz o Tartarato do Ácido gama-Aminobutírico (também conhecido como Bigaba). 

d
 Ácido Maléico e Ácido Fumárico são isômeros. (CHEMICALLAND21, 2012i) 

e
 Produtor em potencial. Hoje fabrica o EDTA (ABIQUIM, 2012). 

f
 N-Metil-Pirrolidona é muito menos volátil que o cloreto de metileno. Por isso, pode ser reciclado evitando emissões tóxicas para a atmosfera. O mercado do cloreto de 

metileno é na ordem de milhões de toneladas ao ano. (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999) 
g
 DMT: Dimetil tereftalato. Nesta aplicação, o DMT pode ser substituído pelo Ác. Tereftálico. 
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5.2.2.3 Potencial de produção 

 

Sendo ainda considerado como especialidade química, a variedade de aplicações 

industriais possíveis para o AS abre perspectivas de torná-lo uma commodity no médio 

prazo (TAYLOR, 2010) (ZEIKUS, JAIN e OVAN, 1999). Hoje, enquanto o mercado 

desse composto corresponde a apenas de 30000 toneladas ao ano – ou US$ 225 milhões 

–, prevê-se que esse montante pode chegar a 180000 toneladas anuais ainda em 2015  

(TAYLOR, 2010) (BORGES, 2011). Tal expectativa se deve aos avanços que vêm 

ocorrendo em tecnologias para a redução do custo de produção via rota fermentativa. 

Atualmente, a maior parte da oferta de AS corresponde ao petroquímico, no 

entanto, tem sido relativamente elevado o número de iniciativas para fabricação e 

comercialização do AS obtido via fermentação da biomassa  (TAYLOR, 2010).  

Hoje, os principais produtores do AS são a Mitsubishi Chemicals (Japão), a 

BASF (Alemanha) e a DSM (Holanda). Estes, apesar de fabricarem o AS a partir de 

fonte fóssil, são também os financiadores das unidades que estão surgindo para 

produção do AS pela rota fermentativa. Praticamente todas essas novas plantas são 

oriundas de joint ventures entre os tradicionais produtores. Na Tabela 27 seguem as 

empresas produtoras do AS baseado em biomassa conhecidas atualmente, bem como as 

respectivas capacidades e estágios de produção. 

Além da produção do AS, algumas dessas empresas estão produzindo (ou 

produzirão) alguns derivados deste, como o BDO, o Ácido Adípico e o PBS (TAYLOR, 

2010) (BASF E CSM, 2012) (BOLAND, 2011). A expectativa, no médio prazo, é 

comercializar o “bio” AS a preços inferiores ao do anidrido maléico petroquímico – 

atualmente a US$ 1,5/kg em média –, saindo do patamar atual de US$ 3/kg a US$ 5/kg 

(TAYLOR, 2010) (SONG e LEE, 2006). 

Para inferir o potencial de produção do AS a partir do bagaço excedente de 

usinas de cana brasileiras, foram calculados os montante de produtos passíveis de serem 

obtidos no processo descrito na seção 5.2.2.1 acima. 
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Tabela 27 – Empresas produtoras do Ácido Succínico produzido a partir de biomassa. 

Empresas Localização Fundadora

s 

Biomass

a 

Micro-

organismo 

Capacidad

e (t/ano) 

Situação 

BioAmber Pomacle/França DNP Green 

e ARD 

Trigo 

(Glicose) 

E. coli 3000 Operaciona

l 

Bluewater 

Biochemicals 

Sarnia/Canadá BioAmber e 

Mitsui 

  17000 Previsão de 

operação 

em 2013 

(não 

encontrado) 

Tailândia BioAmber e 

Mitsubishi 

   Empresas 

fundadoras 

divulgaram 

apenas a 

intenção. 

Reverdia Cassano/Itália DSM e 

Roquette 

Frères 

Glicose (Levedura 

própria) 

10000 Previsão de 

operação 

em 2012
a
 

Myriant 

Technologies 

Louisiana/EUA Myriant 

Technologie

s 

Açúcar 

não 

refinado 

E. coli 15000 Previsão de 

operação 

em 2013
b
 

Succinity 

GmbH 

Dusseldorf/Aleman

ha 

BASF e 

CSM 

(Purac) 

Glicerina 

ou 

Glicose 

Basfi 

succiniproducen

s (Levedura 

própria) 

10000 Previsão de 

operação 

em 2013 

Fontes: Elaboração própria a partir de (TAYLOR, 2010), (SUSTAINABILITY CONSULT, 2011), 

(BOLAND, 2011), (ALPEROWICZ, 2011), (BASF E CSM, 2012). 

                                                 

 

a
 Planta de demonstração (de centenas de toneladas) já em operação. (TAYLOR, 2010) 

b
 Planta com biorreator de 20 m³ já em operação. (TAYLOR, 2010) 
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Nesse sentido, a Tabela 28 mostra a produção estimada de AS (e coprodutos) 

para os cenários de biorrefinaria analisados, bem como o consumo concomitante de 

CO2. Como a proposta se refere a uma biorrefinaria integrada a uma unidade de 

processamento da cana, a produtividade está expressa em termos de tonelada de cana 

processada. 

 

Tabela 28 – Produção estimada do Ácido Succínico e coprodutos e consumo de CO2. 

Cenários 

Produtividade 

(kg/t cana 

processada) 

Consumo na 

fermentação  

(l/h) 

Produção anual 

(10³ t/ano
a
) 

Consumo 

anual (10
3
 

t/ano)
b 

Insumos e 

Produtos 
AS AA AF CO2 AS AA AF CO2 

0 0,92 0,13 0,03 69,98 1,98 0,29 0,07 1,19 

1 3,17 0,46 0,11 242,05 6,84 1,00 0,23 4,13 

2 8,77 1,28 0,30 670,10 18,95 2,77 0,64 11,43 

3 10,85 1,58 0,36 828,65 23,43 3,42 0,79 14,14 

4 12,37 1,81 0,42 944,91 26,72 3,90 0,90 16,12 

5 13,98 2,04 0,47 1067,63 30,19 4,41 1,02 18,21 

6 15,63 2,28 0,53 1194,31 33,77 4,94 1,14 20,37 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                 

 

a
 Ano-base: 2008. 

b
 Volume específico do CO2 (21,1ºC e 101,325 kPa): 547 L/kg. Fonte: (GAMA GASES) 

 

Além da oferta, foram estimadas também as receitas oriundas da 

comercialização do AS. Para isso, foram utilizados os preços apresentados na Tabela 

29. 

 

Tabela 29 – Preço do Ácido Succínico, coprodutos e insumos. 

Produto Preço (US$/t) 

AS 3000 

AA 600 

AF 700 
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CO2 3 

Fonte: (ALIBABA, 2013) (DNV, 2011) 

 

A Tabela 30 mostra os ganhos estimados da produção de AS em cada cenário. 

 

Tabela 30 – Receita estima da produção de AS e coprodutos e da comercialização de créditos de carbono. 

 AS AA AF CO2 

         

Cenários P (10³ 

t/ano) 

R (10
6
 

US$/ano) 

P (10³ 

t/ano) 

R (10
6
 

US$/ano) 

P (10³ 

t/ano) 

R (10
6
 

US$/ano) 

C (10³ 

t/ano) 

R (10³ 

US$/ano) 

0 1,98 5,94 0,29 0,17 0,07 0,05 1,19 3,98 

1 6,84 20,53 1,00 0,60 0,23 0,16 4,13 13,76 

2 18,95 56,84 2,77 1,66 0,64 0,45 11,43 38,11 

3 23,43 70,29 3,42 2,05 0,79 0,55 14,14 47,13 

4 26,72 80,15 3,90 2,34 0,90 0,63 16,12 53,74 

5 30,19 90,56 4,41 2,65 1,02 0,71 18,21 60,72 

6 33,77 101,31 4,94 2,96 1,14 0,78 20,37 67,92 

              Fonte: Elaboração própria 

 

Com base nos resultados obtidos para cada rota, far-se-á, na próxima seção, uma 

análise comparativa das duas rotas avaliadas. Além das vantagens e desvantagens das 

mesmas, será também avaliada a diferença entre os ganhos estimados entre a produção 

das plataformas químicas e a geração de excedente de energia elétrica para venda no 

SIN – finalidade atual do bagaço excedente nas usinas brasileiras. 

 

5.3 – Síntese dos resultados 

 

A partir dos dados estimados anteriormente, percebe-se que, em termos de 

receita total, o valor estimado para o Ácido Levulínico é maior que para o Ácido 

Succínico em todos os cenários. Ou seja, mesmo considerando os coprodutos e a receita 

com a venda de créditos de carbono, o AS está em desvantagem com relação ao AL em 

termos econômicos.  

Para verificar se o motivo deste resultado é o fato de o preço considerado para o 

AL ser 67% maior que o utilizado para o AS, os cálculos foram realizados considerando 
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ambos os produtos com preço de US$ 5/kg. A Figura 34 apresenta um gráfico que 

compara as receitas totais
53

 dos dois produtos neste caso. 

 

 

Figura 34 – Comparação entre receita total estimada do Ácido Levulínico e do Ácido Succínico com 

preço igual a US$ 5/kg. Fonte: Elaboração própria. 

Vê-se, portanto, que essa significativa distinção entre as receitas das 

bioplataformas não é oriunda da diferença entre os preços das duas. Tal resultado pode, 

no entanto, ser atribuído ao fato de a produtividade do AL ser quase três vezes maior 

que a o AS isolado (Tabela 31), de modo que a renda com coprodutos e captura de CO2, 

por ser menos valiosa, não compensa economicamente.  

Tabela 31 – Comparação entre produção de Ácido Levulínico e Ácido Succínico. 

Cenários Produção (10³ t/ano) AL/AS 

 AL AS  

0 5,91 1,98 2,99 

1 20,44 6,84 2,99 

2 56,59 18,95 2,99 

3 69,97 23,43 2,99 

4 79,79 26,72 2,99 

5 90,15 30,19 2,99 

6 100,85 33,77 2,99 

                                                 

 

53
 No caso do Ácido Succínico, considerando as receitas estimadas com o Ácido Acético, Ácido Fórmico 

e CO2. 
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136 Capítulo 5 – Aplicação da metodologia 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação à destinação atual do bagaço – venda de eletricidade para a rede –, 

a receita advinda da comercialização das bioplataformas é, pelo menos, 15 vezes maior 

do que a receita a partir da geração elétrica. A Tabela 32 compara as receitas estimadas 

da produção das bioplataformas com a receita gerada (também estimada) caso o bagaço 

que foi usado na biorrefinaria gerasse eletricidade, segundo os cenários da usina de 

cogeração (de 1 a 6). 

 

Tabela 32 – Comparação entre receitas com produção de bioplataforma e geração elétrica. 

Cenários 
Receita total estimada (10

6
 US$/ano) 

AL AS Eletricidade
54

 

1 102,2 38,5 1,1 

2 282,9 106,5 5,8 

3 349,9 131,6 7,6 

4 399,0 150,1 8,5 

5 450,8 169,6 8,8 

6 504,3 189,7 11,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desse modo, considerando a questão da escalabilidade – que preconiza que os 

rendimentos obtidos em escala laboratorial, geralmente, são mais elevados do que em 

escala piloto ou comercial
55

 - mesmo que a produtividade das bioplataformas se reduza 

à metade, estas permanecerão mais atrativas economicamente (em termos de receita) do 

que a geração elétrica. 

É importante ressaltar que este estudo não pretende ser exato, mas sim fornecer 

estimativas aproximadas concernentes ao tema analisado.  

                                                 

 

54
 Cálculo realizado considerando o preço médio do MWh para usinas de biomassa do Leilão de Energia 

A-5/2011 (EPE, 2011). 
55

 Devido à dificuldade de manutenção das condições ótimas do meio (PEREIRA JR., BON e 

FERRARA, 2008). 
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No próximo capítulo será analisada a biorrefinaria como núcleo de um sistema 

de simbiose industrial. Primeiramente será proposta uma metodologia para o 

planejamento deste sistema. Em seguida, essa metodologia será aplicada para o 

município de Campos dos Goytacazes. 
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Capítulo 6 – Ensaio de Ecologia Industrial para Biorrefinaria de 

Bagaço de Cana em Campos dos Goytacazes - RJ  

 

O objetivo deste capítulo é propor um ensaio de ecologia industrial para 

biorrefinarias a partir de bagaço de cana, com foco na produção de plataformas 

químicas de alto valor agregado.  

Este ensaio, ainda que preliminar e focado em um estudo de caso específico, 

poderá servir como base para aplicação da análise em outras áreas potenciais no Brasil. 

A necessidade de se elaborar um estudo de ecologia industrial quando se 

propõem biorrefinarias com viés de bPQs deriva, sobretudo, do fato de que estas 

biorrefinarias devem ter o papel de estruturar sinergias entre atividades econômicas nas 

regiões em que serão instaladas, dinamizando a economia local e ampliando as 

potencialidades econômicas. 

Primeiramente, a proposta metodológica será descrita, mostrando as etapas 

necessárias para a elaboração do planejamento de simbiose industrial (SI) tendo numa 

biorrefinaria como setor âncora. Em seguida, tem-se o ensaio para o município de 

Campos dos Goytacazes, o qual foca, principalmente, nas etapas qualitativas iniciais do 

planejamento.  

 

6.1 – Proposta metodológica para planejamento de simbiose industrial 

ancorada em biorrefinaria de bagaço de cana 

 

Como visto anteriormente, a simbiose industrial (SI), juntamente aos parques 

eco-industriais, constitui-se num dos principais instrumentos da Ecologia Industrial.  

A opção por propor uma metodologia de planejamento de SI neste trabalho está 

associada a uma série de fatores que, na perspectiva de dar início a um processo de 

mudança no modus operandi do setor sucroalcoolquímico de uma região, tornam este 

instrumento mais atrativo. Alguns destes fatores são: 

 

 A cooperação entre diferentes setores da indústria voltada à melhoria do 

desempenho econômico em associação ao desenvolvimento 

socioambiental da região na qual a simbiose está localizada; 
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 A não necessidade de reserva de uma área demarcada para abrigar 

instalações industriais e de gestão do sistema, e; 

 O aumento da inserção das indústrias no mercado em virtude do aumento 

da competitividade. 

 

A contrapartida mais evidente deste instrumento é o significativo custo de 

transação em virtude de depender basicamente da articulação entre os diversos atores 

envolvidos. 

No entanto, o potencial para a dinamização e diversificação econômica da região 

na qual se insere e a perspectiva de viabilização das biorrefinarias, aliados aos demais 

benefícios vistos anteriormente, fazem do planejamento da SI uma alternativa de grande 

interesse.  

A Figura 35 apresenta o esquema da metodologia proposta para o planejamento 

de um sistema de SI apoiado em biorrefinaria de bagaço de cana. 
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Figura 35 – Esquema da metodologia proposta para planejamento da SI ancorada em biorrefinaria de 

bagaço de cana. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.1.1. Etapa 1: Caracterização do local 

 

Como para qualquer estudo de localização industrial, é importante identificar os 

fatores locacionais das regiões onde se pretende instalar a SI. Nesta etapa, pretende-se 

identificar o local que proporcionará maior vantagem competitiva – tanto em termos 

socioeconômicos como ambientais – às indústrias que a compuserem. 

Alguns fatores locacionais são destacados abaixo: 

 

 População; 

 Infraestrutura educacional; 

 Oferta de mão de obra; 

 Disponibilidade energética 

 Esgotamento sanitário; 
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 Abastecimento de água; 

 Infraestruturas viária e portuária; 

 Atividades econômicas da região, e; 

 Incentivos fiscais. 

 

Nesta proposta metodológica, o critério de “local” é dado pelo limite da unidade 

político-administrativa (estado, município, região, etc) em que se pretende implantar a 

simbiose industrial. 

 

6.1.2. Etapa 2: Estimativa do potencial de produção 

 

Esta etapa se refere à estimação da oferta de produtos da indústria âncora. Uma 

vez definidos os produtos da biorrefinaria, é preciso aferir o quanto seria produzido no 

local escolhido.  

Importante para o dimensionamento da SI, a metodologia desta etapa é análoga à 

apresentada no Capítulo 4 e aplicada no Capítulo 5. 

 

6.1.3. Etapa 3: Seleção das indústrias 

 

A seleção das indústrias se dará de maneira distinta a depender do estágio de 

desenvolvimento da simbiose industrial. Na fase inicial, o objetivo central da seleção 

será identificar os potenciais compradores dos produtos da biorrefinaria, formando, 

assim, seu mercado consumidor. No momento seguinte, a preocupação será estabelecer 

a simbiose propriamente, através da criação de sinergias com os resíduos gerados pelas 

empresas. Finalmente, a fase que segue contemplará a entrada de novas unidades para 

suprir as demandas existentes no sistema já estabelecido. Estes estágios serão 

detalhados adiante, na seção 6.1.4. 

A Figura 36 mostra o sequenciamento do processo de seleção das indústrias. 
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Figura 36 – Fluxograma das etapas do processo de seleção das indústrias 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6.1.3.1 Levantamento das indústrias locais 

 

Nesta etapa serão apontadas as empresas pertencentes aos setores industriais 

identificados como potenciais consumidores dos produtos ou resíduos gerados
56

.  

Entende-se que esta atividade pode ser realizada de diversas formas, dependendo 

de cada caso.  

 

6.1.3.2 Avaliação da compatibilidade técnica 

 

A avaliação da compatibilidade técnica envolve duas subetapas: uma qualitativa 

e outra quantitativa. 

 

                                                 

 

56
 A identificação dos setores está descrita na seção 4.2.2 e, apesar de ter focado nas biorrefinarias, é 

aplicável aos produtos de qualquer outra unidade produtiva. Importante salientar que essa metodologia se 

baseia nas funcionalidades dos produtos, uma vez que são elas que conferem o valor agregado dos 

mesmos. 
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Avaliação qualitativa  

Esta subetapa tem como objetivo avaliar e escolher as indústrias com base nas 

características qualitativas de seus processos. A partir dessa seleção, será possível 

avaliar quantitativamente o potencial para atendimento das demandas da SI. 

Obtido o levantamento das indústrias, faz-se necessário avaliar, para cada 

unidade levantada, se esta consome algum insumo ou matéria-prima que equivalha, em 

termos de funcionalidade, aos produtos/resíduos ofertados pelas unidades da SI em 

questão ou que tenha possibilidade de ser substituído por estes. 

A funcionalidade é avaliada, principalmente, a partir das propriedades físico-

químicas dos produtos e resíduos. Estas características também têm o fim de determinar 

a eventual necessidade de pré-tratamento dos materiais ou se podem ser usados in 

natura. 

Ocorre, então, a elaboração de uma matriz ou um esquema evidenciando todas 

as possíveis interações identificadas. Caso não haja um consumidor compatível para um 

determinado produto/resíduo, a seleção continua, ampliando a busca para além dos 

limites da região escolhida, ou com a proposição de instalação novas unidades no local. 

Em caso positivo, segue-se à avaliação quantitativa. 

 

Avaliação quantitativa  

Conhecidas as indústrias pré-escolhidas na análise qualitativa, segue-se então à 

avaliação quantitativa. Nesta, a partir do potencial de geração de produtos e resíduos da 

biorrefinaria e demais indústrias da SI e a partir do consumo de insumos e matérias-

primas das indústrias pré-selecionadas, determina-se, em termos numéricos, o potencial 

de sinergias. 

A seleção quantitativa é a principal responsável pelo dimensionamento do 

sistema, uma vez que expõe os potenciais físicos de atendimento às demandas da SI e, 

por isso, permite inferir quantas indústrias serão necessárias para supri-las. 

Esta subetapa, portanto, requer maior detalhamento do processo produtivo das 

indústrias levantadas na seleção qualitativa, visto que depende de informações acerca do 

montante consumido das matérias-primas ou insumos de interesse. 

Paralelamente, deve ser realizada uma avaliação socioeconômica e ambiental 

para determinar, juntamente com o potencial físico, qual a melhor concepção para o 
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iminente arranjo
57

, principalmente, em termos de aumento de competitividade
58

 no 

mercado e de minimização dos impactos ambientais das indústrias participantes da 

simbiose. 

É importante ressaltar que, mesmo planejando a composição da SI com base na 

avaliação quantitativa, esta depende principalmente do interesse de cada unidade em 

participar. Ainda, é válido pontuar que, com o fim de diminuir a vulnerabilidade dos 

empreendimentos, o desejável é que as unidades participantes não dependam apenas de 

um fornecedor ou cliente para executar seus processos. 

 

6.1.4. Etapa 4: Desenvolvimento dos cenários 

 

Para implantar uma simbiose industrial se faz necessária a elaboração de 

cenários. Nesta metodologia, serão considerados três horizontes temporais: um de curto 

prazo, compreendendo a fase de conformação do mercado consumidor da biorrefinaria; 

um de médio prazo, caracterizado pelo efetivo estabelecimento da simbiose industrial a 

partir da troca de resíduos entre as empresas; e outro de longo prazo, que vislumbra 

expansão do sistema através da criação de novas unidades para endereçar as demandas 

não atendidas. 

 

6.1.4.1 Cenário de curto prazo:  

 

No curto prazo, o objetivo principal é estruturar o núcleo da simbiose industrial 

através da criação da biorrefinaria e da formação de seu mercado consumidor. Portanto, 

é no curto prazo que são definidos aspectos como: a localização da biorrefinaria, a 

seleção das indústrias que consumirão seus produtos e o sistema de gestão da SI. 

 

6.1.4.2 Cenário de médio prazo 

 

No médio prazo, são planejadas as ações pós-início da operação da simbiose 

industrial, buscando assim a consolidação do sistema como um instrumento da Ecologia 

                                                 

 

57
 Possíveis arranjos: Um fornecedor-Um cliente; Um fornecedor-Dois clientes; Dois fornecedores-Um 

cliente, e assim por diante. 
58

 Crucial para a conformação da simbiose industrial. 
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Industrial. É neste cenário, portanto, que ocorrem as primeiras iniciativas em busca de 

sinergias para uso dos resíduos gerados na SI. 

Ainda, para suprir a demanda não atendida por consumidores dos resíduos pelas 

unidades locais, há que vislumbrar-se, eventualmente, a possibilidade de recorrer a 

indústrias localizadas não apenas dentro de seus limites, mas também no entorno da 

unidade administrativa que acomoda a SI. Além disso, pode-se abrir espaço até mesmo 

à participação de outros setores – como o agrícola, por exemplo
59

. 

 

6.1.4.3 Cenário de longo prazo 

 

Finalmente, no longo prazo, são vislumbradas novas unidades produtivas para as 

demandas não atendidas pelas indústrias existentes. 

Contudo, nem sempre será possível formar o mercado consumidor dos resíduos 

apenas com as unidades já participantes. Ocasionalmente, se fará necessário buscar 

novos integrantes fora do sistema. Nesse sentido, a seleção das indústrias, neste cenário, 

ocorre tanto no ambiente interno como externo à SI. 

É neste momento também que são realizados prognósticos acerca das 

possibilidades de evolução para a SI estabelecida.  

A simbiose industrial pode ser considerada como um primeiro estágio de 

implantação do conceito de Ecologia Industrial. Nesse sentido, pode-se vislumbrar que, 

no longo prazo, o sistema passe a conformar um parque eco-industrial, o que se daria, 

por exemplo, a partir da estruturação de serviços e espaços compartilhados pelas 

indústrias participantes. 

Com relação à duração de cada horizonte temporal, entende-se que a 

determinação dos prazos é função de cada caso. Nesta proposta metodológica, esse 

papel é resguardado para quem realiza o planejamento. 

 

6.2 – Um ensaio para Campos dos Goytacazes: Simbiose industrial ancorada 

em biorrefinaria de bagaço de cana para produção de bioplataformas 

químicas 

 

                                                 

 

59
 Conformando um sistema de “Simbiose Agroindustrial”. 
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Este ensaio trata de um estudo introdutório sobre o estabelecimento de uma 

simbiose industrial no município de Campos dos Goytacazes (RJ) cujo núcleo seja uma 

biorrefinaria a partir do bagaço de cana produtora de bioplataformas químicas de alto 

valor agregado. 

Além de constituir uma perspectiva para a revitalização da agroindústria 

sucroalcooleira no município e região, este ensaio visa o estabelecimento de uma nova 

dinâmica produtiva, pautada não apenas no aspecto econômico, mas também no 

desenvolvimento socioambiental local. 

Através do fortalecimento de uma atividade econômica alicerçada num recurso 

renovável e de alto efeito multiplicador (PIQUET, GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2006), o 

sistema proposto endereça aspectos importantes da atual economia campista como: a 

diminuta relevância do setor agroindustrial, a elevada concentração de renda, a 

dependência ao setor petrolífero e, consequentemente, a baixa diversificação econômica 

do município
60

. 

Por se tratar de um estudo preliminar, o escopo deste ensaio se restringe a uma 

análise mais voltada aos aspectos qualitativos, com a cenarização contemplando 

exclusivamente o curto prazo. Acredita-se que a contribuição dessa avaliação 

introdutória está em fornecer os primeiros subsídios para um estudo mais profundo e 

completo. 

 

6.2.1. Caracterização do município 

 

6.2.1.1 Breve histórico  

 

A história de Campos dos Goytacazes como cidade data do ano de 1835, quando 

se chamava apenas Campos e era formada pelos distritos de Campos, Guarulhos e São 

Sebastião. Antes de sua colonização no século XVII, a região era habitada por indígenas 

Goitacás, Guarulhos e Puris (IBGE, 2012a). 

Em 16 de Outubro de 1986, através da lei municipal nº 559, o território ocupado 

por Campos passou a denominar-se Campos dos Goytacazes. Município que hoje 

compreende os distritos de Campos dos Goytacazes, Dores de Macabu, Ibitioca, 

                                                 

 

60
 Aspectos que serão mais bem embasados na caracterização do município. 
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Morangaba, Morro do Coco, Mussurepe, Santa Maria, Santo Amaro de Campos, Santo 

Eduardo, São Sebastião de Campos, Serrinha, Tocos, Travessão e Vila Nova de Campos 

(IBGE, 2012a). 

Até meados do século XX, a economia campista era predominantemente 

agropecuária, com especial relevância da cultura da cana-de-açúcar. A agroindústria 

açucareira da Região Norte Fluminense (RNF) é a atividade econômica mais antiga do 

Estado do Rio de Janeiro (ERJ). É nessa região que se encontra instalado quase todo o 

parque sucroalcooleiro do Estado (COSTA, PONCIANO, et al., 2009).  

No século XIX, auge do setor açucareiro em Campos dos Goytacazes, o 

município exercia importante influência política no Brasil Império em virtude de sua 

aristocracia agrária (IBGE, 2012a). Seu pico de produção foi atingido em meados da 

década 1980, quando superou os oito milhões de toneladas por safra. Nos anos que se 

seguiram, contudo, a produção anual não conseguiu ultrapassar cinco milhões de 

toneladas, marcando o período de declínio do setor sucroalcooleiro na região (COSTA, 

PONCIANO, et al., 2009). 

No ano de 1974, se inicia um novo ciclo econômico para o município, e para 

toda a RNF, com a descoberta de petróleo no campo de Garoupa na plataforma 

continental da Bacia de Campos – que se estende do Estado do Espírito Santo até o 

município de Cabo Frio (Região das Baixadas Litorâneas do ERJ) (IBGE, 2012a) 

(SEPLAG, 2010). Frente à decadência da cultura sucroalcooleira, esse novo momento 

abriu perspectivas promissoras para Campos dos Goytacazes e região. 

Começa a ocorrer, portanto, um processo de transformação de uma região 

agrícola tradicional para uma região dependente da renda petrolífera (PIQUET, 

GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2006). Esta dependência, contudo, tem uma peculiaridade: 

apenas o município de Macaé concentra a operação das atividades de prospecção e 

produção do petróleo na RNF (NUNES, 2012) (FIRJAN, 2011). Os demais municípios 

petro-rentistas da região se beneficiam via recebimento de royalties
61

, participação 

especial
62

 e atividades do setor de serviços (NUNES, 2012) (MARGEM, 2007). 

                                                 

 

61
 Os royalties no Brasil constituem compensação financeira, devendo ser paga mensalmente pelos 

concessionários de E&P de petróleo a partir da data de início da produção comercial em cada campo. No 

regime de concessão, os royalties incidem diretamente sobre a receita bruta obtida com a venda do 

petróleo, mediante a aplicação de uma alíquota. (NUNES, 2012) 
62

 A Participação Especial (PE) constitui uma compensação financeira extraordinária, devendo ser paga 

pela empresa concessionária em campos com grande volume de produção. A PE deve ser paga com 

relação a cada campo, a partir do trimestre em que ocorrer a data de início da respectiva produção. A 



 

 

 

148 Capítulo 6 – Ensaio de Ecologia Industrial para Biorrefinaria de Bagaço de 

Cana em Campos dos Goytacazes - RJ 

 

6.2.1.2 Características geográficas e socioeconômicas 

 

Campos dos Goytacazes, que uma vez pertenceu ao estado do Espírito Santo 

(ES), hoje faz parte da RNF e, com 4.040,6 km², é o maior município em extensão 

territorial do ERJ
63

 (IBGE, 2012a) (STELLET e BORBA, 2008).  

A Figura 37 mostra mapa do município e cidades fronteiriças. 

 

 

Figura 37 – Campos dos Goytacazes e suas fronteiras. 

Fonte: Gentilmente elaborado em SIG
64

 por R. F. C. Miranda 

  

Formado por 106 bairros distribuídos nos 14 distritos
65

, Campos dos Goytacazes 

abriga 55% da população da RNF (mais 463 mil habitantes) e ocupa mais de 40% da 

extensão territorial da região (IBGE, 2012a).  

                                                                                                                                               

 

incidência dessa participação governamental ocorre de forma distinta a dos royalties, já que tem 

periodicidade trimestral e incide sobre a receita bruta dos campos, deduzidos os royalties, os 

investimentos na exploração, os custos operacionais, a depreciação e os tributos previstos na legislação 

em vigor, ou seja, sobre a receita líquida. (NUNES, 2012) 
63

 O estado do Rio de Janeiro é composto por oito mesorregiões. São elas: Região Metropolitana, Região 

Noroeste Fluminense, Região Norte Fluminense, Região Serrana, Região das Baixadas Litorâneas, 

Região do Médio Paraíba, Região Centro-Sul Fluminense e Região da Costa Verde. Por sua vez, a Região 

Norte Fluminense é formada pelos municípios: Campos dos Goytacazes, Carapebeus, Cardoso Moreira, 

Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidelis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. 

(SEBRAE - RJ, 2011) 
64

 SIG: Sistema de Informação Geográfica. 
65

 Listados anteriormente. 
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Ao norte faz fronteira com o Estado do Espírito Santo através do rio Itabapoana, 

a nordeste com o município de São Francisco de Itabapoana, a leste com o município de 

São João da Barra pelo canal de São Bento, a sudeste é banhado pelo Oceano Atlântico 

desde a Barra do Açu até a foz do rio Furado, ao sul, com Quissamã, a sudoeste com 

Conceição de Macabu e Santa Maria Madalena, a oeste com São Fidélis e a noroeste 

com Cardoso Moreira, Italva e Bom Jesus de Itabapoana (SMOU, 2002). 

Campos dos Goytacazes possui, atualmente, os seguintes instrumentos de gestão 

municipal: Lei Orgânica (de Março de 1990), Plano Diretor, Lei de Perímetros Urbanos, 

Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de Parcelamento do Solo, estas promulgadas no 

ano de 2007 (PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, 2007). 

Além da população e da extensão territorial, Campos também possui o maior 

PIB da região. Em 2010, chegou a R$24,5 bi (equivalente a 56,8% do PIB regional e a 

7,12% do estadual) (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2012). Deste montante, 73,8% é oriundo 

do setor industrial e apenas 0,46% correspondem à agropecuária. O restante está 

associado ao setor de serviços. 

Atualmente, mais de 90% dos alimentos que são consumidos em Campos dos 

Goytacazes, são produzidos em outras cidades. Nos últimos 10 anos, houve uma 

redução da área de produção rural de 40% para 11% em todo o Estado do Rio de Janeiro 

(ROCHA, RODRIGUES, et al., 2010).  

Apesar da baixa representatividade econômica do setor agropecuário na 

economia campista, em termos relativos, o mesmo mantém a tradicional importância 

frente ao estado sendo o que mais adicionou valor ao setor nos anos de 2009 e 2010. Os 

principais segmentos foram o cultivo de cana-de-açúcar e a criação de bovinos e outros 

animais (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2012). 

De acordo com o Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro 2011/2012, há 

em Campos dos Goytacazes, 532 estabelecimentos industriais (FIRJAN, 2011). O setor 

produtivo que mais emprega mão de obra é o setor de fabricação de produtos cerâmicos, 

seguido pelos setores de produção e refino de açúcar, de confecção de artigos de 

vestiário, de fabricação de mobília e de fabricação de produtos alimentícios  (ROCHA, 

RODRIGUES, et al., 2010). 

Com o terceiro maior PIB do estado, Campos dos Goytacazes é o principal 

beneficiário dos royalties e participação especial, ficando com 33% do montante 

destinado aos municípios do RJ. Além disso, em 2010, o setor de extração de petróleo e 
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gás natural representaram 70,3% do valor adicionado (VA) total do município. 

(FUNDAÇÃO CEPERJ, 2012). 

Tal vantagem econômica, contudo, não necessariamente se reflete em melhoria 

no desenvolvimento socioeconômico e ambiental local. Apesar do expressivo volume 

de recursos financeiros injetados, “os empregos e renda gerados pela atividade 

petrolífera não estão alterando qualitativamente o quadro de desigualdades, tanto sociais 

quanto espaciais” (ROCHA, RODRIGUES, et al., 2010). Para (NOGUEIRA, 2010), 

Campos dos Goytacazes é uma cidade que vive o chamado paradoxo da abundância, 

pois, junto à elevada renda, convive com baixos índices de qualidade de vida. 

A maior parte das famílias campistas pertence às classes C1 e C2 (com renda 

média familiar mensal de R$1400,00 e R$950,00 respectivamente) (SEBRAE - RJ, 

2011). Isso representa mais de 50% dos domicílios da cidade. Apenas 2,8% das 

residências pertencem às classes A1 e A2 (renda familiar acima de R$8100,00) 

(SEBRAE - RJ, 2011). Tais números demonstram que Campos é uma cidade pobre. 

Além disso, alguns setores maduros da economia regional apresentam uma 

dinâmica de declínio ou de estagnação, impactando diretamente no bem estar da 

sociedade local. Em particular, incluem-se neste caso atividades tradicionais, 

formadoras da base econômica da região, como: a produção de açúcar, a pecuária 

bovina, a produção de alimentos e as olarias  (ROCHA, RODRIGUES, et al., 2010) 

Em se tratando da questão educacional, Campos dos Goytacazes pode ser 

considerado um polo educacional na RNF. Possuindo cerca de 10 instituições de ensino 

superior, das quais quase 40% dos estudantes são imigrantes, o município provê mão de 

obra qualificada para os demais municípios, especialmente Macaé – que concentra o 

complexo produtivo da indústria petrolífera na região. 

Com relação a outros serviços públicos de infraestrutura, enquanto quase 20 mil 

(ou 13,8%) domicílios ainda não fazem parte da rede geral de esgoto (ou pluvial ou 

fossa séptica) e mais de 5 mil (4,2%) não têm serviço de coleta de lixo, 99,8% das 

residências têm acesso à rede de distribuição de energia elétrica (NUNES, 2012).  

 

O setor sucroalcooleiro 

 

O cultivo de cana-de-açúcar ainda é a principal atividade agrícola do município 

de Campos dos Goytacazes, com 45,5% de participação no valor adicionado da 
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agropecuária local em 2010 (FUNDAÇÃO CEPERJ, 2012). Entretanto, no período de 

1990 a 2010, a área dedicada a essa lavoura diminuiu 36% (IBGE, 2012). 

Corroborando com essa perda de espaço, de 24 usinas na década de 1970, 

existem, atualmente, quatro usinas em operação em Campos dos Goytacazes 

(COUTINHO, 2012) (MAPA, 2012) (BATISTA, 2012). A unidade mais nova é Usina 

Canabrava, que começou a operar em 2012. De acordo com a União dos Produtores de 

Bioenergia (UDOP), está é a única usina do ERJ com instalação para a geração de 

bioenergia (UDOP, 2012). 

Na Tabela 33 abaixo segue lista das usinas em operação no município: 

 

Tabela 33 – Usinas de cana em operação no município de Campos dos Goytacazes 

Usina 

Capacidade de 

processamento 

(10³ t/safra) 

Tipo 
Fator de 

capacidade (%) 

Canabrava 2000 Misto
66

 50,0 

CBAA
67

 1500 Misto 53,3 

COAGRO
68

 900 Misto 66,7 

Paraíso 1000 Misto 60,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de (MAPA, 2012) (COSTA, PONCIANO, et al., 2009) 

(BATISTA, 2012) 

 

Com uma capacidade instalada para processamento de mais de 5 milhões de 

toneladas de cana, a oferta do município é de apenas 2,2 milhões. Tal situação culmina 

num fator de capacidade médio das usinas locais de menos de 60%. 

Possuindo a segunda maior área dedicada à lavoura de cana no país, no quesito 

produtividade, Campos dos Goytacazes é comparável com o subsistema Norte/Nordeste 

(N/NE) produzindo 40% menos cana por hectare do que a média nacional. O gráfico 

apresentado na Figura 38 mostra a evolução da produtividade e da área dedicada ao 

                                                 

 

66
 Usina de tipo “misto” é a que produz açúcar e álcool. 

67
 Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool. 

68
 Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro. 
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plantio de cana de Campos dos Goytacazes – de 1990 a 2010 – em comparação com o 

município de Morro Agudo (SP), atual maior produtor nacional. 

 

 

Figura 38 – Comparação entre produtividade e área destinada à plantação de cana dos municípios de 

Campos dos Goytacazes-RJ e Morro Agudo-SP. 

Fonte: Elaboração própria a partir de (IBGE, 2012) 

 

São diversos os fatores que contribuem para a atual situação de declínio e 

estagnação do setor sucroalcooleiro campista. Alguns deles são (COSTA, PONCIANO, 

et al., 2009) (PIQUET, GIVISIEZ e OLIVEIRA, 2006): 

 

 Descontinuidade dos programas de incentivo do governo. 

 Elevado custo de produção da cana. 

 Volume de matéria-prima insuficiente para suprir a capacidade instalada 

existente. 

 Má distribuição das chuvas ao longo do ano associada à ausência de 

recursos para investimentos em sistemas de irrigação. 

 Baixo nível de capacitação gerencial. 

 Desconhecimento tecnológico e baixo poder inovador. 

 Práticas rudimentares como o corte da cana manual com queimadas 

(baixo nível de mecanização). 

 Baixo nível de cooperação interorganizacional.  

 Descapitalização do produtor e dificuldade de obtenção de crédito. 

 Aquisição das usinas por grupos empresariais interessados apenas nas 

cotas de produção para produzir em unidades localizadas em outros 

estados. 
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Apesar de hoje nenhuma usina operar na capacidade máxima, há perspectivas 

para o incremento da produção de cana e o processamento de 2 milhões de toneladas 

por safra em pelo menos uma das usinas existentes (COSTA, PONCIANO, et al., 2009) 

(BATISTA, 2012). Além disso, foram criados mecanismos de incentivo no âmbito 

governamental para apoiar iniciativas de fortalecimento do setor. Alguns deles são 

(COSTA, PONCIANO, et al., 2009): 

 No âmbito municipal: 

Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam): criado em 2001 para apoiar 

ações empresariais, o Fundecam financiou projetos voltados ao setor sucroalcooleiro, 

como: a criação da usina Coagro; a implantação da HC Sucroquímica na Usina Paraíso 

para produção de solventes n-butanol e acetona; a Alcoolquímica Cana Brava, para 

produção de etanol; e a Policam, para produção de goma xantana. 

Fundo de Desenvolvimento da Cana (Fundecana): braço agrícola do Fundecam, 

o Fundecana disponibiliza linha especial de recursos para pequeno e médio produtor 

rural para a formação de canaviais. 

 

 No âmbito federal: 

A inclusão da cultura canavieira na Política de Garantia de Preços Mínimos 

(PGPM) – criada a partir demanda pela diminuição do grau de incerteza associado à 

produção agrícola. Através desta política, o governo federal determinou preços mínimos 

para venda de determinados produtos agrícolas e criou mecanismos para corrigir a 

receita do produtor caso o preço de mercado fique abaixo do preço mínimo especificado 

(LAMOUNIER e SILVA, 2000). 

A inclusão do estado do Rio de Janeiro caso seja operacionalizado o Prêmio 

Equalizador Pago ao Produtor (PEPRO) para a cana-de-açúcar. O PEPRO é um subsídio 

concedido ao produtor rural (ou cooperativa) lançado quando o preço de mercado do 

produto fica abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo federal. O valor do 

prêmio é definido em leilão (CONAB, 2011). 

 

6.2.2. Potencial de produção da biorrefinaria 

 

Como visto na seção anterior, há, atualmente, quatro usinas em operação no 

município de Campos dos Goytacazes. Nelas, 2,2 milhões de toneladas de cana foram 
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processadas em 2011 (COUTINHO, 2012). Representando um valor médio de 550 mil 

toneladas de cana processadas por unidade no referido ano. 

O potencial de produção de bPQs se refere à estimativa – de acordo com a 

metodologia apresentada no Capítulo 4 –  – da quantidade de Ácido Succínico ou Ácido 

Levulínico que poderia ser fabricada numa biorrefinaria de bagaço de cana integrada a 

uma usina típica do município. Para isso, foi utilizado como referência o trabalho de 

(PALETTA, 2004), que apresenta dados uma usina do subsistema Norte/Nordeste 

(N/NE)
69

.  

Apesar de estar localizado no subsistema Centro/Sul (C/S), o setor 

sucroalcooleiro de Campos dos Goytacazes, devido ao processo de estagnação e 

declínio que tem sofrido, possui mais semelhanças com aquele (N/NE) do que com este 

(C/S). Enquanto uma usina típica do C/S processa em média 2,16 milhões de toneladas 

de cana por safra e o processamento em Campos é em média de 550 mil toneladas por 

unidade e por safra, a usina do estudo de referência processa em média 456,7 mil 

toneladas de cana por safra (uma diferença de menos de 20%) (DEDINI, 2008) 

(PALETTA, 2004). 

Dentro da perspectiva de ampliação, até 2015, da capacidade de processamento 

da mais nova unidade do município para 2 milhões de toneladas por safra com 

capacidade de cogeração
70

, foram estabelecidos dois casos: (1) a biorrefinaria tem 

capacidade processamento semelhante às usinas do subsistema N/NE e (2) a capacidade 

se assemelha à do C/S.  

No segundo caso, foi usado como referência o Cenário 0 desenvolvido no 

Capítulo 4 – . Para fins de comparação, seguem na Tabela 34 as características das 

unidades consideradas como referência para cada um dos casos. 

 

 

 

                                                 

 

69
 O Sistema Agroindustrial (SAG) da Cana-de-açúcar no Brasil é constituído por dois subsistemas 

regionais: um no Centro/Sul (C/S) e outro no Norte/Nordeste (N/NE). O primeiro, mais competitivo e 

dinâmico, representa 85% da produção brasileira de cana-de-açúcar. Ambos, no entanto, são citados como 

os dois primeiros em competitividade no mundo (COSTA, PONCIANO, et al., 2009). 
70

 A Usina Canabrava. 
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Tabela 34 - Parâmetros dos processos das usinas consideradas nos casos 1 e 2. 

Parâmetros 

Valores 

Caso 1 Caso 2 

Capacidade de Moagem da Cana (10³ t/safra) 456,7 2160,0 

Capacidade de Moagem da Cana (t/h) 154,0 500,0 

Capacidade de Moagem da Cana (t/d) 3702,0 12000,0 

Dias efetivos de operação em um ano (d) 163 180 

Bagaço (com 50% umidade) produzido (t/h) 49,4 136,8 

Bagaço (com 50% umidade) gerado por cana 

processada (kg / t) 
320,0 273,6 

Bagaço seco (com 5% umidade) por cana processada 

(kg/t) 
168,4 144,0 

Consumo bagaço para retomada de operação e como 

torta de filtro (t/h) 
- 6,5 

Fonte: (PALETTA, 2004) e (DEDINI, 2008) 

 

Aplicando as metodologias desenvolvidas para cálculo do excedente de bagaço 

de cana (seção 4.1.1. Cenário 0 – Cenário de referência e para estimar a produção de 

bPQs nos cenários avaliados (seção 4.2.3. Estimação do potencial de produção das 

bioplataformas, foi possível calcular o potencial de produção das bPQs (Ácido 

Levulínico e Ácido Succínico
71

) em Campos dos Goytacazes. A Tabela 35 apresenta a 

produção anual estimada para cada um dos casos. 

É importante ressaltar que estes valores são conservadores para o Caso 1, uma 

vez que se está considerando um montante processado menor do que o valor médio 

estimado para as usinas da cidade. Além disso, a previsão de incremento na produção de 

cana de Campos por parte do SISERJ (COUTINHO, 2012) amplia a expectativa de 

aumento da produção da biorrefinaria no curto prazo. 

 

                                                 

 

71
 Para o Ácido Succínico, ainda foram calculados o potencial de produção dos coprodutos (Ácido 

Acético e Ácido Fórmico) e o potencial de consumo de CO2. 
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Tabela 35 – Potencial de produção anual das bPQs analisadas e seus coprodutos e 

potencial de consumo anual do CO2. 

Casos 
Produção anual

72
 

(t/ano) 
Consumo anual (t/ano) 

 AL AS AA AF CO2 

1 2315,8 775,4 113,3 26,2 320,6 

2 5909,8 1978,7 289,2 66,8 305,6 

                        Fonte: Elaboração própria. 

 

No que tange ao retorno econômico, cabe um estudo mais aprofundado acerca 

do grau de atratividade econômica do investimento. Contudo, foi possível fazer uma 

estimativa preliminar da receita bruta advinda da comercialização destes produtos 

(Tabela 36). 

 

Tabela 36 – Receita potencial estimada da produção das bPQs em biorrefinaria localizada em Campos 

dos Goytacazes. 

Casos 

Receita anual por 

produto 

(10
6
 US$/ano) 

(10³ 

US$/ano) 
Receita total anual (10

6
 US$/ano) 

 AL AS AA AF 
CO2 Produção de 

AL
73

 

Produção de 

AS 

1 11,58 2,33 0,07 0,02 1,07 11,58 2,41 

2 29,55 5,94 0,17 0,05 3,98 29,55 6,16 

                       Fonte: Elaboração própria. 

 

6.2.3 Seleção das Indústrias 

 

Como já citado, há em Campos dos Goytacazes, 532 estabelecimentos 

industriais. Destes, mais de 55% correspondem ao setor de transformação (296 

estabelecimentos) (FIRJAN, 2011).  

                                                 

 

72
 No presente estudo, a produção das bPQs é mutuamente excludente. Ou a biorrefinaria produz Ácido 

Levulínico ou produz Ácido Succínico. 
73

 É possível que o processo considerado para produção do AL também gere coprodutos. 
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A Figura 39 – Principais setores da Indústria de Transformação de Campos 

dos Goytacazes com relação ao número de estabelecimentos. mostra um diagrama 

com os cinco principais setores com relação ao número de unidades industriais 

existentes. 

 

 

Figura 39 – Principais setores da Indústria de Transformação de Campos dos Goytacazes com relação ao 

número de estabelecimentos. 

Fonte: Elaboração própria a partir de (FIRJAN, 2011) 

 

A partir do levantamento das aplicações dos derivados das bPQs
74

 e com base na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) versão 2.0, foi possível 

identificar os setores com potencial de consumi-los como insumo ou matéria-prima. Em 

seguida, através do Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro 2011/2012 da 

FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) levantaram-se as 

unidades produtivas do município relativas a cada setor. 

A Tabela 37 apresenta os setores identificados e o número de estabelecimentos a 

estes pertencentes. Nos anexos 2 e 3 tem-se, respectivamente, a listagem detalhada dos 

setores associados a cada derivado e os dados das empresas encontradas. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

74
 Como os produtos da biorrefinaria são bioplataformas, faz mais sentido partir da aplicação de seus 

derivados para selecionar o grupamento das unidades consumidoras. 

 

30,1% 

18,2% 

14,2% 

6,8% 

4,7% 

23 - F. P. de minerais não-metálicos

10 - F. P. alimentícios

14 - Confecção de artigos do vestuário

25 - F. P. de metal, exceto máquinas

18 - Impressão e reprodução de gravações

% de Estabelecimentos  

Principais setores da Indústria de Transformação 
de Campos dos Goytacazes 
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Tabela 37 – Setores econômicos identificados como potenciais consumidores dos derivados das bPQs e o 

número de estabelecimentos existentes em Campos (em ordem decrescente). 

Código na 

CNAE 2.0 
Setores (Divisões e Subclasses) 

Nº de 

Estabelecimentos 

em Campos 

10.99-6 
Fabricação de produtos alimentícios não especificados 

anteriormente 
8 

Divisão 13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS 6 

Divisão 20 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 6 

20.29-1 
Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados 

anteriormente 
3 

22.29-3 
Fabricação de artefatos de material plástico não especificados 

anteriormente 
3 

Divisão 22 
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE 

MATERIAL PLÁSTICO 
3 

17.42-7 
Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e 

higiênico-sanitário 
2 

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano 2 

10.66-0 Fabricação de alimentos para animais 1 

10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 1 

20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 1 

20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 1 

23.19-2 Fabricação de artigos de vidro 1 

17.21-4 Fabricação de papel 0 

19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo 0 

20.12-6 Fabricação de intermediários para fertilizantes 0 

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes 0 

20.22-3 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras 0 

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas 0 

20.32-1 Fabricação de resinas termofixas 0 

20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 0 

20.51-7 Fabricação de defensivos agrícolas 0 

20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 0 

20.63-1 
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 
0 

20.73-8 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 0 

20.91-6 Fabricação de adesivos e selantes 0 

20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industrial 0 

Fonte: Elaboração própria a partir de (SEFAZ-SP, 2006) 
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6.2.3 Proposta para o cenário de curto prazo 

 

Como a premissa deste estudo é que a biorrefinaria seja integrada à respectiva 

usina, o primeiro passo se refere à escolha da usina que abrigará a biorrefinaria.  

Devido à existência de uma usina recém-instalada, com equipamentos modernos 

e com capacidade de produção e comercialização de energia elétrica no SIN próximas a 

de uma usina típica brasileira, o presente cenário considerará que a biorrefinaria a ser 

criada estará integrada a essa unidade. 

Embora não caracterize o universo de usinas existentes no município, a 

instalação de uma unidade adjacente do nível de complexidade de uma biorrefinaria é 

mais realista para o tipo de usina selecionada. Dessa forma, será considerado o caso 2 

da seção 6.2.2.  

Como este trabalho considera as duas plataformas químicas mutuamente 

exclusivas
75

, é necessário escolher uma delas para produto da biorrefinaria. No entanto, 

cada bioplataforma analisada possui benefícios importantes tanto do ponto de vista 

financeiro como de impacto socioeconômico e ambiental. A Tabela 38 apresenta um 

quadro comparativo entre o Ácido Levulínico e o Ácido Succínico. 

 

Tabela 38 – Quadro comparativo entre as duas bioplataformas analisadas. 

Aspectos 

Bioplataformas 

AL AS 

Maior receita estimada X  

Maior número de derivados diretos 
 

X 

Processo com menos etapas X  

Consumo de CO2 durante produção 
 

X 

Fonte: Elaboração própria 

 

                                                 

 

75
 Todos as estimativas consideraram que as bPQs eram produzidas individualmente. 
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Considerando-se o critério atratividade econômica, o Ácido Levulínico seria o 

produto selecionado para a biorrefinaria, pois, além de proporcionar maior receita, 

espera-se que tenha menor custo de produção uma vez que já é produzido na hidrólise 

do bagaço. Além disso, a questão da variedade de produtos estaria endereçada com o 

AL, pois um de seus possíveis derivados é o próprio Ácido Succínico. 

A partir dos dados das indústrias potenciais consumidoras de bioplataformas e, 

com o fim de melhor visualizar a conformação geográfica do sistema de Simbiose 

Industrial que é proposto, foi realizado um mapeamento territorial, usando um software 

de Sistema de Informações Geográficas (SIG), das empresas levantadas e da usina de 

cana-de-açúcar que se propõe abrigar a biorrefinaria. 

As Figuras 40 e 41 apresentam este mapeamento. Enquanto a Figura 40 mostra 

apenas a localização das unidades, a Figura 41 identifica os setores (listado na Tabela 

37, com a contabilização das empresas de cada setor), inclusive a localização proposta 

para a biorrefinaria. 

Além da concentração das indústrias na região sudeste de Campos, o 

mapeamento também mostra a distância de cerca de 40 km da biorrefinaria proposta até 

onde está localizado o potencial mercado consumidor. É importante ressaltar que as 

unidades se referem a potenciais demandantes dos derivados tanto do Ácido Levulínico 

quanto do Ácido Succínico. A Figura 42 ilustra esse fluxo através de diagrama de 

blocos. 

Pode-se ver que, uma vez definida a instalação da biorrefinaria, o município de 

Campos dos Goytacazes conta, atualmente, com 28 unidades produtivas para iniciar o 

processo de formação da simbiose industrial. No anexo 2 encontram-se mapas isolando 

a biorrefinaria e cada um dos setores industriais identificados. 

Ainda que preliminarmente, foi possível identificar pelo menos duas empresas 

com potencial para simbiose no município de Campos. A primeira é a Agacê 

Sucroquímica Ltda. que já atua na fabricação de produtos químicos a partir do açúcar. A 

segunda é uma sucursal da Purac Sínteses, uma das maiores produtoras de ácido lático e 

seus derivados no mundo. 
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Figura 40 – Localização das indústrias com potencial para participar da simbiose industrial. 

Fonte: Gentilmente elaborado em SIG por R. F. C. Miranda 

 

 

Figura 41 – Localização indicando os setores das indústrias com potencial participar da simbiose 

industrial. 

Fonte: Gentilmente elaborado em SIG por R. F. C. Miranda 
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Figura 42 – Esquema simplificado do cenário de curto prazo da simbiose industrial proposta para o 

município de Campos dos Goytacazes. Fonte: Elaboração própria 

 

Finalmente, ainda que se esteja planejando o cenário de curto prazo, é válido 

apontar duas perspectivas interessantes a partir deste ensaio: 

a) A primeira é a possibilidade de a SI então proposta poder evoluir para 

um PIE com uma localização definida, onde haveria o compartilhamento, 

além dos resíduos, de infraestruturas comuns de transporte, 

armazenagem, tratamento de efluentes e outras instalações; 

b) A segunda se refere ao potencial para o estabelecimento de um polo 

avançado de bioquímica e biotecnologia no município e região, uma vez 

que a região e o estado têm disponibilidade de mão de obra qualificada 

oriundas das instituições de ensino superior UENF, UFRRJ, UEFS, 

UFRJ e possuem também certa maturidade na área de química e 
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biotecnologia com o Polo de Xistoquímica e o Polo de Biotecnologia do 

Rio de Janeiro (BIO-RIO). 
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Capítulo 7 – Conclusão e recomendações de trabalhos futuros 

 

Este trabalho foi norteado, principalmente, por duas hipóteses. A primeira está 

relacionada à possibilidade de a biorrefinaria ser um fator de aumento da 

competitividade da indústria sucroalcooleira, através da produção de especialidades 

químicas de alto valor agregado. A segunda se refere à possibilidade de a biorrefinaria 

servir de elemento estruturante de simbioses industriais que conformariam polos de 

desenvolvimento de bioquímica e biotecnologia. 

Para examinar a primeira hipótese, foi proposta uma metodologia para avaliação 

do potencial para a criação de biorrefinarias produtoras de bioplataformas químicas, 

através da conversão do bagaço excedente das usinas de cana-de-açúcar no Brasil. Foi 

estimado o quanto de bagaço de cana estaria disponível caso, ao invés de voltar o 

excedente para a geração de energia elétrica a ser vendida no SIN, este fosse deslocado 

para a produção de bioplataformas. 

Na validação desta proposta, levou-se em consideração a diversidade do parque 

industrial brasileiro para geração de bioenergia a partir do bagaço, através da elaboração 

e modelagem de sete cenários diferenciados pelos equipamentos para geração de 

potência e pelo nível de eficiência dos processos. 

As bioplataformas químicas, apesar de corresponderem a um grupo 

relativamente amplo de compostos químicos
76

, neste estudo foram restringidas a duas 

substâncias – o Ácido Levulínico e o Ácido Succínico – em decorrência não apenas da 

indisponibilidade de dados de conversão do bagaço nos demais blocos de construção, 

mas também e principalmente do considerável número de derivados passível de ser 

obtido destas plataformas. 

Com base na estimativa de bagaço excedente que estaria disponível e nos 

rendimentos das bioplataformas, foi possível aferir a produção dos respectivos 

compostos numa biorrefinaria hipotética integrada à usina. Cabe aqui salientar que para 

cada substância, o potencial foi calculado considerando a conversão de todo bagaço 

potencialmente disponível. 

Além disso, a obtenção do Ácido Succínico está associada à coprodução de 

Ácido Acético e Ácido Fórmico, e ao consumo de CO2, usado para aumentar os 

                                                 

 

76
 No estudo realizado por (WERPY, PETERSEN, et al., 2004) foram priorizadas pelo menos doze 

bioplataformas. 
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rendimentos da conversão em Ácido Succínico. Assim, também foi estimada a produção 

e o consumo dos referidos compostos. 

Foi verificado então que, na medida em que os processos de produção de açúcar 

e etanol se tornam energeticamente mais eficientes, com equipamentos mais modernos e 

menor consumo de vapor, sobretudo, devido à integração energética, maior será 

montante de bagaço de cana excedente disponível para a fabricação das bioplataformas 

químicas. 

Uma perspectiva interessante está relacionada à atratividade econômica das 

plataformas químicas avaliadas. Apesar de a produção do Ácido Succínico contar 

também com o potencial de comercialização dos ácidos Acético e Fórmico e de créditos 

de carbono, a receita estimada a partir do Ácido Levulínico – sozinho – seria superior. 

Para o cenário que representa a situação atual, por exemplo, a produção de 

Ácido Succínico seria de 0,92 kg por tonelada de cana, enquanto a do Ácido Levulínico 

seria 2,7 kg por tonelada de cana. Neste mesmo cenário, a receita total estimada a partir 

daquela bioplataforma seria de US$ 6,16 milhões por ano, frente aos US$ 29,54 milhões 

por ano do Ácido Levulínico. 

Tal constatação se deve ao maior rendimento previsto para o Ácido Levulínico, 

culminando num montante estimado quase três vezes maior que a produção do Ácido 

Succínico. Aliás, o próprio processo de obtenção daquele composto se torna mais 

atrativo na medida em que prescinde de uma etapa de fermentação após a hidrólise da 

biomassa. 

Ainda, foram levantados os possíveis derivados que cada bloco de construção 

poderia originar. Além disso, juntamente com as aplicações e os atuais fabricantes de 

cada um deles, foi pesquisado também, para cada derivado, o composto que, 

eventualmente, poderiam substituir. 

O Ácido Succínico (AS) apresentou maior número de derivados, com 33 

produtos levantados, enquanto o Ácido Levulínico (AL) teria possibilidade de originar 

apenas 15. No entanto, como um dos possíveis derivados do AL seria o próprio AS, as 

duas bioplataformas apresentariam mercados consumidores semelhantes – os quais 

seriam, principalmente, as indústrias de fabricação de intermediários plastificantes, 

resinas e fibras e de fabricação de impermeabilizantes, solventes e de aditivos de uso 

industrial. 

Tais destinações criam, inclusive, a perspectiva de que a indústria do petróleo, 

por necessitar solventes e aditivos em seus processos, poderia servir de propulsor deste 
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tipo de biorrefinaria, exercendo, dessa forma, o papel de “Lança de Peleu” sugerido no 

trabalho de (SZKLO e SCHAEFFER, 2006). Um exemplo seria a n-metil-pirrolidinona, 

que pode ser obtida a partir de ambas as bioplataformas e, dentre suas aplicações, está o 

uso como solvente na recuperação e purificação de acetilenos, olefinas e diolefinas; na 

purificação de gases; e na extração de aromáticos de correntes de carga 

(CHEMICALLAND21, 2012q). 

No que tange à competitividade do setor sucroalcooleiro, o deslocamento do 

bagaço excedente das usinas para a produção das bioplataformas químicas em 

biorrefinarias culminaria no incremento de, pelo menos, quinze vezes no valor da 

receita atualmente obtida com a venda de bioenergia no SIN. Os cálculos mostraram 

que, mesmo que os rendimentos em escala comercial decresçam para a metade, a receita 

obtida com as bioplataformas, em preços atuais, seria cerca de dez vezes superior ao 

obtido com a comercialização de energia elétrica no SIN. 

A segunda hipótese foi avaliada no ensaio, primeiramente, através da proposta 

de uma metodologia geral para o planejamento de um sistema de Simbiose Industrial 

ancorado em uma biorrefinaria de bagaço. Nesse sentido, a construção da metodologia 

foi pautada no estabelecimento de um mercado consumidor para os produtos da 

biorrefinaria para, num segundo momento, estruturar as sinergias entre os resíduos das 

unidades. 

Aplicou-se então, a metodologia proposta ao município de Campos dos 

Goytacazes que, apesar de ser o terceiro maior PIB do estado do Rio de Janeiro, 

enfrenta os problemas de um tradicional setor sucroalcooleiro praticamente estagnado e 

de uma economia voltada ao setor de serviços e altamente dependente dos recursos 

advindos da indústria do petróleo e gás. 

Não obstante, a perspectiva de incremento na produção de cana-de-açúcar no 

curto prazo, possibilitou estimar um potencial de produção das bioplataformas 

semelhante à de uma usina típica do subsistema Centro/Sul. Além disso, foram 

identificados mais de 35 estabelecimentos industriais no município de Campos com 

potencial de participar da simbiose industrial. 

Depreende-se, portanto, que, apesar de introdutório, o ensaio trouxe elementos 

que permitem confirmar o potencial da biorrefinaria voltada à produção de 

bioplataformas químicas e âncora de uma simbiose industrial como elemento 

dinamizador da economia campista. Ainda, além do aumento da competitividade, o 

arranjo simbiótico proposto possibilitou vislumbrar a revitalização do setor 
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sucroalcooleiro do município através do resgate de sua importância econômica e 

ambiental. 

É importante ressaltar, no entanto, que o presente estudo foi, de certa forma, 

otimista do ponto de vista do aproveitamento do bagaço de cana para a produção de 

produtos químicos. O uso da biomassa no ramo da indústria química ainda apresenta um 

cenário de muita incerteza frente às diversas opções tecnológicas existentes. Além 

disso, os enfoques das principais iniciativas do setor produtivo das quais se têm 

conhecimento atualmente ainda decaem sobre a conversão do amido e da sacarose – 

matérias-primas de mais fácil conversão do que a biomassa lignocelulósica. 

Entende-se, portanto, que estudos futuros são necessários para aprofundar a 

análise, bem como para responder questões levantadas ao longo desta dissertação. 

Propõem-se, portanto, os seguintes trabalhos: 

 Aprofundamento da análise realizada neste trabalho considerando a 

escalabilidade (scale up) dos processos e a estimação do período entre 

escala laboratorial e de produção piloto; 

 Aprofundamento da análise realizada neste trabalho considerando os 

impactos sociais, como potencial de geração emprego e renda das 

biorrefinarias; 

 Comparação do desempenho ambiental das rotas bioquímicas com o das 

rotas petroquímicas; 

 Realização de análises similares às feitas neste trabalho, a partir da 

disponibilidade de dados de conversão do bagaço de cana em outros 

produtos de alto valor agregado; 

 Realização de análises similares às feitas neste trabalho para outras 

culturas agrícolas e identificação do potencial regional para criação de 

biorrefinaria a partir da biomassa lignocelulósica; 

 Avaliação da oportunidade de usar o CO2 gerado durante a fermentação 

do caldo da cana na produção do Ácido Succínico; 

 Identificação dos coprodutos do Ácido Levulínico e ampliação da 

avaliação do mercado consumidor considerando também os coprodutos 

das duas rotas; 

 Avaliação do potencial mercadológico das plataformas analisadas, 

considerando custos de investimento e manutenção e impacto na 
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indústria química brasileira, a partir da eventual redução do nível de 

importação de determinados produtos; 

 Ampliação da avaliação considerando também os produtos de alto valor 

agregado da lignina; 

 Avaliação do potencial do aproveitamento do bagaço total produzido nas 

usinas para fins mais nobres que a o aproveitamento energético, 

substituindo-o, para esta finalidade, pela palha e pela vinhaça; 

 Avaliação do resíduo de maior valor agregado – que tem possibilidade de 

gerar recursos mais valiosos – do setor sucroalcooleiro;  

 Avaliação de como as bPMs poderiam aumentar a competitividade do 

etanol; 

 Análise de como a indústria parapetrolifera de Macaé e Campos pode 

interagir com a biorrefinaria proposta; 

 Aprofundamento do planejamento da Simbiose Industrial, considerando 

todos os pontos da metodologia proposta, e, finalmente; 

 Avaliação da biorrefinaria como âncora do sistema de Ecologia Industrial 

proposto. Com relação aos aspectos socioeconômico e ambiental do local 

escolhido, trata-se do setor mais apropriado para assumir esse papel? 

Avaliação do ciclo de produção que envolve cada plataforma e derivado 

para vislumbrar SI e PEI a partir da análise de seus resíduos; 

  



 

 

 

169 Referências Bibliográficas 

Referências Bibliográficas 

 

1. ABIFUMO. Produção de Fumo. ABIFUMO - Associação Brasileira da 

Indústria do Fumo, 2012. Disponivel em: 

<http://www.abifumo.org.br/produ.htm>. Acesso em: 10 Novembro 2012. 

2. ABIQUIM. Pacto Nacional da Indústria Química. Associação Brasileira da 

Indústria Química. São Paulo. 2010. 

3. ABIQUIM. Produtos Químicos Brasileiros. ABIQUIM - Associação Brasileira 

da Indústria Química, 2012. Disponivel em: 

<http://canais.abiquim.org.br/braz_new/>. Acesso em: Jul|Ago|Set 2012. 

4. ABIQUIM. Poliuretanos - Quimicamente. ABIQUIM-Associação Brasileira 

da Indústria Química, 2012a. Disponivel em: 

<http://www.abiquim.org.br/poliuretanos/quimicamente.asp>. Acesso em: 17 

Setembro 2012. 

5. ABIQUIM. Poliuretanos - Aplicações. ABIQUIM-Associação Brasileira da 

Indústria Química, 2012b. Disponivel em: 

<http://www.abiquim.org.br/poliuretanos/aplicacoes.htm#>. Acesso em: 17 

Setembro 2012. 

6. AHMED, I.; MORRIS, D. Replacing petrochemical with bio-chemicals. 

Institute for Local Self Reliance. Washington, DC. 1994. 

7. AJINOMOTO. Produtos para Indústria - Farmacêuticos - Aminoácidos: L-Ácido 

Aspártico. Ajinomoto do Brasil Ind. e Com. de Alimentos Ltda., 2012a. 

Disponivel em: 

<http://www.ajinomoto.com.br/2008/index.php?area=produtos&sub=farmaceuti

cos_acido_aspartico >. Acesso em: 11 Setembro 2012. 

8. ALIBABA. Manufacturer Directory. Alibaba.com, 2013. Disponivel em: 

<http://www.alibaba.com/showroom/>. Acesso em: 26 Fevereiro 2013. 

9. ALPEROWICZ, N. DSM and Roquette Build Commercial-Scale, Bio-Based 

Succinic Acid Plant. Chemical Week, 16 Maio 2011. Disponível em 

http://go.galegroup.com.ez29.periodicos.capes.gov.br/ps/i.do?id=GALE%7CA2

58240619&v=2.1&u=capes58&it=r&p=AONE&sw=w (Último acesso dia 23 de 

Novembro de 2012). 



 

 

 

170 Referências Bibliográficas 

10. ANVISA. Publicada resolução que restringe aditivos em cigarros. ANVISA - 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2012. Disponivel em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa

/menu+-

+noticias+anos/2012+noticias/publicada+resolucao+que+restringe+aditivos+em

+cigarros>. Acesso em: 07 Novembro 2012. 

11. ASSUNÇÃO, F. C. R. et al. Química verde no Brasil: 2010-2030. Brasília: 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE, 2010. 

12. BAKKER, R. Co-production of biobased products improves biofuel 

competitiveness. Food & biobased research - Topics 2012, Wageningen, p. 30, 

2012. Wageningen UR. 

13. BASF E CSM. BASF and CSM establish 50-50 joint venture for biobased. Joint 

News Release of BASF and CSM, 2012. Disponivel em: 

<http://www.basf.com/group/pressrelease/P-12-444>. Acesso em: 28 Novembro 

2012. 

14. BASTIOLI, C. (Ed.). Handbook of Biodegradable Polymers. ISBN: 1-85957-

389-4. ed. Shawbury, Shrewsbury, UK: Rapra Technology Limited, 2005. 

15. BATISTA, F. Canabrava compra usina Santa Cruz, no RJ, por R$ 65 milhões. 

UDOP - União dos Produtores de Bioenergia, 2012. Disponivel em: 

<http://www.udop.com.br/index.php?item=noticias&cod=1091464#nc>. Acesso 

em: 09 Fevereiro 2013. 

16. BEDOUKIAN. Product Information: ETHYL LEVULINATE FCC. Bedoukian 

Research Inc., 2011. Disponivel em: 

<http://www.bedoukian.com/products/product.asp?id=545>. Acesso em: 17 

Setembro 2012. 

17. BEDOUKIAN. Product Information: gamma-VALEROLACTONE FCC. 

Bedoukian Research, Inc., 2012. Disponivel em: 

<http://www.bedoukian.com/products/product.asp?id=457>. Acesso em: 18 

Setembro 2012. 

18. BENNETT, S. J.; PEARSON, P. J. G. From petrochemical complexes to 

biorefineries? The past and prospective co-evolution of liquid fuels and 

chemicals production in the UK. Chemical Engineering Research and Design, 

v. 87, p. 1120–1139, Fevereiro 2009. 



 

 

 

171 Referências Bibliográficas 

19. BEVILAQUA, D. B. Produção de Ácido Levulínico por meio da Hidrólise 

Ácida da Casca de Arroz. Universidade Federal de Santa Maria, Centro de 

Ciências Naturais e Exatas. Santa Maria. 2010. Dissertação de Mestrado. 

20. BIOSYNTH. 5-Aminolevulinic Acid (5-ALA). Biosynth - Chemistry and 

Biology, 2006. Disponivel em: 

<https://www.biosynth.com/index.asp?topic_id=190&g=19&m=267>. Acesso 

em: 17 Setembro 2012. 

21. BOGEL-LUKASIK, R. A Importância da química verde para as biorrefinarias. 

Agroenergia em Revista, Brasília - DF, v. 4, p. 23, Maio 2012. ISSN ISSN 

2238-1023. 

22. BOLAND, E. Biofuels and products. Chemistry & Industry, 23 Maio 2011. 

p6-6, 1/4p. 

23. BORGES, E. R. DESENVOLVIMENTO DE UM PROCESSO 

BIOTECNOLÓGICO PARA A PRODUÇÃO DE ÁCIDO SUCCÍNICO 

POR Actinobacillus succinogenes. Universidade Federal do Rio de Janeiro - 

Escola de Química. Rio de Janeiro. 2011. Tese de Doutorado. 

24. BORGES, E. R.; PEREIRA JR., N. Succinic acid production from sugarcane 

bagasse hemicellulose hydrolysate by Actinobacillus succinogenes. Journal of 

Industrial Microbiology and Biotechnology, v. 38, p. 1001–1011, Outubro 

2011. ISSN DOI: 10.1007/s10295-010-0874-7. 

25. BOZELL, J. J. et al. Top Value Added Chemicals from Biomass - Volume II: 

Results of Screening for Potential Candidates from Biorefinery Lignin. 

Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) e National Renewable Energy 

Laboratory (NREL). [S.l.]. 2007. 

26. BRITANNICA. Succinic Acid. Encyclopædia Britannica, Inc., 2012. 

Disponivel em: 

<http://www.britannica.com.ez29.periodicos.capes.gov.br/EBchecked/topic/571

248/succinic-acid>. Acesso em: 22 Novembro 2012. 

27. BRITO, G. F. et al. Biopolímeros, Polímeros Biodegradáveis e Polímeros 

Verdes. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 6.2, p. 127-139, 2011. 

28. CAMARGO, C. A. D. (Ed.). Conservação de energia na indústria do açúcar 

e do álcool: Manual de recomendações. [S.l.]: IPT - Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas, 1990. 



 

 

 

172 Referências Bibliográficas 

29. CAMPANHOLA, C.; ARAÚJO, C. E. F. D. As biorrefinarias como estratégia 

de inovação e adensamento produtivo. Agroenergia em Revista, Brasília - DF, 

v. 4, p. 5-6, Maio 2012. ISSN ISSN 2238-1023. 

30. CARVALHO, C. D. et al. ANUÁRIO BRASILEIRO DA CANA-DE-

AÇÚCAR 2011. Santa Cruz do Sul: Editora Gazeta Santa Cruz, 2011. 

31. CARVALHO, E. C. P.; CURVELO-GARCIA, A. S. Aplicação dos Ácidos l-

Tartárico, l-Lático e dl-Málico na Acidificação de Mostos e Vinhos. Ciência e 

Técnica Vitivinícola, v. 15 (2), p. 65-73, 2000. 

32. CHEMBLINK. Butyl levulinate. ChemBlink: Online Database of Chemicals 

Around the World, 2012. Disponivel em: 

<http://www.chemblink.com/products/2052-15-5.htm>. Acesso em: 18 

Setembro 2012. 

33. CHEMICALBOOK. 3-ACETYLACRYLIC ACID(4743-82-2). ChemicalBook, 

2008. Disponivel em: 

<http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB7458677_EN.ht

m>. Acesso em: 2012 Novembro 18. 

34. CHEMICALLAND21. 2-METHYLTETRAHYDROFURAN. Chemicalland21, 

2012. Disponivel em: 

<http://www.chemicalland21.com/industrialchem/solalc/2-

METHYLTETRAHYDROFURAN.htm>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

35. CHEMICALLAND21. Acrylic Acid. Chemicalland21, 2012a. Disponivel em: 

<http://chemicalland21.com/industrialchem/functional%20Monomer/ACRYLIC

%20ACID.htm>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

36. CHEMICALLAND21. 5-Aminolevulinic Acid (Hydrochloride). 

Chemicalland21, 2012b. Disponivel em: 

<http://www.chemicalland21.com/specialtychem/finechem/5-

AMINOLEVULINIC%20ACID%20HYDROCHLORIDE.htm>. Acesso em: 17 

Setembro 2012. 

37. CHEMICALLAND21. 2-PYRROLIDONE. Chemicalland21, 2012d. 

Disponivel em: <http://www.chemicalland21.com/lifescience/agro/2-

PYRROLIDONE.htm>. Acesso em: 11 Setembro 2012. 

38. CHEMICALLAND21. GAMMA-AMINOBUTYRIC ACID. Chemicalland21, 

2012e. Disponivel em: 



 

 

 

173 Referências Bibliográficas 

<http://www.chemicalland21.com/lifescience/phar/GAMMA-

AMINOBUTYRIC%20ACID.htm>. Acesso em: 11 Setembro 2012. 

39. CHEMICALLAND21. ADIPIC ACID. Chemicalland21, 2012f. Disponivel 

em: 

<http://www.chemicalland21.com/industrialchem/organic/ADIPIC%20ACID.ht

m>. Acesso em: 11 Setembro 2012. 

40. CHEMICALLAND21. FUMARIC ACID. Chemicalland21, 2012g. Disponivel 

em: 

<http://www.chemicalland21.com/petrochemical/FUMARIC%20ACID.htm>. 

Acesso em: 11 Setembro 2012. 

41. CHEMICALLAND21. ITACONIC ACID. Chemicalland21, 2012h. Disponivel 

em: 

<http://chemicalland21.com/specialtychem/perchem/ITACONIC%20ACID.htm

>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

42. CHEMICALLAND21. MALEIC ACID. Chemicalland21, 2012i. Disponivel 

em: 

<http://www.chemicalland21.com/industrialchem/organic/MALEIC%20ACID.h

tm>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

43. CHEMICALLAND21. dl-MALIC ACID. Chemicalland21, 2012j. Disponivel 

em: <http://www.chemicalland21.com/lifescience/foco/dl-

MALIC%20ACID.htm>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

44. CHEMICALLAND21. MALEIC ANHYDRIDE. Chemicalland21, 2012k. 

Disponivel em: 

<http://www.chemicalland21.com/petrochemical/MALEIC%20ANHYDRIDE.h

tm>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

45. CHEMICALLAND21. ETHYLENE GLYCOL DIACETATE. 

Chemicalland21, 2012l. Disponivel em: 

<http://chemicalland21.com/industrialchem/solalc/ETHYLENE%20GLYCOL%

20DIACETATE.htm>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

46. CHEMICALLAND21. DIETHYL SUCCINATE. Chemicalland21, 2012m. 

Disponivel em: 

<http://www.chemicalland21.com/specialtychem/perchem/DIETHYL%20SUC

CINATE.htm>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 



 

 

 

174 Referências Bibliográficas 

47. CHEMICALLAND21. DIMETHYL SUCCINATE. Chemicalland21, 2012n. 

Disponivel em: 

<http://chemicalland21.com/specialtychem/perchem/DIMETHYL%20SUCCIN

ATE.htm>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

48. CHEMICALLAND21. GAMMA-BUTYROLACTONE. Chemicalland, 2012o. 

Disponivel em: <http://www.chemicalland21.com/lifescience/agro/GAMMA-

BUTYROLACTONE.htm>. Acesso em: 11 Setembro 2012. 

49. CHEMICALLAND21. n-HYDROXYSUCCINIMIDE. Chemicalland, 2012p. 

Disponivel em: <http://www.chemicalland21.com/lifescience/phar/n-

HYDROXYSUCCINIMIDE.htm>. Acesso em: 13 Setembro 2012. 

50. CHEMICALLAND21. N-METHYL-2-PYRROLIDONE. Chemicalland21, 

2012q. Disponivel em: 

<http://www.chemicalland21.com/industrialchem/solalc/N-METHYL-2-

PYRROLIDONE.htm>. Acesso em: 13 Setembro 2012. 

51. CHEMICALLAND21. DISODIUM SUCCINATE HEXAHYDRATE. 

Chemicalland21, 2012r. Disponivel em: 

<http://chemicalland21.com/industrialchem/organic/DISODIUM%20SUCCINA

TE,%20HEXAHYDRATE.htm>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

52. CHEMICALLAND21. SUCCINIMIDE. Chemicalland21, 2012s. Disponivel 

em: 

<http://www.chemicalland21.com/industrialchem/organic/SUCCINIMIDE.htm 

>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

53. CHEMICALLAND21. THF. Chemicalland21, 2012t. Disponivel em: 

<http://chemicalland21.com/industrialchem/solalc/THF.htm>. Acesso em: 17 

Setembro 2012. 

54. CHEMICALLAND21. Succinic Acid. Chemicalland21, 2012u. Disponivel em: 

<http://www.chemicalland21.com/industrialchem/organic/SUCCINIC%20ACID

.htm>. Acesso em: 2012 Setembro 03. 

55. CHEMICALLAND21. 4-OXOPENTANOIC ACID. Chemicalland21, 2012v. 

Disponivel em: <http://www.chemicalland21.com/specialtychem/finechem/4-

OXOPENTANOIC%20ACID.htm>. Acesso em: 24 Novembro 2012. 

56. CHEMSPIDER. Sodium Succinate. ChemSpider, 2012. Disponivel em: 

<http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.8669.html>. Acesso em: 17 

Setembro 2012. 



 

 

 

175 Referências Bibliográficas 

57. CHEMSPIDER. Succinonitrile. ChemSpider, 2012a. Disponivel em: 

<http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.21106481.html>. Acesso em: 

17 Setembro 2012. 

58. CHEMTRADE INTERNATIONAL. Product: Itaconic Acid. Chemtrade 

International. Disponivel em: <http://www.trade-

chem.com/products/chanpin/Itaconic%20Acid.html>. Acesso em: 12 Setembro 

2012. 

59. CHERTOW, M. R. INDUSTRIAL SYMBIOSIS: Literature and Taxonomy. 

Annual Reviews on Energy and Envioronment, v. 25, p. 313-337, 2000. 

60. CHERUBINI, F. The biorefinery concept: Using biomass instead of oil for 

producing energy and chemicals. Energy Conversion and Management, 06 

Março 2010. 1412-1421. 

61. CHEVRON ORONITE. Product Stewardship Summary: Succinimide 

Dispersants. Chevron Oronite Company LLC. San Ramon, CA, USA. 2010. 

62. CHIES, V. Embrapa publica livro sobre biorrefinarias. Agroenergia em 

Revista, Brasília - DF, v. 4, p. 42, Maio 2012. ISSN ISSN 2238-1023. 

63. CLARK, J. H.; DESWARTE, F. E. I. (Eds.). Introduction to chemicals from 

biomass. [S.l.]: Wiley, 2008. ISBN ISBN 978-0-470-05805-3. 

64. CONAB. Prêmio Equalizador Pago ao Produtor. Companhia Nacional de 

Abastecimento. [S.l.]. 2011. Disponível em: 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_04_20_11_04_40_pep

ro_2011.pdf (Acessado em 23 de Fevereiro de 2013). 

65. COSTA, D. S. D. POLIOL POLIÉSTER x POLIOL POLIÉTER: 

Diferenças gerais na aplicação em espumas flexíveis de poliuretano. 

PLEXBOND QUIMICA S/A. [S.l.]. 2010. Disponível em 

http://www.plexadesivos.com.br/arquivos/72797_artigoPoliol.pdf (Último 

acesso em 16 de Novembro de 2012). 

66. COSTA, J. A. et al. AVALIAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO 

SISTEMA AGROINDUSTRIAL DA CANA-DE-AÇÚCAR NA REGIÃO 

NORTE FLUMINENSE. 47º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 

Administração e Sociologia Rural (SOBER). Porto Alegre-RS: [s.n.]. 2009. 

67. COUTINHO, G. B. H. HISTÓRIA, REALIDADE E FUTURO DO SETOR 

SUCROENERGÉTICO FLUMINENSE. Sindicato da Indústria 



 

 

 

176 Referências Bibliográficas 

Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro – SISERJ. Rio de Janeiro. 2012. 

Apresentado no Fórum de Agroindústria FIRJAN em 15/Mai/2012. 

68. CYTEC. SANTOSOL® Dimethyl Esters - Properties and Uses. Cytec 

Surface Specialties. [S.l.]. 2009. (Pub. No. 230110E Version B). Disponível em 

http://www.cytec.com/Liquids/Downloads/SANTASOL-

Dimethyl%20Esters_EMEA_En.pdf (último acesso em 16 de Novembro de 

2012). 

69. DEDINI. COGERAÇÃO - UMA NOVA FONTE DE RENDA PARA 

USINAS DE AÇÚCAR E ETANOL, OU.  . Simpósio Internacional e Mostra 

de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira. Piracicaba-SP: Dedini 

Indústrias de Base. 2008. 

70. DNV. Carbon Dioxide Utilization - Electrochemical Conversion of CO2 - 

Opportunities and Challenges. DNV - Det Norske Veritas. [S.l.]. 2011. 

Research and Innovation, Position Paper 07 - 2011. Disponível em 

http://www.dnv.com/binaries/dnv-position_paper_co2_utilization_tcm4-

445820.pdf. 

71. EASTMAN. Eastman™ Ethylene Glycol Diacetate. Eastman Chemical 

Company, 2012. Disponivel em: 

<http://www.eastman.com/Products/Pages/ProductHome.aspx?Product=710010

81&list=Chemicals >. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

72. ECOD. Empresa européia transforma bagaço de cana em painéis de parede 3D. 

Portal EcoD, 2012. Disponivel em: 

<http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2012/abril/empresa-europeia-

transforma-bagaco-de-cana-em>. Acesso em: 5 Abril 2012. 

73. EHRENFELD, J.; GERTLER, N. Industrial Ecology in Practice: The Evolution 

of Interdependence at Kalundborg. Journal of Industrial Ecology, Cambridge, 

v. 1, n. 1, p. 67-79, 1997. 

74. ELEKEIROZ. RELATÓRIO ANUAL E DE SUSTENTABILIDADE 2011. 

Elekeiroz. [S.l.], p. 69. 2012. Disponível em 

http://www.elekeiroz.com.br/PT/investidores/Relatrio%20Anual%20de%20Sust

entabilidade/Relat%C3%B3rio%20Anual%20de%20Sustentabilidade%20%202

011.pdf (Último acesso em 23 de Novembro de 2012). 



 

 

 

177 Referências Bibliográficas 

75. ELY, R. N. Avaliação Prospectiva das Rotas de Bio-refinaria no Brasil a 

partir do bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima básica. Rio de 

Janeiro: UFRJ / COPPE, 2009. 

76. EPE. Leilão de energia para 2016 contrata 1.211,5 MW de 42 projetos de 

geração. Empresa Brasileira de Pesquisa Energética. São Paulo. 2011. 

Disponível em: http://epe.gov.br/imprensa/PressReleases/20111220_1.pdf. 

77. ERKMAN, S. Industrial Ecology: an historical view. Journal of Cleaner 

Production, v. 5 (1-2), p. 1-10, 1997. 

78. FAHD, S. et al. Croppin g bioenergy and biomaterials in marginal land: The 

added value of the biorefinery concept. Energy, v. 37, p. 79-93, 1 September 

2011. 

79. FIOMARI, M. C. Análise energética e exergética de uma usina 

sucroalcooleira do oeste paulista com sistema de cogeração de energia em 

expansão. Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Ilha 

Solteira. Ilha Solteira - SP. 2004. Dissertação de Mestrado. 

80. FIRJAN. Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro 2011/2012. 

FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 

2011. 

81. FONSECA, K. Fermentação. Alunos Online, 2011. Disponivel em: 

<http://www.alunosonline.com.br/biologia/fermentacao.html>. Acesso em: 14 

Fevereiro 2013. 

82. FROSH, R. A.; GALLOPOULOS, N. E. Strategies for Manufacturing. 

Scientific American, v. 3, n. 261, p. 144-152, 1989. 

83. FUNDAÇÃO CEPERJ. PRODUTO INTERNO BRUTO DOS MUNICÍPIOS 

- 2010 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Fundação Centro Estadual de 

Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro - 

CEPERJ. Rio de Janeiro. 2012. Disponível em 

http://www.fesp.rj.gov.br/ceep/pib/pib.html. 

84. GAMA GASES. Dióxido de Carbono. Propriedade dos Gases. Disponivel em: 

<http://www.gamagases.com.br/propriedades_dioxidodecarbono.htm>. Acesso 

em: 10 Fevereiro 2013. 

85. GIBBS, D.; DEUTZ, P. Implementing Industrial Ecology? Planning for eco-

industrial parks in the USA. Geoforum, Elsevier Science, 2004. 



 

 

 

178 Referências Bibliográficas 

86. GIRISUTA, B. Levulinic Acid from Lignocellulosic Biomass. University of 

Groningen. Groningen. 2007. (ISBN 978-90-367-3228-4 e ISBN 978-90-367-

3229-1 (versão eletrônica)). 

87. GIRISUTA, B. et al. Experimental and kinectic modelling studies on the acid-

catalised hydrolysis of the water hyacinth plant to levulinc acid. Bioresource 

Technology, v. 99, p. 8367-8375, Fevereiro 2008. 

88. GIRISUTA, B.; JANSSEN, L. P. B. M.; HEERES, H. J. Green Chemistry - A 

kinectic study on the conversion of glucose to levulinc acid. Chemical 

Engineering Research and Design, v. 84 (A5), p. 339-349, 2006. ISSN DOI: 

10.1205/cherd05038. 

89. GIVAUDAN. alpha-Angelica lactone. Givaudan, 2012. Disponivel em: 

<http://www.givaudan.com/givcom/printPdf.do?vcmId=a6605c5099de0110Vgn

VCM1000008753410aRCRD&format=FlavourIngPrint>. Acesso em: 18 

Setembro 2012. 

90. GUZMAN, D. D. What is Itaconic acid? ICIS Green Chemicals, 2009. 

Disponivel em: <http://www.icis.com/blogs/green-chemicals/2009/10/what-is-

itaconic-acid.html>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

91. GUZMAN, D. D. Rivertop to start pilot plant construction. ICIS Green 

Chemicals, 2011. Disponivel em: <http://www.icis.com/blogs/green-

chemicals/2011/04/rivertop-to-start-pilot-plant.html>. Acesso em: 28 Julho 

2012. 

92. HASSUANI, S. J. et al. Bagaço e Palha de Cana Para Fins Energéticos: 

Caracterização, Manuseio e Armazenagem. Centro de Tecnologia Canavieira - 

Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento Industrial - Coordenadoria de 

Energia e Engenharia Industrial, 2009. Disponivel em: 

<http://www.ctcanavieira.com.br/index.php?option=com_content&view=article

&id=431&Itemid=1380>. Acesso em: Fevereiro 2012. 

93. HAYES, D. J. et al. The Biofine Process: Production of Levulinic Acid, 

Furfural and Formic Acid from Lignocellulosic Feedstocks. University of 

Limerick, Ireland. [S.l.]. 2005. 

94. HENGSHUI YOVEY. About us - Product: Succinonitrile. Hengshui yovey fine 

chemical Co., Ltd, 2012. Disponivel em: <http://www.chemcoms.com/>. 

Acesso em: 17 Setembro 2012. 



 

 

 

179 Referências Bibliográficas 

95. HOFFMANN, B. S. O CICLO COMBINADO COM GASEIFICAÇÃO 

INTEGRADA E A CAPTURA DE CO 2 : UMA SOLUÇÃO PARA 

MITIGAR AS EMISSÕES DE CO2 EM TERMELETRICAS A CARVÃO 

EM LA RGA ESCALA NO CURTO PRAZO? Universidade Federal do Rio 

de Janeiro - COPPE - Programa de Planejamento Energético. Rio de Janeiro. 

2010. Dissertação de Mestrado. 

96. HONG, U. G. et al. Hydrogenation of succinic acid to g-butyrolactone (GBL) 

over palladium catalyst supported on alumina xerogel: Effect of acid density of 

the catalyst. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, v. 17, p. 316–

320, Março 2011. ISSN doi: 10.1016/j.jiec.2011.02.030. 

97. HORTA NOGUEIRA, L. A. et al. Bioetanol de cana-de-açúcar: energia para o 

desenvolvimento sustentável. 1ª Edição. ed. Rio de Janeiro: coordenação 

BNDES e CGEE, 2008. 

98. IBGE. Lista de Produtos da Indústria - PRODLIST-Indústria 2010. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Rio de Janeiro. 2011. 

99. IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática. SIDRA, 2012. Disponivel 

em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/default.asp>. Acesso em: 15 Maio 2012. 

100. IBGE. IBGE Cidades - Histórico. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, 2012a. Disponivel em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 Abril 

2012. 

101. IEA. Key World Energy Statistics from the IEA. International Energy 

Agency (IEA). Paris. 2012. 

102. IEA BIOENERGY. Integrated Biorefineries Current Status and 

Developments. Biorefinery Project Networking Event - Task 42 – Biorefineries. 

Bruxelas - Bélgica: [s.n.]. 2011. Task co-ordinator: René van Ree. 

103. INCITOR. Developing a new class of cellulosic bio-based fuels and 

chemicals. Incitor, Inc. Albuquerque, NM, EUA. 2012. Disponível em 

http://www.nmlegis.gov/lcs/handouts/LGC%20082312%20Biomass%20As%20

an%20Economic%20Resource,%20Incitor.pdf (Último acesso em 19 de 

Novembro de 2012). 

104. INVISTA. Tetrahidrofurano (THF). Invista, 2012. Disponivel em: 

<http://www.invista.com/por/spandex/thf.html>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

105. IPT. Pesquisadora do IPT estuda combinação do bagaço de cana e cascas de 

crustáceos para criar materiais com aplicações médicas. IPT - Instituto de 



 

 

 

180 Referências Bibliográficas 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de SP, 2010. Disponivel em: 

<http://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=177>. Acesso em: 05 Abril 

2012. 

106. KIM, P. et al. Effect of overexpression of Actinobacillus succinogenes 

phosphoenolpyruvate carboxykinase on succinate production in Escherichia coli. 

Applied Environmental Microbiology, v. 70, p. 1238-1241, 2004. 

107. KOKOSSIS, A. C.; YANG, A. On the use of systems technologies and a 

systematic approach for the synthesis and the design of future biorefineries. 

Computers and Chemical Engineering, v. 34, p. 1397–1405, 2010. ISSN doi: 

10.1016/j.compchemeng.2010.02.021. 

108. LAMMENS, T. M. Biobased industrial chemicals from glutamic acid. 

Wageningen University. Wageningen. 2011. (ISBN: 978-94-6173-023 -7). 

109. LAMONICA, H. M. PRODUÇÃO DE VAPOR E ELETRICIDADE - A 

EVOLUÇÃO DO SETOR SUCROALCOOLEIRO. Pirassununga - SP. 2007. 

Apresentado no II GERA: Workshop de Gestão de Energia e Resíduos na 

Agroindustria Sucroalcooleira - FZEA - USP. 

110. LAMOUNIER, W. M.; SILVA, J. T. M. A Política de Garantia de Preços 

Mínimos no Brasil - Evolução e Perspectivas. Reuna, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, 

p. 25-52, Junho 2000. 

111. LANGFANG HAWK TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CO. Methyl 

Levulinate 624-45-3. Langfang Hawk Technology & Development Co., Ltd., 

2010. Disponivel em: <http://www.tradezz.com/buy_9469332_Methyl-

Levulinate-624.htm>. Acesso em: 18 Setembro 2012. 

112. LEITE, L. F. Considerações sobre as estratégias público-privadas para o 

desenvolvimento de biorrefinarias. Agroenergia em Revista, Brasília - DF, v. 4, 

p. 7-9, Maio 2012. ISSN ISSN 2238-1023. 

113. LOOKCHEM. alpha-Angelica lactone. LookChem - Look for Chemicals, 

2008. Disponivel em: <http://www.lookchem.com/alpha-Angelica-lactone/>. 

Acesso em: 18 Setembro 2012. 

114. LOOKCHEM. Butanediamide. LookChem, 2008a. Disponivel em: 

<http://www.lookchem.com/Butanediamide/>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

115. MAGRINI, A.; ELABRAS-VEIGA, L. B. Industrial Ecology: Developing 

Countries’ Experiences. [S.l.]: [s.n.]. 2012. p. World Solid Waste Congress - 

ISWA. 



 

 

 

181 Referências Bibliográficas 

116. MAIA, G. N.; BAZZO, E.; MATELLI, J. A. RESULTADOS 

EXPERIMENTAIS DE UMA PLANTA DE COGERAÇÃO DE PEQUENA 

ESCALA BASEADA EM MICROTURBINA A GÁS NATURAL. Rio Oil & 

Gas Expo and Conference 2006. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2006. 

117. MAPA. Relação das unidades produtoras cadastradas no Departamento 

da Cana-de-açucar e Agronergia. Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Brasília - DF, p. 12. 2012. 

118. MARGEM, F. M. O Mapa da Migração do Capital do Setor 

Sucroalcooleiro para o Setor de Serviços na Região de Campos dos 

Goytacazes. Centro de Ciências Tecnologia - Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF). Campos dos Goytacazes - RJ. 2007. Dissertação de 

Mestrado. 

119. MCC. Product Information: MAH/Maleic Anhydride. Mitsubishi Chemical 

Corporation, 2012. Disponivel em: <http://www.m-

kagaku.co.jp/english/products/business/chemical/c4/details/1191359_3207.html

>. Acesso em: 28 Novembro 2012. 

120. MCDONOUGH, W.; BRAUNGART, M. Cradle to cradle: remaking the 

way we make things. [S.l.]: North Point Press, 2002. 

121. MERCK MILLIPORE. 814254 Ácido levulínico. Merck Chemicals, 2012. 

Disponivel em: <http://www.merckmillipore.com/brazil/chemicals/acido-

levulinico/MDA_CHEM-814254/p_QxSb.s1LH.4AAAEWh.EfVhTl>. Acesso 

em: 18 Setembro 2012. 

122. MIRANDA, G. UFRJ transforma o bagaço de cana em fibra de carbono. 

Folha de São Paulo, 2012. Disponivel em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cienciasaude/57530-ufrj-transforma-o-

bagaco-de-cana-em-fibra-de-carbono.shtml>. Acesso em: 15 Fevereiro 2013. 

123. MIRANDA, R. L. Regulação técnica para se obter melhor eficiência na 

motorização de pequenas centrais hidrelétricas no Brasil. Universidade 

Salvador – UNIFACS. Salvador-Ba, p. 118p. 2009. (CDD: 621.042). 

Dissertação de Mestrado. 

124. MODELGLASS. O QUE É A FIBRA DE VIDRO E SUAS APLICAÇÕES. 

Modelglass, 2004. Disponivel em: 

<http://www.modelglass.net/fibradevidro.htm >. Acesso em: 13 Setembro 2012. 



 

 

 

182 Referências Bibliográficas 

125. NAEGELE, E.; CRESPO, L. S.; FILHO, J. D. FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL 

ATRAVÉS DE UMA TORRE DE DESTILAÇÃO DE USO DIDÁTICO. 

Vértices, v. 1, p. 21-26, Março 2000. 

126. NATURPLAS. Poliésteres. Naturplas - Centro Virtual de 

Desenvolvimento de Compósitos Biodegradáveis, 2012. Disponivel em: 

<http://cvnaturplas.dnsalias.com/materiais-naturais/polimeros-biodegradaveis-

de-origem-natural/principais-aplicacoes-de-polimeros-

biodegradaveis/polimeros-biodegradaveis-de-origem-mineral/poliesteres>. 

Acesso em: 15 Setembro 2012. 

127. NCBI. Pubchem Compound: cis-Acetylacrylate - Compound Summary. 

National Center for Biotechnology Information, 2012. Disponivel em: 

<http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5281015>. 

Acesso em: 18 Setembro 2012. 

128. NIPPON SHOKUBAI. IMILEX-P. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., 

2011. Disponivel em: 

<http://www.shokubai.co.jp/en/products/functionality/imilex.html>. Acesso em: 

13 Setembro 2012. 

129. NIST. Butanediamide. NIST-National Institute of Standards and 

Technology, 2011a. Disponivel em: 

<http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C110145&Mask=40>. Acesso em: 

17 Setembro 2012. 

130. NOGUEIRA, P. Pobres Cidades Ricas. UNESP Ciência, p. 24-31, Fevereiro 

2010. Disponível em 

http://www.unesp.br/aci_ses/revista_unespciencia/acervo/05/dinheiro-na-mao-e-

vendaval (Acesso em 31 de Janeiro de 2013). 

131. NUNES, J. B. Análise da Repartição das Participações Governamentais 

advindas da indústria do Petróleo entre as esferas de governo e seu impacto 

sobre a economia do Rio de Janeiro. UFRJ/ COPPE/ Programa de 

Planejamento Energético. Rio de Janeiro. 2012. 

132. OTOME, S.; IWAI, K.; SOHGAWA, Y.-H. Biodegradable film. EP 1 564 

235 A1, 17 Agosto 2005. Disponível em https://data.epo.org/publication-

server/pdf-

document?PN=EP1564235%20EP%201564235&iDocId=5595851&iepatch=.pd

f (Último acesso em 16 de Novembro de 2012). 



 

 

 

183 Referências Bibliográficas 

133. PALETTA, C. E. M. As implicações dos aspectos legais, econômicos e 

financeiros na implementação de projetos de geração de energia a partir de 

biomassa no Brasil: um estudo de viabilidade. Programa Interunidades de 

Pós-Graduação em Energia da Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 170. 

2004. Dissertação de Mestrado. 

134. PEIXOTO, S. D. C. Bioprospecção de fungos filamentosos no estado de São 

Paulo: seleção de linhagens produtoras do complexo xilanolítico. Produção e 

caracterização enzimática. Bioprospecta - Rede biota de bioprospecção e 

bioensaios, 2004. Disponivel em: 

<http://www.fcfrp.usp.br/Bioprospecta/Simone%20de%20Carvalho%20Peixoto.

htm>. Acesso em: 15 Fevereiro 2013. 

135. PEREIRA JR., N. Biomass of lignocellulosic composition for fuel ethanol 

production within the context of biorefinery. 1st. ed. Rio de Janeiro: Escola 

de Química/UFRJ, v. 2, 2008. ISBN ISBN 978-85-903967-3-4. 

136. PEREIRA JR., N.; BON, E. P. D. S.; FERRARA, M. A. TECNOLOGIA 

DE BIOPROCESSOS. Rio de Janeiro: [s.n.], v. volume 1, 2008. SÉRIES EM 

BIOTECNOLOGIA. 

137. PETROM. Ácido Fumárico Técnico - Produtos - Aplicações. Petrom, 2001. 

Disponivel em: 

<http://www.petrom.com.br/produtos/aft/frames/frame_aplic.htm>. Acesso em: 

12 Setembro 2012. 

138. PETROM. Anidrido Maleico - Produtos - Aplicações. Petrom, 2001a. 

Disponivel em: 

<http://www.petrom.com.br/produtos/am/frames/frame_aplic.htm>. Acesso em: 

12 Setembro 2012. 

139. PIQUET, R.; GIVISIEZ, G. H. N.; OLIVEIRA, E. L. D. A nova centralidade 

de Campos dos Goytacazes: o velho e o novo no contexto regiona. Revista Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 18-19, p. 39-57, Jan-Dez 2006. 

140. POLYSCIENCES INC. Monomers and Polymers: 2-Methyl Tetrahydrofuran. 

Polysciences Inc., 2012. Disponivel em: 

<http://www.polysciences.com/Core/Display.aspx?pageId=98&categoryId=8&p

roductId=1904>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

141. PORTAL G1. Bagaço da cana-de-açúcar vira produto nobre e preço dobra em 

PE. Portal G1, 2012. Disponivel em: 



 

 

 

184 Referências Bibliográficas 

<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2012/11/bagaco-da-cana-de-acucar-

vira-produto-nobre-e-preco-dobra-em-pe.html>. Acesso em: 15 Fevereiro 2013. 

142. PRADELLA, J. G. D. C. Biopolímeros e Intermediários Químicos. CGEE - 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. São Paulo. 2006. (Relatório Técnico nº 

84 396-205). 

143. PRIBERAM. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Priberam 

Informática S. A., 2013. Disponivel em: 

<http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=biomassa>. Acesso em: 14 

Fevereiro 2013. 

144. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. LEIS MUNICIPAIS DE 

2007. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 

2007. Disponivel em: <http://www.campos.rj.gov.br/leis/2007/leis2007.pdf>. 

Acesso em: 01 Fevereiro 2013. 

145. PUROLITE. Aplicações. Purolite - Ion Exchange Resins, 2010. Disponivel 

em: 

<http://www.purolite.com.br/RelId/606797/ISvars/default/Por_Indc3bastria.htm

>. Acesso em: 16 Novembro 2012. 

146. QUÍMICA E DERIVADOS. Oxidação de N2O gera crédito de carbono para 

a Rhodia. Atualidades - Investimentos, 2006. Disponivel em: 

<http://www.quimica.com.br/revista/qd446/atualidades5.html>. Acesso em: 24 

Novembro 2012. 

147. QUÍMICA E DERIVADOS. Guia do Comprador. QUÍMICA.com.br - O 

Portal da Revista Química e Derivados, 2012. Disponivel em: 

<http://www.quimica.com.br/pquimica/quimica-2/login/>. Acesso em: 17 

Setembro 2012. 

148. RACKEMANN, D. W.; DOHERTY, W. O. S. The conversion of 

lignocellulosics to levulinic acid. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, v. 5, 

p. 198-124, Novembro 2011. ISSN DOI: 10.1002/bbb.267. 

149. RAMOS, L. P. THE CHEMISTRY INVOLVED IN THE STEAM 

TREATMENT OF LIGNOCELLULOSIC MATERIALS. Química Nova, v. 26, 

p. 863-871, 2003. ISSN 6. 

150. RAMOS, R. A. V. et al. Otimizando a produção deenergia elétrica em 

indústria de açúcar e álcool. Revista Eletricidade Moderna, São Paulo, p. 106-

121, Fevereiro 2008. 



 

 

 

185 Referências Bibliográficas 

151. RECEITA FEDERAL. Estabelecimentos Fabricantes de Cigarros 

Autorizados a Operarem no Brasil. Receita Federal, 2012. Disponivel em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/DestinacaoMercadorias/ProgramaNacComb

CigarroIlegal/EstabFabrOpBrasil.htm>. Acesso em: 10 Novembro 2012. 

152. RHODIA ENERGY. Projeto Redução de Emissão de N2O em Paulínia. 

Rhodia Energy. São Paulo. 2011. (E2666 V2). Disponível em http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/02/02/

000371432_20110202141405/Rendered/INDEX/E26660V20REPLA10Conform

idade0Rhodia.txt (Último acesso em 24 de Novembro de 2012). 

153. ROCHA, A. F. D. et al. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 

DESEMPENHO EMPRESARIAL: ESTUDO EXPLORATÓRIO NOS 

SETORES MADUROS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ. XXX 

ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. São Carlos, 

SP: [s.n.]. 2010. 

154. ROCHA, G. J. M. et al. Mass balance of pilot-scale pretreatment of sugarcane 

bagasse by steam explosion followed by alkaline delignification. Bioresource 

Technology, v. 111, p. 447-452, Fevereiro 2012. 

155. RODRIGUES, F. D. Á. Avaliação da tecnologia de hidrólise ácida de 

bagaço de cana. Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia 

Química. [S.l.]. 2007. Dissertação de Mestrado. 

156. RODRIGUES, J. A. R. DO ENGENHO À BIORREFINARIA. A USINA DE 

AÇÚCAR COMO EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL PARA A GERAÇÃO 

DE PRODUTOS BIOQUÍMICOS E BIOCOMBUSTÍVEIS. Química Nova, v. 

34, n. 7, p. 1242-1254, Maio 2011. 

157. RODRÍGUEZ-GALÁN, A.; FRANCO, L.; PUIGGALI, J. Biodegradable 

Poly (Ester Amide) S: Synthesis and Applications. Biodegradable Polymers: 

Processing, Degradation, and Applications, p. 207-272, 2011. ISSN ISBN: 

978-1-61209-534-9. Disponível em: http://upcommons.upc.edu/e-

prints/bitstream/2117/13036/1/Nova%20Publishers.pdf (último acesso em 15 de 

Novembro de 2012). 

158. SANTOS, F. A. D. Cogeração e Comercialização de Energia Elétrica nas 

Usinas de Açúcar e Etanol. Instituto de Eletrotécnica e Energia - Escola 

Politécnica - USP. São Paulo. 2012. 



 

 

 

186 Referências Bibliográficas 

159. SANTOS, M. F. R. F. D. Elaboração do Technology Roadmap para 

biorrefinaria de produtos da lignina no Brasil. Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Escola de Química. Rio de Janeiro. 2011. Tese de Doutorado. 

160. SANTOS, M. F. R. F. D.; BORSCHIVER, S.; COUTO, M. A. P. G. 

Biorefinery in Brazil: New Technolo gical Trends Adopted by Domestic 

Companies. Journal of Technology, Management and Innovation, v. 5, p. 84-

90, 2010. ISSN ISSN: 0718-2724. Issue 2. 

161. SBIOINFORMATICS. PROPERTIES AND USES OF ACRYLIC ACID. 

Sevas Educational Society, 2007. Disponivel em: 

<http://www.sbioinformatics.com/design_thesis/Acrylic_Acid/Acrylic-

2520acid_-2520Properties&uses.pdf>. Acesso em: 18 Setembro 2012. 

162. SCBT. Product Block: 1,4-Pentanediol (CAS 626-95-9). Santa Cruz 

Biotechnology, inc., 2012. Disponivel em: <http://www.scbt.com/datasheet-

223059-1-4-pentanediol.html>. Acesso em: 17 Setembro 2012. 

163. SCHAEFER, K. Bio-based Esters for a Smaller Footprint. Cosmetics and 

Toiletries - Science Applied, 2009. Disponivel em: 

<http://www.cosmeticsandtoiletries.com/research/methodsprocesses/40426257.h

tml>. Acesso em: 12 Setembro 2012. 

164. SEBRAE - RJ. INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DO 

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE - RJ. Rio de Janeiro. 2011. 

165. SEFAZ-SP. Estrutura detalhada CNAE 2.0. Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo, 2006. Disponivel em: 

<http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&c

ad=rja&ved=0CEkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.fazenda.sp.gov.br%2Fd

ownload%2Fcnae%2Festrutura_detalhada_CNAE_20.xls&ei=zzO1UNSvL8vsr

AGqjYD4Cg&usg=AFQjCNHaeEPuOqCgPi4ncgHAAJlz3SUzGw>. Acesso 

em: 27 Novembro 2012. 

166. SEPLAG. Plano de Desenvolvimento Sustentável do Norte do Estado do 

Rio de Janeiro - Análise Situacional - 1ª Parte. Governo do Estado do Rio de 

Janeiro - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Rio de 

Janeiro. 2010. 



 

 

 

187 Referências Bibliográficas 

167. SERRANO-RUIZ, J. C.; WEST, R. M.; DUMESIC, J. A. Catalytic 

Conversion of Renewable Biomass Resources to Fuels and Chemicals. Annual 

Review of Chemical and Biomolecular Engineering, v. 1, p. 79-100, 2010. 

168. SHELDON-COULSON, G. A. Production of Levulinic Acid in Urban 

Biorefineries. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge. 2007. 

169. SIGMA-ALDRICH. Maleimide. Sigma-Aldrich Co. LLC., 2012. Disponivel 

em: 

<http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/129585?lang=pt&region

=BR >. Acesso em: 13 Setembro 2012. 

170. SMOU. Mapa do Município de Campos dos Goytacazes. Campos dos 

Goytacazes. 2002. Disponível em http://www.campos.rj.gov.br/listaMapas.php 

(Acessado em 01 de Fevereiro de 2013). 

171. SOLVAY RHODIA. Mercados e Produtos - Intermediários. Rhodia, 2012. 

Disponivel em: 

<http://www.rhodia.com.br/pt/markets_and_products/markets/ISAL_Intermediat

es.tcm>. Acesso em: 24 Novembro 2012. 

172. SONG, H.; LEE, S. Y. Production of succinic acid by bacterial fermentation. 

Enzyme and Microbial Technology, v. 39, p. 352–361, 2006. 

173. SOUZA JR., M. T. Biorrefinarias. Agroenergia em revista, Brasília - DF, v. 

4, p. 4, Maio 2012. ISSN ISSN 2238-1023. 

174. STELLET, G. V. D. A.; BORBA, R. C. Campos dos Goytacazes: cidade dos 

contrastes – um estudo da paradoxa realidade socioeconômica do município 

fluminense. XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais. Caxambu - MG: 

[s.n.]. 2008. 

175. SUSTAINABILITY CONSULT. BioAmber announces biobased succinic 

acid plant. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 2011. Disponivel em: 

<http://www.biofpr.com/details/news/1329765/BioAmber_announces_biobased

_succinic_acid_plant.html>. Acesso em: 29 Julho 2012. 

176. SUZHOU VOSUN. Butanediamide. Suzhou Vosun Chemical Co., Ltd, 

2010. Disponivel em: <http://www.vosunchemical.com/Cas/110-14-5>. Acesso 

em: 17 Setembro 2012. 

177. SZKLO, A.; SCHAEFFER, R. Alternative energy sources or integrated 

alternative energy systems? Oil as a modern lance of Peleus for the energy 

transition. Energy, v. 31, p. 2513 – 2522, 2006. ISSN doi:10.1016. 



 

 

 

188 Referências Bibliográficas 

178. TAVARES, M. E. E. Análise do Refino no Brasil: estado e perspectivas - 

uma análise “cross-section”. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - 

COPPE - PPE. Rio de Janeiro. 2005. Tese de Doutorado. 

179. TAYLOR, P. Biosuccinic acid ready for take off? Royal Society of 

Chemistry, 2010. Disponivel em: 

<http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2010/January/21011003.asp>. 

Acesso em: 01 Agosto 2012. 

180. UDOP. Associadas. UDOP - União dos Produtores de Bioenergia, 2012. 

Disponivel em: <http://mail.udop.com.br/index.php?item=associadas>. Acesso 

em: 24 Janeiro 2013. 

181. UNICA. Dados e Cotações - Estatísticas. União da Indústria de Cana de 

Açúcar, 2012. Disponivel em: 

<http://www.unica.com.br/dadosCotacao/estatistica/>. Acesso em: Fevereiro 

2012. 

182. UNICA. Moagem de cana-de-açúcar e produção de açúcar e etanol - safra 

2011/2012. União da Indústria de Cana-de-Açúcar, 2013. Disponivel em: 

<http://www.unicadata.com.br/historico-de-producao-e-

moagem.php?idMn=32&tipoHistorico=4&acao=visualizar&idTabela=1325&saf

ra=2011%2F2012&estado=RS%2CSC%2CPR%2CSP%2CRJ%2CMG%2CES

%2CMS%2CMT%2CGO%2CDF%2CBA%2CSE%2CAL%2CPE%2CPB%2C

RN%2CCE%2CPI%2CMA%2CTO%2CPA%2CAP%>. Acesso em: 14 

Fevereiro 2013. 

183. VAZ JR., S. As biorrefinarias como oportunidade de agregarvalor à 

biomassa. Agroenergia em Revista, Brasília - DF, v. 4, p. 11-12, Maio 2012. 

ISSN ISSN 2238-1023. 

184. VEIGA, L. B. E. Diretrizes para a Implantação de um Parque Industrial 

Ecológico: uma proposta para o PIE de Paracambi. Rio de Janeiro - RJ: Tese – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, 2007. Tese de 

Doutorado. 

185. WEBMD. Find a Vitamin or Supplement: GABA (GAMMA - 

AMINOBUTYRIC ACID). WebMD, 2012. Disponivel em: 

<http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-464-

GABA%20(GAMMA-

AMINOBUTYRIC%20ACID).aspx?activeIngredientId=464&activeIngredientN



 

 

 

189 Referências Bibliográficas 

ame=GABA%20(GAMMA-AMINOBUTYRIC%20ACID)>. Acesso em: 10 

Setembro 2012. 

186. WELLS, P.; ZAPATA, C. Renewable Eco-industrial Development. A New 

Frontier for Industrial Ecology? Journal of Industrial Ecology, v. 16 (5), p. 

665-668, 2012. ISSN DOI: 10.1111/j.1530-9290.2012.00487.x. 

187. WERPY, T. et al. Top Value Added Chemicals From Biomass - Volume I: 

Results of Screening for Potential Candidates from Sugars and Synthesis 

Gas. Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) e National Renewable E 

nergy Laboratory (NREL). Springfield. 2004. 

188. Y. LAPIDOT, S. R. A. Y. W. Use of esters of N-hydroxysuccinimide in the 

synthesis of N-acylamino acids. Journal of Lipid Research, v. 8, p. 142-145, 

1967. 

189. YAN, L. et al. Production of Levulinic Acid from Bagasse and Paddy Straw 

by Liquefaction in the Presence of Hydrochloride Acid. CLEAN – Soil, Air, 

Water, v. 36 - Issue 2, p. 158–163, Fevereiro 2008. ISSN DOI: 

10.1002/clen.200700100. 

190. ZEIKUS, J. G.; JAIN, M. K.; OVAN, P. E. Biotechnology of succinic acid 

production and markets for derived industrial products. Applied Microbiology 

and Biotechnology, v. 51, p. 545-552, Janeiro 1999. 

191. ZWICKER, N. et al. Optimization of fermentation conditions for the 

production of ethylene-diamine-disuccinic acid by Amycolatopsis orientalis. 

Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, v. 19, p. 280–285, 

1997. 

 

 

 



 

 

 

190 Anexos 

 

Anexos 

 

Anexo 1 - Química Verde 

 

Desenvolvida a partir da década de 1990, a Química Verde tem como objetivo 

final conduzir as ações científicas e/ou processos industriais ecologicamente corretos
 

(Tabela 39) e vem ganhando cada vez mais notoriedade no cenário tecnológico mundial 

por unir os interesses da inovação química com os propósitos da sustentabilidade 

ambiental em alinhamento com os objetivos de caráter industrial e econômico 

(ASSUNÇÃO, CARIOCA, et al., 2010).  

 

Tabela 39 – Os doze princípios da Química Verde. 

Prevenção  Evitar a produção do resíduo é melhor do que tratá-lo ou “limpá-

lo” após sua geração  

Economia de 

Átomos 

Deve-se procurar projetar metodologias sintéticas que possam 

maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no 

produto final 

Síntese de 

Produtos Menos 

Perigosos 

Sempre que praticável, a síntese de um produto químico deve 

utilizar e gerar substâncias que possuam pouca ou nenhuma 

toxicidade à saúde humana e ao ambiente 

Projeto de 

Produtos Seguros 

Os produtos químicos devem ser projetados de tal modo que 

realizem a função desejada e ao mesmo tempo não sejam tóxicos 

Solventes e 

Auxiliares mais 

Seguros 

O uso de substâncias auxiliares (solventes, agentes de separação, 

secantes, etc.) precisa, sempre que possível, tornar-se 

desnecessário e, quando utilizadas, estas substâncias devem ser 

inócuas 

Busca pela Eficiência de 

Uso de Fontes 

Renováveis de 

Matéria-Prima 

Sempre que técnica e economicamente viável, a utilização de 

matérias-primas renováveis deve ser escolhida em detrimento de 

fontes não-renováveis 

Evitar a Formação 

de Derivados 

A derivatização desnecessária (uso de grupos bloqueadores, 

proteção/desproteção, modificação temporária por processos 
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físicos e químicos) deve ser minimizada ou, se possível, evitada, 

porque estas etapas requerem reagentes adicionais e podem gerar 

resíduos 

Catálise Reagentes catalíticos (tão seletivos quanto possível) são 

melhores que reagentes estequiométricos 

Projeto para a 

Degradação 

Os produtos químicos precisam ser projetados de tal modo que, 

ao final de sua função, se fragmentem em produtos de egradação 

inócuos e não persistam no ambiente 

Análise em Tempo 

Real para a 

Prevenção da 

Poluição 

Será necessário o desenvolvimento futuro de metodologias 

analíticas que viabilizem um monitoramento e controle dentro do 

processo, em tempo real, antes da formação de substâncias 

nocivas 

Química Segura  

para a Prevenção  

de Acidentes 

As substâncias, bem como a maneira pela qual uma substância é 

utilizada em um processo químico, devem ser escolhidas a fim 

de minimizar o potencial para acidentes químicos, incluindo 

vazamentos, explosões e incêndios 

Fonte: (ANASTAS e WAGNER, 1998) apud (SANTOS, 2011) 
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Anexo 2 – As fontes dos dados dos derivados das bioplataformas 

 

Tabela 40 – Fontes das informações da tabela sobre os derivados do Ácido Levulínico 

N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos 
Segmento de 

destino 
Aplicação 

1 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 
(SCBT, 2012) 

   

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

(WERPY, 

PETERSEN, et 

al., 2004) 

2 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 

(CHEMICALLAND21, 

2012) 

(WERPY, 

PETERSEN, et 

al., 2004) 
 

(POLYSCIENCES 

INC., 2012)  

(RODRIGUES, 

2011) e 

(BEVILAQUA, 

2010) 

(POLYSCIENC

ES INC., 2012) 

3 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 

(NCBI, 2012) e 

(CHEMICALBOOK, 2008) 

(WERPY, 

PETERSEN, et 

al., 2004) 
  

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

(WERPY, 

PETERSEN, et 

al., 2004) 

4 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 

 (CHEMICALLAND21, 

2012a) 

(CHEMICALL

AND21, 2012a)    

(SBIOINFORM

ATICS, 2007) 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos 
Segmento de 

destino 
Aplicação 

5 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 

(CHEMICALLAND21, 

2012b) 

(RODRIGUES, 

2011) 

(ABIQUIM, 

2012) e 

(BIOSYNT

H, 2006) 

 

(RODRIGUE

S, 2011) e 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

(BEVILAQUA, 

2010) e 

(BIOSYNTH, 

2006) 

6 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 

 

(BEVILAQUA, 2010) 

(WERPY, 

PETERSEN, et 

al., 2004) 

(ABIQUIM, 

2012)  

(WERPY, PETERSEN, 

et al., 2004) 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004)  

(WERPY, 

PETERSEN, et 

al., 2004)  

7 

 

(WERPY, PETERSEN, et 

al., 2004) 
      

8 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 
(NIST, 2011)  

 

(GIVAUDA

N, 2012)   

(LOOKCHEM, 

2008) e 

(GIVAUDAN, 

2012) 

9 (BEVILAQUA, 2010) 
 

(BEVILAQUA, 

2010)   

(RODRIGUE

S, 2011)  e 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

(BEVILAQUA, 

2010) 

10 (BEVILAQUA, 2010) (CHEMBLINK, 2012) 
    

(BEVILAQUA, 

2010) 
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N° Derivados Fórmula Obtenção Produtores Substitutos 
Segmento de 

destino 
Aplicação 

11 
(RODRIGUES, 2011) e 

(BEVILAQUA, 2010) 
(BEVILAQUA, 2010) 

    

(WERPY, 

PETERSEN, et 

al., 2004) e 

(BEDOUKIAN, 

2011) 

12 
(WERPY, PETERSEN, et 

al., 2004)  
(BEDOUKIAN, 2012) 

    

(BEDOUKIAN, 

2012) 

13 (BEVILAQUA, 2010)  (BEVILAQUA, 2010 
   

Produtos 

Químicos: 

Fabricação de 

cosméticos, 

produtos de 

perfumaria...; 

(LANGFANG 

HAWK 

TECHNOLOG

Y & 

DEVELOPME

NT CO., 2010) 

14 (BEVILAQUA, 2010) 
 

(BEVILAQUA, 

2010)    

(BEVILAQUA, 

2010) 

 

 

 

 

 



 

 

 

195 Anexos 

Tabela 41 - Fontes das informações da tabela sobre os derivados do Ácido Succínico 

N° Derivados Outros nomes Fórmula Obtenção Produtores 
Substituem 

produto 

Segmento de 

destino 
Aplicação 

1 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012c) 

(CHEMICALLAND21, 

2012c) 

(BORGES, 

2011) e 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

(TAYLOR, 2010) 
  

(RODRIGUES, 

2011), 

(BORGES, 

2011) e 

(CHEMICALL

AND21, 

2012c) 

2 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) 

(RODRÍGUEZ-

GALÁN, FRANCO e 

PUIGGALI, 2011) 
 

(RODRÍGUE

Z-GALÁN, 

FRANCO e 

PUIGGALI, 

2011) 

   

(RODRÍGUEZ

-GALÁN, 

FRANCO e 

PUIGGALI, 

2011) 

3 

(BORGES, 

2011) e 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012d) 

(CHEMICALLAND21, 

2012d) 

(BORGES, 

2011) e 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

  

(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALL

AND21, 

2012d) 

4 
(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012e) 

(CHEMICALLAND21, 

2012e)  

(ABIQUIM, 

2012)   

(WEBMD, 

2012) 
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N° Derivados Outros nomes Fórmula Obtenção Produtores 
Substituem 

produto 

Segmento de 

destino 
Aplicação 

5 

(BORGES, 

2011) e 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) 

(CHEMICAL

LAND21, 2012f) 

 

(CHEMICALLAND21, 

2012f) 
 

(ABIQUIM, 

2012)  

(BORGES, 

2011) 

(BORGES, 

2011) 

6 
(BORGES, 

2011) 
2 (BORGES, 2011) 

  

(AJINOMOTO, 

2012a)   

(AJINOMOTO

, 2012a) 

7 
(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012g 

(CHEMICALLAND21, 

2012g) 

(BORGES, 

2011) 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

(ABIQUIM, 

2012) 

(PETROM, 

2001)  

(PETROM, 

2001) 

8 
(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012h) 

(CHEMICALLAND21, 

2012h)  

(GUZMAN, 

2009) 

(CHEMTRAD

E 

INTERNATI

ONAL) e 

(GUZMAN, 

2011) 

 

(CHEMTRAD

E 

INTERNATIO

NAL) e 

(GUZMAN, 

2011) 

9 
(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012i) 

(CHEMICALLAND21, 

2012i)     

(CHEMICALL

AND21, 2012i) 
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N° Derivados Outros nomes Fórmula Obtenção Produtores 
Substituem 

produto 

Segmento de 

destino 
Aplicação 

10 Ác. Málico 
(CHEMICALLAND21

, 2012j) 

(CHEMICALLAND21, 

2012j)     

(CARVALHO 

e CURVELO-

GARCIA, 

2000) 

11 
(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012k) 

(CHEMICALLAND21, 

2012k)  

(ABIQUIM, 

2012) 

(PETROM, 

2001a)  

(PETROM, 

2001a) 

12 
(BORGES, 

2011) 
(BORGES, 2011) 

(CHEMICALLAND21, 

2012l)  

(EASTMAN, 

2012)   

(BORGES, 

2011) e 

(EASTMAN, 

2012) 

13 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) e 

(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012m) 

(CHEMICALLAND21, 

2012m)   

(SCHAEFER, 

2009) 

(BORGES, 

2011) 

(BORGES, 

2011) e 

(SCHAEFER, 

2009) 

14 
(SCHAEFE

R, 2009) 

(CHEMICALLAND21

, 2012n) 

(CHEMICALLAND21, 

2012n)  

(ABIQUIM, 

2012) e (CYTEC, 

2009) 
 

(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALL

AND21, 

2012n) 

15 
(BORGES, 

2011) 

(ZWICKER, 

THEOBALD, et al., 

1997) 

(ZWICKER, 

THEOBALD, et al., 

1997) 
 

BASF (SP) 
(BORGES, 

2011)   

16 
(BORGES, 

2011)       

(MODELGLA

SS, 2004) 



 

 

 

198 Anexos 

N° Derivados Outros nomes Fórmula Obtenção Produtores 
Substituem 

produto 

Segmento de 

destino 
Aplicação 

17 

(HONG, 

HWANG, 

et al., 2011) 
 

(CHEMICALLAND21, 

2012o)      

18 
(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012p) 

(CHEMICALLAND21, 

2012p)     

(Y. LAPIDOT, 

1967) e 

(CHEMICALL

AND21, 

2012p) 

19 
(BORGES, 

2011) 

(SIGMA-ALDRICH, 

2012) 

(SIGMA-ALDRICH, 

2012)     

(NIPPON 

SHOKUBAI, 

2011) 

20 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012q) 

(CHEMICALLAND21, 

2012q) 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 
 

(BORGES, 

2011)  

(CHEMICALL

AND21, 

2012q) 

21 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) e 

(TAYLOR, 

2010) 

(BORGES e 

PEREIRA JR., 2011) e 

(TAYLOR, 2010) 
 

(TAYLOR, 

2010) e 

(BORGES, 

2011) 

(TAYLOR, 2010) 

e (BORGES, 

2011) 
  

(TAYLOR, 

2010) e 

(NATURPLAS

, 2012) 

22 
(BORGES, 

2011) 
PBST 

 

(BORGES, 

2011) e 

(PRADELLA, 

2006) 

(BORGES, 2011) 
  

(PRADELLA, 

2006) 
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N° Derivados Outros nomes Fórmula Obtenção Produtores 
Substituem 

produto 

Segmento de 

destino 
Aplicação 

23 
(BORGES, 

2011) 

(PRADELLA, 

2006)  

(PRADELLA, 

2006)    

(PRADELLA, 

2006) 

24 
(BORGES, 

2011) 
(BORGES, 2011 

 

(PRADELLA, 

2006)  

(PRADELLA, 

2006)  

(PRADELLA, 

2006) 

25 
(TAYLOR, 

2010) 
(TAYLOR, 2010) 

  

(ABIQUIM, 

2012)   

(COSTA, 

2010) 

26 
(BORGES, 

2011) 
(BORGES, 2011) (BASTIOLI, 2005) 

(BORGES, 

2011) 

(PRADELLA, 

2006) 

(BASTIOLI, 

2005)  

(OTOME, 

IWAI e 

SOHGAWA, 

2005) 

27 
(TAYLOR, 

2010)   

(ABIQUIM, 

2012a) 

(ABIQUIM, 

2012)   

(ABIQUIM, 

2012b) 

28 
(BORGES, 

2011) 
(BORGES, 2011) 

  

(ABIQUIM, 

2012b)   

(PUROLITE, 

2010) 

29 
(BORGES, 

2011) 
(NIST, 2011a) (NIST, 2011a) 

 

(SUZHOU 

VOSUN, 2010)  

(BORGES, 

2011) 

(BORGES, 

2011) e 

(LOOKCHEM, 

2008a) 

30 
(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012r) e 

(CHEMSPIDER, 2012) 

(CHEMICALLAND21, 

2012r) e 

(CHEMSPIDER, 2012) 
  

(BORGES, 

2011) 

(BORGES, 

2011) 

(BORGES, 

2011) e 

(CHEMICALL

AND21, 2012r) 
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N° Derivados Outros nomes Fórmula Obtenção Produtores 
Substituem 

produto 

Segmento de 

destino 
Aplicação 

31 

(WERPY, 

PETERSEN

, et al., 

2004), 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) e 

(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012s) 

(CHEMICALLAND21, 

2012s)     

(CHEMICALL

AND21, 

2012s) e 

(CHEVRON 

ORONITE, 

2010) 

32 

(WERPY, 

PETERSEN

, et al., 

2004), 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) e 

(BORGES, 

2011) 

(CHEMSPIDER, 

2012a) 
(CHEMSPIDER, 2012a) 

 

(HENGSHUI 

YOVEY, 2012)  

(HENGSHUI 

YOVEY, 2012) 

(HENGSHUI 

YOVEY, 2012) 
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N° Derivados Outros nomes Fórmula Obtenção Produtores 
Substituem 

produto 

Segmento de 

destino 
Aplicação 

33 

(BORGES e 

PEREIRA 

JR., 2011) e 

(BORGES, 

2011) 

(CHEMICALLAND21

, 2012t) 

(CHEMICALLAND21, 

2012t) 

(BORGES, 

2011) e 

(WERPY, 

PETERSEN, 

et al., 2004) 

(QUÍMICA E 

DERIVADOS, 

2012) e 

(INVISTA, 2012) 

  

(BORGES, 

2011), 

(CHEMICALL

AND21, 2012t) 

e (INVISTA, 

2012) 
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Anexo 3 – Os derivados e seus respectivos setores 

 

Tabela 42 – Derivados do Ácido Levulínico e seus respectivos setores (de acordo com a classificação 

CNAE) 

N° Derivados Segmento industrial Aplicação 
Setores da Indústria de 

Transformação 

1 

1,4-Pentanodiol 

 

(Dihidroxipentano) 

Fabricação de Produtos 

Químicos (FPQ): 

Resinas termofixas;  

Fibras artificiais e 

sintéticas. 

Produção de novos 

poliésteres. 

20.32-1 

20.40-1 

2 

2-Metil-

tetrahidrofurano 

 

(MTHF) 

FPQ: 

Aditivos de uso industrial; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins. 

Aditivo oxigenado para 

combustíveis. Pode ser 

misturado com gasolina. 

Como solvente (de Grignard, 

de extração, organometálico). 

20.73-8 

20.93-2 

3 

Ác.xx acetil acrílico 

 

(Ác. β-Acetil Acrílico; 

Ác. cis-4-oxo-2-

pentenóico) 

FPQ: 

Resinas termoplásticas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras. 

Fabricação de polímeros 

acrílicos. 

20.22-3 

20.31-2 

4 

Ác. Acrílico 

 

(Ác. 2-propenóico; 

Ác. Acroléico; Ác. 

Etilenocarboxílico; 

Ác. Propenóico; Ác. 

Vinilfórmico) 

 FPQ: 

Tintas, vernizes, esmaltes 

e lacas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Aditivos de uso industrial; 

Adesivos e selantes; 

Resinas termoplásticas. 

- Iniciador na produção de 

ésteres acrílicos; 

- Monômero para ácidos e sais 

poliacrílicos; 

- Comonômero com a 

acrilamida para produção de 

floculantes; 

- Com etileno para produção 

de resinas de troca iônica. 

 

Usado na fabricação de: 

- Plástico; papel (e 

revestimentos); tintas para 

impressão; polidores de 

parede e chão; acabamento de 

tecidos e couro; aditivo de 

óleos lubrificantes e 

combustíveis; aglutinantes 

farmacêuticos; revestimento 

de metais quentes; selantes de 

alvenaria. 

20.22-3 

20.31-2 

20.71-1 

20.91-6 

20.93-2 
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N° Derivados Segmento industrial Aplicação 
Setores da Indústria de 

Transformação 

5 

Ác. Aminolevulínico 

 

(ALA; Ác. 5-amino-4-

oxopentanóico; Ác. δ-

aminolevulínico; 

DALA) 

Fabricação de Produtos 

Farmoquímicos e 

Farmacêuticos (FPFF): 

Medicamentos para uso 

humano. 

 

FPQ: 

Defensivos agrícolas 

Produção do Cloridrato do 

ácido aminolevulínico - usado 

no tratamento de lesões pré-

câncer da pela, face e escalpo, 

em câncer de bexiga em fases 

I e II, acne.  

 

Usado como herbicida 

biodegradável. 

21.21-1 

20.51-7 

6 

Ác. Difenólico 

 

(Ác.  

4,4-Bis(p-

hidroxifenil)pentanóic

o; 

4-hidroxi-γ-(4-

hydroxifenil)-γ-

metilbenzenobutanóic

o; CTFA) 

FPQ: 

Resinas termoplásticas. 

Produção de polímeros; 

lubrificantes; materiais a 

prova de fogo; tintas.  

Pode copolimerizar com BPA 

ou substituí-lo diretamente na 

produção de policarbonatos; 

resinas epóxi e outros 

polímeros. 

20.31-2 

7 Ác. Succínico Vide Tabela 26. Vide Tabela 26.  

8 

α-Angélica lactona 

 

(Ác. 3-Pentenóico, 4-

hidroxi-, γ-lactona;  

4-Hidroxi-3-ácido 

pentenóico-γ-lactone;  

5-Metilfuran-2(3H)-

ona; 

γ-Metil-β,γ-

crotonolactona) 

Fabricação de Produtos 

Alimentícios (FPA): 

Produtos à base de café; 

Produtos derivados de 

cacau, de chocolate e 

confeitos. 

 

FPQ: 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene 

pessoal. 

- Como flavorizante em café e 

cholocate. 

 

 

- Em cosméticos diários e 

essências de sabão (como 

violeta, girassol e orquídea); 

- Na fabricação de solventes; 

 

 

10.82-1 

10.93-7 

20.63-1 

 

9 

Benzoazepinonas 

 

(Benzoazepinas; 

Benzodiazepinas) 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Em medicamentos prescritos 

como sedativos, hipnóticos, 

ansiolíticos, relaxantes 

musculares ou 

anticonvulsivantes. 

21.21-1 

10 

Levulinato de butila 

 

(Butil-levulinato) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Tintas, vernizes, esmaltes 

e lacas. 

Usado como plastificante e 

solvente em polímeros, 

tecidos e revestimentos. 

20.22-3 

20.71-1 
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N° Derivados Segmento industrial Aplicação 
Setores da Indústria de 

Transformação 

11 

Levulinato de Etila 

 

(Etil-levulinato; Etil 4-

oxopentanoato; 

etil 4-oxovalerote; 

Éster etílico de 4-oxo 

ácido pentanóico) 

FPQ: 

Aditivos de uso industrial; 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene 

pessoal. 

 

FPA 

Aditivo para biodiesel; 

Usado como fragrância e 

agente flavorizante. 

20.63-1 

20.93-2 

 

Divisão 10 

12 

γ-valerolactona 

 

(GVL; 

2(3H)-Furanona; 

 dihidro-5-metil-4- 

ácido 

Hidroxypentanóico, γ-

lactone; 

4-Pentanolide; 

5-Metildihidro-2(3H)-

furanona; 

γ-Metilbutirolactona; 

γ-Pentalactone) 

FPQ: 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene 

pessoal.  

 

FPA 

Usado como fragrância de 

produtos para higiene pessoal 

e como flavorizante de 

baunilha e tabaco. 

Fabricação de solventes. 

20.63-1 

 

Divisão 10 

13 

Levulinato de metila 

 

(Metil Levulinato; 4-

Metil éster de ácido 

oxovalérico;  

Metil 4-oxovalerato) 

FPQ: 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e de higiene 

pessoal. 

Usado na fabricação de 

perfumes. 

20.63-1 

 

14 

Pirrolidinonas 

 

(Pirrolidona) 

FPQ: 

Adubos e fertilizantes; 

Defensivos agrícolas; 

Fibras artificiais e 

sintéticas; Tintas, vernizes, 

esmaltes e lacas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

1. Fabricação de agroquímcos 

2. Precursor do nylon 

3. Ingrediente de solventes de 

tintas e produtos têxteis. 

4. Solvente para tratamento de 

superfícies de tecidos, 

plásticos revestidos de metais, 

polímeros e para remoção de 

pintura. 

5. Fabricação de penicilina 

6. Agente antidepressivo. 

Trata puberdade precoce. 

20.13-4 

20.40-1 

20.51-7 

20.73-8 

21.21-1 
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Tabela 43 - Derivados do Ácido Succínico e seus respectivos setores (de acordo com a classificação 

CNAE) 

N° Derivados Segmentos industrial Aplicações 
Setores da Indústria de 

Transformação 

1 

1,4-Butanodiol 

 

(BDO; 

1,4-Butileno 

glicol;  

1,4-

Tetrametileno 

glicol; 

1,4-

Dihidroxibuta

no; 

Tetrametileno-

1,4-diol) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Fibras artificiais e sintéticas; 

Resinas termofixas; 

Resinas termoplásticas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

 

Amplamente utilizado na 

produção de plásticos e 

polímeros de alta resistência 

(como PBT e poliuretanos), 

fibras de Lycra (spandex) e 

solventes (como THF), e 

produtos farmacêuticos 

(como o GBL). 

20.22-3 

20.31-2 

20.32-1 

20.40-1 

20.73-8 

21.21-1 

 

 

2 

1,4-

Diaminobutan

o 

 

(Putrescina; 

Butanodiamin

a) 

FPQ: 

Resinas termofixas;  

Fibras artificiais e sintéticas. 

Fabricação de poli (éster 

amida) biodegradável. 

20.32-1 

20.40-1 

 

3 

2-Pirrolidona 

 

(α-Pirrolidona; 

γ-

butirolactama) 

FPQ: 

Adubos e fertilizantes; 

Defensivos agrícolas; 

Fibras artificiais e sintéticas; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

1. Fabricação de 

agroquímcos 

2. Precursor do nylon 

3. Ingrediente de solventes 

de tintas e produtos têxteis. 

4. Solvente para tratamento 

de superfícies de tecidos, 

plásticos revestidos de 

metais, polímeros e para 

remoção de pintura. 

5. Fabricação de penicilina 

20.13-4 

20.40-1 

20.51-7 

20.71-1 

20.73-8 

21.21-1 
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N° Derivados Segmentos industrial Aplicações 
Setores da Indústria de 

Transformação 

4 

Ác.xxi 4-

Aminobutanod

ióico 

 

(Ác. γ-

Aminobutírico

; GABA; Ác. 

4-Amino-n-

butírico; Ác. 

Piperidínico) 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado como suplemento 

alimentar e medicamento 

para: controle de ansiedade, 

reduzir sintomas pré-

menstruais, promover 

crescimento muscular, 

queimar gorduras. 

10.99-6 

21.21-1 

 

5 

Ác. Adípico 

 

(Ác. 1,4-

Butanodicarbo

xílico; Ác. 

1,6-

Hexanedióico; 

Ác. Adipínico; 

Acifloctin; 

Acinetten) 

FPQ: 

Fibras artificiais e sintéticas; 

Resinas termofixas. 

Precursor do nylon 6.6 e 

matéria-prima na  fabricação  

de espumas e produtos 

industriais. 

20.32-1 

20.40-1 
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N° Derivados Segmentos industrial Aplicações 
Setores da Indústria de 

Transformação 

6 

Ác. Aspártico 

 

(Ác. 2-

Aminobutaned

ióico; 

Ác. 

Aminosuccíni

co; 

Ác. 

Asparaginíco) 

FPA: 

Especiarias, molhos, 

temperos e condimentos; 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPQ: 

Sabões e detergentes 

sintéticos; 

Produtos químicos orgânicos 

não especificados 

anteriormente. 

 

FPFF: 

 Medicamentos para uso 

humano. 

Fabricação de produtos para 

nutrição enteral e parenteral. 

Fabricação de 

medicamentos: usado em 

preparações integrais de 

aminoácidos e também na 

forma de sais de arginina  ou 

ornitina como um agente 

revigorante na recuperação 

da fadiga e melhoria na 

disfunção hepática.  

Usado na suplementação 

mineral na forma de sais de 

potássio, magnésio ou 

cálcio. O sal de potássio é 

também utilizado em 

colírios. Seu sal de sódio é 

usado como um condimento 

para dar um sabor acre e rico 

aos alimentos.  

Usado como um componente 

em soluções preservativas 

para transplante de órgãos.  

Matéria-prima chave para a 

síntese de adoçantes 

artificiais de alta intensidade 

"aspartame", bem como para 

a produção de ácido 

poliaspártico, que tem 

grande demanda na 

fabricação de detergentes, 

tratamento de água e na 

fabricação de resinas de 

absorção de água e produtos 

químicos agrícolas. 

10.95-3 

10.99-6 

20.61-4 

20.29-1 

21.21-1 
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N° Derivados Segmentos industrial Aplicações 
Setores da Indústria de 

Transformação 

7 

Ác. Fumárico 

 

(Ác. 2-

Butenodióico; 

Ác. trans-

Butenodióico; 

Ác. Trans-1,2-

Etilenodicarbo

xílico; Ác.  

Alomaleico; 

Ác. Bolético) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Aditivos de uso industrial; 

Adesivos e selantes; 

Defensivos agrícolas. 

 

FPA: 

Alimentos para animais. 

Fabricação de resinas 

alquídicas, tintas e vernizes; 

Usados como plastificantes 

para Acetado de Polivinila e 

Cloreto de Polivinila; 

Usados na manufatura de 

lubrificantes e aditivos para 

óleo combustível e 

lubrificantes sintéticos; 

Usado na fabricação de 

agente umectante nas 

indústrias farmacêutica, 

plástica e têxtil; 

Utilizado nas rações de 

suínos e frangos; 

Fabricação de aglutinantes 

para papel, resinas alílicas, 

adesivos, inseticidas e 

fungicidas. 

10.66-0 

20.22-3 

20.71-1 

20.73-8 

20.93-2 

20.51-7 

8 

Ác. Itacônico 

 

(Ác. 2-

Metilidenobut

anodióico; Ác. 

Metilenosuccí

nico; Ác.  

Propilenodicar

boxílico) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Aditivos de uso industrial; 

Adesivos e selantes; 

Defensivos agrícolas; 

Sabões e detergentes 

sintéticos. 

 

Fabricação de Papel, 

Celulose e Produtos de Papel 

(FPCPP). 

O polímero do AI é usado 

em resinas de estireno 

butadieno e em látex acrílico 

para materiais têxteis, papéis 

e tintas. 

Melhora a resistência à 

abrasão e à água em 

materiais como: papéis, 

revestimento de tapetes, 

materiais têxteis, tintas e 

adesivos 

Utilizado como: 

superabsorventes (SAP , 

sigla em inglês); co-

construtores para 

detergentes; dispersantes de 

minerais em revestimentos e 

agente anti-incrustação no 

tratamento de água. 

17.21-4 

20.22-3 

20.51-7 

20.61-4 

20.71-1 

20.73-8 

20.91-6 

20.93-2 
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N° Derivados Segmentos industrial Aplicações 
Setores da Indústria de 

Transformação 

9 

Ác. Maleico 

 

(Ác. 2-

butenodióico; 

Ác. cis-1,2-

ethenodicarbo

xílico; 

Ác. cis-2-

butenodióico; 

Ác. Malenico; 

Ác. Toxílico) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termofixas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Aditivos de uso industrial. 

 

Fabricação de Coque, de 

Produtos Derivados de 

Petróleo e de 

Biocombustíveis (FCPDPB). 

 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

Usado na fabricação de 

poliésteres, resinas 

alquídicas, plastificantes e 

óleos lubrificantes 

Usado como conservantes de 

óleo e gordura e acidulante 

de alimentos. 

10.99-6 

19.21-7 

20.22-3 

20.32-1 

20.73-8 

20.93-2 

 

10 

Ác. Málico 

 

(Ác. 

Hidroxibutano

dióico; Ácido 

da maçã; Ác. 

2-

Hidroxietano-

1,2-

dicarboxílico; 

Ác. 

Deoxitetrárico

; 

Hidroxisuccíni

co) 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPQ: 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Aditivos de uso industrial; 

Produtos de limpeza e 

polimento; 

Cosméticos, produtos de 

limpeza e higine pessoal. 

 

FPFF. 

 

Fabricação de Produtos 

Têxteis (FPT). 

Usado como acidificante 

conservante e aditivo de 

alimentos; na limpeza e 

revestimento de metais; 

como retardante de gesso e 

cimento; em cosméticos; 

produtos farmacêuticos e na 

indústria têxtil. 

 

10.99-6 

20.62-2 

20.63-1 

20.71-1 

20.93-2 

Divisão 13 
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N° Derivados Segmentos industrial Aplicações 
Setores da Indústria de 

Transformação 

11 

Anidrido 

Maleico 

 

(MA; 

Anidrido de 

ác. cis-

Butenodióico; 

Anidrido 

Toxílico; 

2,5-Dihidro-

2,5-

dioxofurano;  

2,5-

Furanodiona) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termofixas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Aditivos de uso industrial. 

Fabricação de poliésteres 

insaturados; resinas 

alquídicas; Ácido Fumárico. 

Usados como plastificantes 

internos para acetato de 

polivinila, polimetacrilato, 

poliestireno e outras resinas. 

Usados como aditivos para 

óleos lubrificantes, 

aglutinantes para papel, 

agentes tensoativos, 

produtos químicos para 

tratamento de água, 

inseticidas, fungicidas. 

20.22-3 

20.32-1 

20.73-8 

20.93-2 

12 

Diacetato de 

etileno glicol 

 

(DBE; 

Diacetato de 

etano; 

Diacetóxi 

etano; 

EGDE) 

FPQ: 

Resinas termoplásticas; 

Resinas termofixas; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins. 

Utilizados na fabricação  de  

resinas,  plásticos  e outros 

produtos de consumo 

industrial 

 

Usado também na fabricação 

de revestimento de 

equipamentos automotivos e 

transportes e  de tintas 

serigráficas 

20.31-2 

20.32-1 

20.71-1 

20.73-8 

13 

Succinato de 

dietila 

 

(Dietil 

succinato; 

Dietil éster de 

ác. butanóico; 

Dietil éster de 

ác. succínico) 

FPQ: 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Produtos de limpeza e 

polimento; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Aditivos de uso industrial. 

Utilizado na limpeza de 

superfícies metálicas e 

também como removedor de 

tintas (esmaltes de unha 

também). 

Ésteres de ácido succínico 

podem também ser 

adicionados ao diesel para 

diminuir a emissão de 

material particulado. 

20.71-1 

20.62-2 

20.73-8 

20.93-2 

14 

Succinato de 

dimetila 

 

(Dimetil 

succinato; 

DMS; Éster 

dimetílico do 

ác. Succínico; 

FPQ: 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Aditivos de uso industrial; 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e higiene pessoal. 

Fabricação de produtos 

farmacêuticos; agroquímicos 

e perfumes. 

Também usado para 

produzir aditivos, plásticos e 

outros compostos orgânicos. 

20.63-1 

20.71-1 

20.93-2 
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N° Derivados Segmentos industrial Aplicações 
Setores da Indústria de 

Transformação 

Dimetil 

butanodioato) 

15 

Diamino 

disuccinato de 

etileno 

 

(EDDS; 

Ác. etileno-

diamino-

disuccínico) 

FPQ. 

 

FPFF. 

 

FPCPP. 

Usado na indústria 

farmacêutica, de papel e de 

cosméticos. 

Divisão 17 

Divisão 20 

Divisão 21 

16 Fibra de Vidro 

Fabricação de Produtos de 

Minerais não Metálicos 

(FPMM): 

Artigos de vidro 

Reforços plásticos e 

abrasivos; Materiais 

esportivos; Indústria naval e 

aeronáutica; Isolantes 

elétricos e térmicos; 

Revestimentos anti-

corrosivos; Reforços 

abrasivos; Filtragem de 

materiais de baixo ponto de 

fusão; Isolação elétrica; 

Ancoragem de mármores; 

Tecidos técnicos; Isolação 

térmica; Isolantes elétricos; 

Reforços e proteção de 

cabos telefônicos de fibra 

ótica; Revestimento externo 

de mangueiras etc.  

Para a robótica, têm-se na 

fibra um poderoso material 

para a confecção de bases e 

"carcaças" para robôs. 

23.19-2 
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17 

γ-

butirolactona 

 

(GBL) 

  

 

18 

Hidroxisuccini

mida 

 

(1-Hidroxi-

2,5-

Pirrolidinadio

na;  

HOSu;  

NHS) 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados anteriormente. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado na produção de 

aminoácidos (como os 

acilaminoácidos) e 

peptídeos. 

10.99-6 

20.13-4  

21.21-1 

19 

Maleimida 

 

(2,5-

Pirrolediona) 

FPQ: 

Produtos Químicos: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termoplásticas; 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Adesivos e selantes; 

Aditivos de uso industrial.; 

Adubos e fertilizantes; 

Defensivos agrícolas. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano.  

 

Fabricação de Produtos de 

Borracha e de Materiais 

Plásticos (FPBMP). 

Usado na fabricação de 

fenilmaleimida - usadas em 

resinas termoplásticas, 

revestimentos e adesivos, 

intermediários de síntese de 

farmoquímicos e 

agroquímicos, bactericidas e 

fungicidas, vulcanização de 

borracha, resinas 

fotosensíveis e vernizes 

isolantes. 

20.22-3 

20.31-2  

20.51-7 

20.71-1 

20.73-8 

20.91-6 

20.93-2 

21.21-1 

Divisão 22 
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20 

N-metil-

pirrolidinona 

 

(NMP; 1-

Metil-2-

pirrolidinona; 

N-Metil-2-

Pirrolidona;  

m-pirrole;  

1-

Metilpirrolidin

ona) 

FPQ: 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Produtos de limpeza e 

polimento. 

Solvente para diminuir 

poluições tóxicas. 

Conhecido como "solvente 

verde". 

 

Usado como solvente na 

recuperação e purificação de 

acetilenos, olefinas e 

diolefinas; na purificação de 

gases; e na extração de 

aromáticos de correntes de 

carga. 

 

Usado na fabricação de 

removedores de tintas, e 

agentes de limpeza. 

20.62-2 

20.73-8 

20.71-1 

 

21 

Succinato de 

polibutileno 

 

(PBS; Poli-

butil-

succicinato;  

4,4 Bionolle 

(poliéster) ) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termoplásticas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material 

plástico não 

especificadosanteriormente. 

Fabricação de filmes para 

embalagens biodegradáveis 

e talheres descartáveis. 

 

Fabricação de peças de 

interior de automóveis. 

20.22-3 

20.31-2 

22.29-3 

 

22 

Polibutileno 

succinato 

tereftalato 

 

(PBST) 

FPBMP: 

Artefatos de material 

plástico não 

especificadosanteriormente. 

 

22.29-3 

 

23 

Polibutileno  

succinato 

adipato 

 

(PBSA) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termoplásticas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material 

plástico não 

especificadosanteriormente. 

Embalagens: sacos; frascos; 

filme para embrulhar.   

Agricultura: filme de 

recobrimento.  

Outros: plastificante para 

PVC. 

20.22-3 

20.31-2 

22.29-3 
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24 

Polibutilenoter

eftalado 

 

(PBT) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termoplásticas; 

Fibras artificiais e sintéticas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material 

plástico não 

especificadosanteriormente. 

Utilizado na fabricação de 

fibras para confecções e 

carpetes e de frascos e 

garrafas. 

 

Pode se utilizado em ligas 

com outros polímeros 

convencionais para 

aplicações como plástico de 

engenharia nas áreas 

automobilística e eletrônica. 

20.22-3 

20.31-2 

20.40-1 

22.29-3 

 

25 
Poliol 

poliésteres 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termofixas. 

Produção de espumas 

flexíveis de poliuretano para 

fabricação de espumas 

técnicas para indústria 

automobilística, pincéis, 

espumas para cabedal de 

solados, bojo de sutiãs, 

laminados para dublagem a 

fogo. 

20.22-3 

20.32-1 

26 

Polisuccinato 

de etileno 

 

(PES) 

FPQ: 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Resinas termofixas. 

 

FPBMP: 

Artefatos de material 

plástico não 

especificadosanteriormente. 

Usado na fabricação de 

filmes transparentes. 

20.22-3 

20.32-1 

22.29-3 

 

 

27 Poliuretano 
FPQ:  

Resinas termofixas 

Usado na fabricação de 

espumas para poltronas e 

colchões. Como substituto 

do couro natural para 

estofamento de sofás. 

Na fabricação de espumas 

para isolamento térmico, 

impermeabilização e 

tapamento de fissuras. 

Na fabricação de 

amortecedores, molas 

suplementares de 

20.32-1 
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Setores da Indústria de 

Transformação 

elastômeros microcelulares, 

enchimento de pneus 

resistenets à perfuração, 

painéis laterais e frontais. 

No solado de calçados; nas 

rodas de patins; em 

invólucros de máquinas de 

diálise, mamografia e 

respiradores; caixas de 

computadores, impressoras, 

telefones, copiadoras. 

28 
Resina de 

troca iônica 

FPQ. 

 

Utilizadas em processos de: 

abrandamento, 

desmineralização, 

dealquilinização, polimento, 

descoloração, purificação, 

remoção de nitratos, 

recuperação de efluentes e 

catálises químicas. 

Divisão 20 

29 

Succindiamida 

 

(Butanodiamid

a; Diamida de 

ác. succínico) 

FPQ: 

Aditivos de uso industrial; 

Produtos de limpeza e 

polimento. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Utilizadas como 

combustíveis e em materiais 

absorventes 

 

Usado na produção de 

succinimida. 

 

Usado como dispersante. 

20.93-2 

20.62-2 

21.21-1 

30 

Succinato de 

Sódio 

 

(Succinato de 

dissódio; Sal 

de sódio do ác. 

butanodióico) 

FPA: 

Produtos alimentícios não 

especificados 

anterioremente. 

 

FPQ: 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Resinas termofixas; 

Resinas termoplásticas; 

Aditivos de uso industrial; 

Cosméticos, produtos de 

perfumaria e higiene pessoal; 

Acentua o sabor dos 

alimentos. 

Intermediário químico para 

tintas, perfumes, lacas, 

químicos fotográficos, 

resinas alquídicas, 

plastificantes, químicos para 

tratamento de metais, 

sistemas de refrigeração de 

água veicular, revestimentos, 

sedativos medicinais, 

antipasmódicos, 

medicamentos contra o 

câncer... 

10.99-6 

20.29-1 

20.31-2 

20.32-1 

20.63-1 

20.71-1 

20.73-8 

20.93-2 

21.21-1 
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Produtos químicos orgânicos 

não especificados 

anteriormente. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

31 

Succinimida 

 

(Imida de ác. 

succínico; 2,5-

Dioxopirrolidi

na; 

Butanimida; 

2,5-

Dicetopirrolidi

na; 

2,5-

Pirrolidinedio

na) 

FPQ: 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Intermediários para 

fertilizantes. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado como dispersantes em 

óleos de motores como 

dispersante de substâncias 

que podem se depositar e 

prejudicar as partes 

principais dos motores. 

 

É usado como intermediário 

químico na fabricação de 

produtos farmacêuticos e 

fertilizantes. 

20.12-6 

20.73-8 

21.21-1 

32 

Succinonitrila 

 

(Butanodinitril

a; 

Deprelin; 

Dicianoetano; 

Dicianeto de 

etila) 

FPQ: 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

fibras; 

Aditivos de uso industrial. 

 

FPFF: 

Medicamentos para uso 

humano. 

Usado principalmente para 

síntese orgânica. 

Também usado como agente 

de revestimento em 

niquelagem, aditivo de 

solução de bateria, Usado 

em pigmento quinacridona, 

intermediário de síntese para 

Nylon 4, intermediário de 

medicamentos. 

20.22-3 

20.71-1 

20.73-8 

20.93-2 

21.21-1 

33 

Tetrahidrofura

no 

 

(THF; 

Óxido de 

butileno; 

Furanidina; 

FPQ: 

Impermeabilizantes, 

solventes e produtos afins; 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas; 

Intermediários para 

plastificantes, resinas e 

Ingrediente de solventes, 

colas e tintas. 

Iniciador na fabricação do 

nylon. 

Solvente de resina para 

poliuretanos não tratados e 

termoplásticos com 

20.22-3 

20.31-2 

20.71-1 

20.73-8 

20.91-6 

20.93-2 
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1,4-Epóxi-

butano; 

Oxalano) 

fibras; 

Resinas termoplásticas; 

Adesivos e selantes; 

Aditivos de uso industrial. 

aplicações em revestimentos, 

como fitas magnéticas e 

couro sintético. Utilizado em 

revestimento de PVC, 

limpeza de reatores e 

filmagem, revestimento de 

celofane e tintas de 

impressão para plásticos 
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Anexo 4 – As empresas identificadas em Campos dos Goytacazes 

 

Tabela 44 – Empresas pertencentes aos setores identificados como potenciais consumidores das 

bioplataformas. 

Setor Descrição Empresa 

10.66-0 Fabricação de alimentos para animais RESPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Endereço Fab.: Estr Balança Rangel, s/nº - Cx. 

Postal 117006 

Bairro: Travessão de Campos 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28175-000 

Fone: (22) 2748-1635 

Fax: (22) 2748-1636 

CNPJ: 02.227.629/0001-02 

Diretor(es): José Alvino Filho 

E-mail: respa.respa@yahoo.com.br 

Número de Empregados: 50 

Produtos: Alimentos para Animais. 

Setor de Atividade: 1066-0/00 - Fabricação de 

alimentos para animais 

10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, 

temperos e condimentos 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONDIMENTOS GOITACAZ LTDA  

ME 

Endereço Fab.: Rua Antônio Félix de 

Miranda, 30 

Bairro: CentroMunicípio: Campos dos 

Goytacazes 

Cep: 28010-120 

Fone: (22) 2723-2627 

Fax: (22) 2723-2627 

CNPJ: 28.886.281/0001-40 

Diretor(es): José Augusto Assis 

E-mail: condimentosgoitacaz@ig.com.br 

Número de Empregados: 15 

Produtos: Condimentos em Geral. 

Setor de Atividade: 1095-3/00 - Fabricação de 

especiarias, molhos,  

temperos e condimentos 
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Setor Descrição Empresa 

10.99-6 Fabricação de produtos alimentícios 

não especificados anteriormente 

ALVIMAR MARQUES SARAIVA 

Endereço Fab.: Simeão Scheremeth, 26   

Bairro: Pq. Aurora 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28025-430 

Fone: (22) 2725-8801 

CNPJ: 01.704.654/0001-69 

Diretor(es): Alvimar Marques Saraiva 

Número de Empregados: 3 

Setor de Atividade: 1099-6/99 - Fabricação de 

outros produtos  

alimentícios não especificados anteriormente 

10.99-6  CODIM INDÚSTRIA DE DOCES OURO 

LTDA ME 

Nome fantasia: Doces Ouro 

Endereço Fab.: Rua Sapucainha, 19/21 

Bairro: Codim 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28800-000 

Fone: (22) 2738-5295 

Fax: (22) 2738-5295 

CNPJ: 05.121.782/0001-30 

Diretor(es): Fred William Souza Pinto 

Número de Empregados: 9 

Produtos: Fabricação de Doces Diversos 

Setor de Atividade: 1099-6/99 - Fabricação de 

outros produtos  

alimentícios não especificados anteriormente 

10.99-6  H. JORGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

DOCES LTDA 

Endereço Fab.: Rua Alexandre Atie, 4 

Bairro: Pq. Alvorada 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28083-160 

Fone: (22) 2722-4634 

Fax: (22) 2723-4248 

CNPJ: 04.647.606/0001-74 

Diretor(es): Ralime Jorges 

E-mail: bananada.rol@terra.com.br 

Número de Empregados: 70 

Produtos: Mariolas e Doces 

Setor de Atividade: 1099-6/99 - Fabricação de 

outros produtos  

alimentícios não especificados anteriormente  

Associado ao Sistema FIRJAN 
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Setor Descrição Empresa 

10.99-6  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES DE 

CAMPOS LTDA 

Endereço Fab.: Rua José Fernandes dos Reis, 

78 

Bairro: Pq. Prazeres 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28080-145 

Celular: (21) 9361-6062 

CNPJ: 04.106.791/0001-90 

Diretor(es): Luiz Pereira 

E-mail: saothome@usa.net 

Home Page: www.saothome.com 

Número de Empregados: 8 

Produtos: Goiabada Cascão. 

Setor de Atividade: 1099-6/99 - Fabricação de 

outros produtos  

alimentícios não especificados anteriormente  

Associado ao Sistema FIRJAN 

10.99-6  J. BATISTA RIBEIRO 

Endereço Fab.: Rua Prof. João da Hora, 16 fds 

Bairro: Pq. Nova Brasília 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28050-170 

Fone: (22) 2732-2052 

CNPJ: 01.544.067/0001-50 

Diretor(es): João Batista Ribeiro 

Número de Empregados: 2 

Setor de Atividade: 1099-6/03 - Fabricação de 

fermentos e leveduras 

10.99-6  PREMIATO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA 

Endereço Fab.: Av Dr. José Alves de 

Azevedo, 417 

Bairro: Centro 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28015-000 

Fone: (22) 2722-3227 

Fax: (22) 2722-3227 

CNPJ: 39.705.199/0001-99 

Diretor(es): Maria Margarida Almeida Cunha 

Número de Empregados: 1 

Setor de Atividade: 1099-6/01 - Fabricação de 

vinagres 
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10.99-6  RANGEL DE ABREU IND. E COM. DE 

CONGELADO LTDA 

Endereço Fab.: Rua Br. de Miracema, 236 

Bairro: Centro 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28030-360 

Fone: (22) 2723-7161 

Fax: (22) 2725-0679 

CNPJ: 04.063.828/0001-40 

Diretor(es): Leonardo Castro de Abreu 

E-mail: chicrecheme@hotmail.com 

Home Page: www.chicrecheme.com.br 

Número de Empregados: 26 

Setor de Atividade: 1099-6/99 - Fabricação de 

outros produtos  

alimentícios não especificados anteriormente  

Associado ao Sistema FIRJAN 

10.99-6  ROBSON RODRIGUES MONTEIRO 

Endereço Fab.: Rua Armando Ritter Viana, 84  

Bairro: Pq. Califórnia 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28013-037 

Fone: (22) 2735-0841 

Fax: (22) 2735-0841 

CNPJ: 00.860.112/0001-12 

Diretor(es): Robson Rodrigues Monteiro 

Número de Empregados: 3 

Setor de Atividade: 1099-6/01 - Fabricação de 

vinagres 

17.42-7 Fabricação de produtos de papel para 

usos doméstico e higiênico-sanitário 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA CHAIM 

COM. DE FRALDAS - EPP 

Endereço Fab.: Rua Oscar Pereira da Silva, 

29/31 

Bairro: Pq. São José 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28060-350 

Fone: (22) 2722-4389 

Fax: (22) 2738-7905 

CNPJ: 39.697.842/0001-80 

Diretor(es): Antonio Carlos de Souza Chaim 

E-mail: kamtal@kamtal.com.br 

Home Page: www.kamtal.com.br 

Número de Empregados: 4 

Produtos: Fraldas. 

Setor de Atividade: 1742-7/01 - Fabricação de 

fraldas descartáveis 
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20.29-1 Fabricação de produtos químicos 

orgânicos não especificados 

anteriormente 

AGACÊ SUCROQUÍMICA LTDA 

Endereço Fab.: Pç Athaíde Barbosa, 1 bl A sl 

5 

Bairro: Tócos 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28148-000 

Fone: (22) 2721-2525 

Fax: (22) 2721-2526 

CNPJ: 86.685.765/0001-28 

Diretor(es): Geraldo Benedicto Coutinho 

E-mail: administracao@usparaiso.com.br 

Número de Empregados: 30 

Produtos: Fabricação de outros Produtos 

Químicos Orgânicos. 

Setor de Atividade: 2029-1/00 - Fabricação de 

produtos químicos  

orgânicos não especificados anteriormente  

Associado ao Sistema FIRJAN 

20.29-1  POLICAM CAMPOS  BIOTECNOLOGIA 

LTDA 

Endereço Fab.: Caixa Postal 116903 

Bairro: Donana 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28110-000 

Fone: (22) 2725-9469 

Fax: (22) 2725-9469 

CNPJ: 06.050.258/0001-89 

E-mail: gec.adm@galvane.ind.br 

Número de Empregados: 22 

Setor de Atividade: 2029-1/00 - Fabricação de 

produtos químicos  

orgânicos não especificados anteriormente 
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20.29-1  PURAC SÍNTESES INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 

Endereço Fab.: Av Rui Barbosa, 521 

Bairro: Lapa 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28013-000 

Fone: (22) 2737 7200 

Fax: (22) 2737 7210 

CNPJ: 28.942.225/0001-86 

Diretor(es): Paulo Thomazoni 

E-mail: p.thomazoni@purac.com 

Home Page: www.purac.com 

Número de Empregados: 120 

Produtos: Químicos 

Setor de Atividade: 2029-1/00 - Fabricação de 

produtos químicos  

orgânicos não especificados anteriormente  

Associado ao Sistema FIRJAN 

20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e 

polimento 

FÁBRICA DE SABÃO GUARULHENSE 

LTDA 

Endereço Fab.: Rua Rio Bonito, 60 

Bairro: Pq. Guarus 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28070-645 

Fone: (22) 2733-6793 

Fax: (22) 2733-6793 

CNPJ: 28.930.295/0001-14 

Diretor(es): Arlindo Gonçalves Pitta Junior 

E-mail: 

sabaoguarulhense@sabaoguarulhense.com.br 

Número de Empregados: 22 

Produtos: Amaciante de Roupas, Desinfetante, 

Alvejante, Multi-uso,  

Detergente Rosa Mina. 

Setor de Atividade: 2062-2/00 - Fabricação de 

produtos de limpeza e  

polimento  

Associado ao Sistema FIRJAN 
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20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes 

e lacas 

HIPERFLEX INDÚSTRIA DE TINTAS E 

REVESTIMENTOS LTDA 

Endereço Fab.: Rua Dinah Silva, 184/208 qd 

11 lt 3 

Bairro: Codim 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28090-430 

Fone: (22) 3211-2500 

Fax: (22) 3211-2502 

CNPJ: 07.073.881/0001-10 

Diretor(es): Raphael Cassaro Machado 

E-mail: murilor@hiperflex.com.br 

Home Page: www.argalit.com.br 

Número de Empregados: 30 

Setor de Atividade: 2071-1/00 - Fabricação de 

tintas, vernizes,  

esmaltes e lacas 

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso 

humano 

AGILA ESPECIALIDADES 

FARMACÊUTICAS LTDA 

Endereço Fab.: Estr Dr. Lorival Martins, 926 a 

928 (pte) 

Bairro: Donana 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28110-000 

Fone: (22) 2101-2350 

Fax: (22) 2101-2301 

CNPJ: 11.643.096/0001-22 

Diretor(es): Marcia Hacimoto 

E-mail: 

mhacimoto@agilaespecialidades.com.br 

Número de Empregados: 110 

Setor de Atividade: 2121-1/01 - Fabricação de 

medicamentos  

alopáticos para uso humano 
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21.21-1  ASPEN PHARMA INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA LTDA 

Endereço Fab.: Estr Dr. Lorival Martins, 926 a 

968 

Bairro: Donana 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28110-000 

Fone: (22) 2101-2300 

Fax: (22) 2101-2301 

CNPJ: 02.433.631/0007-15 

Diretor(es): Isabella Concebida 

E-mail: isabellaconcebida@cellofarm.com.br 

Home Page: www.cellofarm.com.br 

Número de Empregados: 80 

Setor de Atividade: 2121-1/01 - Fabricação de 

medicamentos  

alopáticos para uso humano 

22.29-3 Fabricação de artefatos de material 

plástico não especificados 

anteriormente 

A. DAVID DE SALES - ME 

Nome fantasia: Artes Sales Propaganda 

Endereço Fab.: Av Profa. Carmem Carneiro, 

726 

Bairro: Jd. Carioca - Ilha do Governador 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28080-425 

Fone: (22) 2733-5826 

CNPJ: 08.244.011/0001-29 

Diretor(es): Anderson David de Sales / 

Simone C. Q. Sales 

E-mail: artesalespropaganda@hotmail.com 

Home Page: www.artesales.com.br 

Número de Empregados: 5 

Produtos: Uniforme Escolar e Profissional, 

Bonés e Bolsas  

Personalizadas, Adesivos, Embalagens, 

Brindes, Serviços Gráficos. 

Setor de Atividade: 2229-3/99 - Fabricação de 

artefatos de material  

plástico para outros usos não especificados 

anteriormente 
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22.29-3  ATELIER NOSSA SENHORA DAS 

VITÓRIAS EXP. E IMP. LTDA 

Endereço Fab.: Rua Jorge de Souza Muniz 

Filho, 6 

Bairro: Codim 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28090-450 

Fone: (22) 2733-8739 

Fax: (22) 2237-0027/2291-1656 

CNPJ: 39.695.770/0001-31 

Diretor(es): José Luiz Burbano 

E-mail: contatoansv@gmail.com 

Home Page: www.ansv.com.br 

Número de Empregados: 12 

Produtos: Fabricação de Arte Sacra em 

Resina. 

Empresa exportadora: Sim 

Setor de Atividade: 2229-3/99 - Fabricação de 

artefatos de material  

plástico para outros usos não especificados 

anteriormente  

Associado ao Sistema FIRJAN 

22.29-3  ISOCAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA 

Endereço Fab.: Rua Osvaldo Barcelos de 

Andrade, 84 

Bairro: Codin 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28090-460 

Fone: (22) 2738-5679 

Fax: (22) 2728-2213 

CNPJ: 06.030.154/0001-02 

Diretor(es): Frederico Vieira de Freitas / 

Humberto Tavares Nogueira 

E-mail: frederico@isocamp.com.br 

Número de Empregados: 44 

Setor de Atividade: 2229-3/02 - Fabricação de 

artefatos de material  

plástico para usos industriais 
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23.19-2 Fabricação de artigos de vidro TUBOFIBRA RIO DO BRASIL 

DISTRIBUIÇÃO DE FIBRAS LTDA 

Endereço Fab.: Rua Jorge de Souza Muniz 

Filho, 6 

Bairro: Codim 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28090-450 

Fone: (22) 2739-5957 

Fax: (22) 2733-4267 

CNPJ: 09.661.830/0001-34 

Diretor(es): Amarildo Antonio Amaral 

E-mail: amaral.tubofibra@hotmail.com 

Home Page: www.tubofibra.com.br 

Número de Empregados: 10 

Setor de Atividade: 2319-2/00 - Fabricação de 

artigos de vidro 

Divisão 13 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 

TÊXTEIS 

A. R. FERNANDES CONFECÇÕES ME 

Endereço Fab.: Rua José Benevento, 16 pte 

Bairro: Pq. Rodoviário 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28051-315 

Fone: (22) 2732-2161 

Fax: (22) 2732-2161 

CNPJ: 00.770.769/0001-99 

Diretor(es): André Ramos Fernandes 

E-mail: arf01@ig.com.br 

Número de Empregados: 2 

Setor de Atividade: 1351-1/00 - Fabricação de 

artefatos têxteis para  

uso doméstico 

Divisão 13  F PAES DA COSTA & CIA LTDA 

Endereço Fab.: Rua 13 de Maio, 223   

Bairro: Centro 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28030-010 

Fone: (22) 2735-3719 

Fax: (22) 2722-1647 

CNPJ: 02.214.464/0002-07 

Diretor(es): Flávio Paes da Costa 

Número de Empregados: 2 

Setor de Atividade: 1330-8/00 - Fabricação de 

tecidos de malha 
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Divisão 13  F PAES DA COSTA & CIA LTDA 

Endereço Fab.: Av Pelinca, 100 lj 7 

Bairro: Pelinca 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28035-175 

Fone: (22) 2734-7886 

Fax: (22) 2722-1647 

CNPJ: 02.214.464/0001-26 

Diretor(es): Flávio Paes da Costa 

Número de Empregados: 4 

Setor de Atividade: 1330-8/00 - Fabricação de 

tecidos de malha 

Divisão 13  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DIEGUEZ 

LTDA 

Endereço Fab.: Rua Santos Dumont, 38/40 lj 

01 

Bairro: Centro 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28010-220 

Fone: (22) 2722-1249 

Fax: (22) 2723-5643 

CNPJ: 28.933.984/0001-82 

Diretor(es): Cyro Andrade Dieguez 

E-mail: dieguezcutelaria@hotmail.com 

Número de Empregados: 10 

Setor de Atividade: 1351-1/00 - Fabricação de 

artefatos têxteis para  

uso doméstico 

Divisão 13  PIPI DANGE INDÚSTRIA E COM. DE 

CONFECÇÕES LTDA 

Endereço Fab.: Rua Benta Pereira, 37 

Bairro: Centro 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28035-290 

Fone: (22) 2724-3610 

Fax: (22) 2724-3309 

CNPJ: 30.887.905/0001-96 

Diretor(es): Luiz Carlos Damião Soares 

E-mail: pipidange@gamil.com 

Número de Empregados: 39 

Produtos: Moda Íntima. 

Setor de Atividade: 1359-6/00 - Fabricação de 

outros produtos têxteis  

não especificados anteriormente  

Associado ao Sistema FIRJAN 
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Divisão 13  V. SIQUEIRA DO NASCIMENTO ME 

Endereço Fab.: Rua Casimiro de Abreu, 56 

Bairro: Pq. Jd. Carioca 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28080-240 

Fone: (22) 2722-6804 

Fax: (22) 2722-6804 

CNPJ: 39.695.184/0001-97 

Diretor(es): Alba Siqueira do Nascimento 

Número de Empregados: 6 

Setor de Atividade: 1359-6/00 - Fabricação de 

outros produtos têxteis  

não especificados anteriormente 

Divisão 22 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 

BORRACHA E DE MATERIAL 

PLÁSTICO 

EMBALAGENS PLÁSTICAS ELAMLEC 

IND. E COM. LTDA 

Endereço Fab.: Rua Bartolomeu Lizandro, 10 

Bairro: Pq. São Mateus 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28060-216 

Fone: (21) 2733-1901 

CNPJ: 35.770.833/0001-16 

Diretor(es): Evaldo Luiz Mendonça 

E-mail: elanlecembalagens@ig.com.br 

Número de Empregados: 10 

Setor de Atividade: 2222-6/00 - Fabricação de 

embalagens de  

material plástico 

Divisão 22  MULTCEL IND. E BENEF. DE FILMES, 

COM. REPRES. LTDA 

Endereço Fab.: Rua Laert Chaves, 12/18 

Bairro: Pq. Rodoviário 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28051-325 

Fone: (22) 2732-8877 

Fax: (22) 2732-8855 

CNPJ: 31.035.447/0001-20 

Diretor(es): José Rafael Vieira Barra 

E-mail: multcel@voloxmail.com.br 

Número de Empregados: 5 

Setor de Atividade: 2222-6/00 - Fabricação de 

embalagens de  

material plástico 
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Divisão 22  NOR TEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA 

Endereço Fab.: Rua Sto. Antonio, 269 

Bairro: Tapera 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28050-003 

Fone: (22) 2728-3000 

Fax: (22) 2728-3007 

CNPJ: 28.977.031/0001-16 

Diretor(es): Evaldo Vasconcellos 

E-mail: nortec.rol@hotmail.com 

Número de Empregados: 10 

Setor de Atividade: 2219-6/00 - Fabricação de 

artefatos de borracha  

não especificados anteriormente 

Divisão 22  JEOVA INDUSTRIAL LTDA 

Endereço Fab.: Rod RJ 216 Campos - Farol,  

s/nº  km-12 

Bairro: Carmo 

Município: Campos dos Goytacazes 

Cep: 28110-000 

Fone: (22) 2101-8600 

Fax: (22) 2101-8600 

CNPJ: 04.611.882/0009-30 

Diretor(es): Antônio Francisco Rodrigues 

Filho 

E-mail: diretoria@bemestar.ind.br 

Número de Empregados: 90 

Setor de Atividade: 1742-7/01 - Fabricação de 

fraldas descartáveis 

Fonte: (FIRJAN, 2011) 
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Anexo 5 – Mapeamento das unidades industriais de Campos 

 

As figuras a seguir apresentam o mapeamento das indústrias potenciais 

participantes da simbiose industrial proposta para de Campos dos Goytacazes, isolando 

a biorrefinaria e cada um dos setores industriais identificados. Todos os mapas 

apresentados foram gentilmente elaborados em SIG por R. F. C. Miranda. 
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Figura 43 – Localização das potenciais participantes da simbiose industrial proposta pertencentes ao 

setor 10. 

 

Figura 44 - Localização das potenciais participantes da simbiose industrial proposta pertencentes ao 

setor 13. 
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Figura 45 - Localização das potenciais participantes da simbiose industrial proposta pertencentes ao 

setor 17. 

 

Figura 46 - Localização das potenciais participantes da simbiose industrial proposta pertencentes ao 

setor 20. 
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Figura 47 - Localização das potenciais participantes da simbiose industrial proposta pertencentes ao 

setor 21. 

 

Figura 48 - Localização das potenciais participantes da simbiose industrial proposta pertencentes ao 

setor 22. 
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Figura 49 - Localização das potenciais participantes da simbiose industrial proposta pertencentes ao 

setor 23. 
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