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Biorrefinaria Virtual de Cana-de-açúcar
A Biorrefinaria Virtual de Cana-de-açúcar (BVC) foi desenvolvida para suprir a
necessidade de uma ferramenta de simulação que permitisse avaliar as novas
tecnologias e inovações na produção e processamento de biomassa.

Otimizar conceitos e processos presentes em
uma biorrefinaria
Avaliar os aspectos da sustentabilidade
(econômica, ambiental e social) de diferentes
alternativas de biorrefinarias
Analisar o estágio de desenvolvimento de
novas tecnologias
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Modelagem e simulação agrícola

• Modelo de desenvolvimento próprio, baseado em
planilhas eletrônicas, integrado com as outras
ferramentas de simulação e avaliação da BVC.
• Cálculos do custo de produção e inventários para
a avaliação do ciclo de vida.
• Pode ser adaptado para avaliar outras biomassas
integradas à cadeia da cana, como milho, soja,
sorgo, cana energia...
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Modelagem e simulação industrial

• Simulação e avaliação técnica de diferentes rotas
tecnológicas para transformação da biomassa em
produtos.
• Foco na produção de etanol de 1ª e 2ª geração a partir
da cana-de-açúcar.
• Adaptado para incluir outras biomassas e outros
produtos.
• Uso de simuladores de processo, como o Aspen Plus,
SuperPro e EMSO.
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Modelagem e simulação da distribuição e uso

• Simulação e quantificação dos parâmetros mais importantes da logística de
distribuição – transporte e comercialização – e uso de produtos de
biorrefinaria.
• Foco nos sistemas de distribuição de combustíveis líquidos e no uso do
etanol.
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ü Simulação de processos

ü Matriz Insumo-Produto

ü Estimativas de uso de mão-de-obra

ü Bases de dados setoriais
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Metodologias de avaliação da sustentabilidade
Otimização e risco

•

Planejamento de
experimentos

•

Seleção de variáveis

•

Construção de metamodelos
(representação simplificada
de modelos complexos)

Análise de Risco
•

Intervalos para as variáveis de
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Resumo
ü Integração de toda a cadeia produtiva, i.e. etapas agrícola, transporte,
conversão industrial, uso dos produtos e disposição dos resíduos;
ü Plataformas integradas para avaliação da sustentabilidade: modelagem
de processos, análise de ciclo de vida, métricas sociais, OPEX, CAPEX,
avaliação da rentabilidade, etc;
ü Modelos de processos customizados e otimização multi-objetivo;
ü Incerteza e análise de risco.
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