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RESUMO 

 

AUTORES: CHRYSTIAN ADRIEL SEELIG, 

DEBORA CALGAROTTO E LOURENÇO MAINARDI MARTINS 
 

 PROFESSOR: SÉRGIO LUIZ JAHN. 

 

A soja, um dos grãos mais produzidos no Brasil, tem demanda mundial crescente 

decorrente de sua utilização para fabricação de rações, óleos e biocombustíveis. Como as 

áreas de terra agricultáveis são limitadas, a solução é o aumento da produtividade por área 

plantada. Entre as alternativas, têm-se o aumento da quantidade de fertilizantes 

inorgânicos incorporados ao solo, como potássio e fósforo, e a adição de microrganismos 

que propiciem condições para disponibilizar esses nutrientes. Face a oferta limitada de 

fertilizantes inorgânicos, a segunda opção tem uma aceitação crescente no mercado. A 

fixação biológica de nitrogênio por adição de inoculantes às sementes no plantio é uma 

tecnologia amplamente utilizada. Entretanto, a incorporação conjunta de microrganismos 

que elevem a disponibilização de fosfatos às raízes das plantas é uma tecnologia não 

consolidada. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade técnica e econômica 

da produção de um inoculante, que contenha microrganismos que realizem a fixação do 

nitrogênio e a solubilização de fosfatos já presente nos solos. A tecnologia adotada para 

a produção do inoculante envolve o crescimento microbiano de três cepas de 

microrganismos em reatores de fermentação batelada, empregando meios de cultura onde 

os açúcares são obtidos a partir de milhocina e da hidrólise ácida da quirera de arroz. Os 

microrganismos, concentrados por sistemas de membranas, serão incorporados à turfa e 

comercializados na forma sólida, em pacotes de 300 g, onde deverá conter uma 

quantidade mínima de 3x109 UFC/g de cada cepa. A unidade industrial foi projetada para 

a produção anual de 1.332.736 doses e deverá ser instalada, preferencialmente, no 

município de Londrina, no Paraná. Todas as etapas desse processo foram dimensionadas 

através de balanços de massa e energia, bem como foram dimensionadas as instalações 

de utilidades e principais equipamentos. A análise econômica foi realizada utilizando o 

modelo Venture Profit. O investimento inicial para implantação do empreendimento será 

de R$ 6.722.767,43, o payback descontado é entre 13 e 14 anos e a taxa interna de retorno 

de 11,08% a.a, observando-se um retorno do investimento cerca de 11 anos após a 

instalação do estabelecimento. 

Palavras chave: Soja. Inoculante agrícola. Fixação biológica de nitrogênio. Solubilização 

de fosfatos.
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento (2019), a produção 

de grãos, na safra 2018/19, foi de 246,8 milhões de toneladas. A soja é o mais produzido 

no Brasil, 119,7 milhões de toneladas nessa mesma safra. Ainda, o MAPA, Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, projeta que a produção de grãos chegará a mais 

de 300 milhões de toneladas enquanto a de soja chegará a 151,873 milhões na safra 

2028/29 (MAPA, 2019). 

A soja é o cultivo que mais expandirá a área de plantio, com acréscimo de 9,5 

milhões de hectares cultivados, ou seja, 26,6%, em 10 anos. Atualmente, produção de 

soja é concentrada nos estados do sul e, principalmente, no centro-oeste, sendo que os 

estados que mais produzem são Mato Grosso (28,1% da produção), o Rio Grande do Sul 

(16,8%) e o Paraná (14,2%). Apesar disso, há uma tendência de crescimento de plantio 

na região chamada de Matopiba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia (MAPA, 2019). 

 Segundo relatório da CONAB (2019), o complexo soja (soja em grãos e seus 

derivados como farelo e óleo, para alimentação e para biodiesel), representou 14,10% das 

exportações brasileiras, somando US$30,69 bilhões, um valor maior que a exportação de 

minérios ou petróleo, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDCI). O relatório cita ainda estimativa do Departamento de 

Agricultura do Estados Unidos (USDA), que calculou a produtividade média da soja em 

3.210 kg/ha na safra 2018/19.  

Na cultura da soja, o nitrogênio é o nutriente mais requerido, sendo necessários 

65 kg de nitrogênio para cada tonelada de grãos produzidos (HUNGRIA et al., 2001). O 

segundo nutriente que a soja mais necessita é o potássio, sendo absorvido na forma do 

íon K+ (MILANESI, 2015). O fósforo apresenta a maior limitação entre os nutrientes, nos 

solos tropicais, sendo necessários 10 kg de P2O5 por tonelada de grão. Isso ocorre porque 

o fósforo é fixado no solo, de maneira estável, na presença de óxidos de ferro e alumínio. 

Assim, certos solos, chegam a necessitar de aplicação de 280 kg de P2O5 por hectare 

(GITTI, ROSCOE, 2017). 

Para aumentar a disponibilidade de nitrogênio na planta, utiliza-se a fixação 

biológica de nitrogênio, que responde a 65% da fixação anual do elemento, a níveis 

globais. No caso da soja, esse processo ocorre quando bactérias se associam às plantas de 
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forma simbiótica, possibilitando o processo de fixação biológica (HUNGRIA et al., 

2001). 

Segundo levantamento da ANPII, Associação Nacional dos Produtores e 

Importadores de Inoculantes (2019), no ano de 2009 foram vendidas 20.220.110 de doses 

de inoculantes. No ano de 2018, esse valor chegou a 73.461.072, sendo 15.138.172 doses 

de inoculante turfoso para soja e 48.807.495 doses de inoculante líquido para a mesma 

cultura. 

Considerando a demanda de fósforo pelas plantas e a sua baixa disponibilidade no 

solo, a utilização de inoculantes solubilizadores de fósforo pode contribuir de maneira 

significativa para a absorção de fósforo pela planta. O fósforo, provavelmente, torna-se 

disponível para a planta através da produção de ácidos orgânicos e secreção de fosfatase 

ácida (KHAN, 2009). No entanto, apenas em agosto de 2019 foi lançado o primeiro 

inoculante para fósforo nacional, constituído por Bacillus megaterium e Bacillus subtilis 

(EMBRAPA,2019; BIOMA,2019). 

Um estudo da EMBRAPA (2019) mostra que quase a metade dos fertilizantes de 

fósforo aplicados na forma inorgânica, desde a década de 1960, continua fixado nos solos, 

o que representa uma reserva de U$S 40 bilhões. Ainda, a utilização de inoculantes para 

suprir o nitrogênio reduziu consideravelmente o uso de adubos nitrogenados e 

corresponde à maioria do mercado de produtos biológicos. Já os inoculantes para 

suprirem as necessidades de fósforo têm seu uso incipiente no Brasil, no entanto têm 

atraído investimentos em países como Argentina, Canadá, África do Sul e Índia 

(EMBRAPA, 2019). 

Segundo o BNDES (2012), o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizante 

do mundo. No ano de 2010, foram consumidas 24 milhões de toneladas de fertilizantes, 

sendo apenas 9 milhões produzidos no Brasil. Desse total, a cultura da soja corresponde 

a 36% do consumo. Devido à alta participação da soja no mercado brasileiro e a seu baixo 

consumo de fertilizantes nitrogenados, o maior consumo de fertilizantes são os de 

potássio, com 38% de participação, seguidos pelos de nitrogênio, com 33% e fosfatados 

com 28%, segundo dados de 2010. 

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um projeto de uma 

planta industrial que terá por finalidade a produção de um pacote biotecnológico, 

contendo microrganismos fixadores de nitrogênio, associados a microrganismos 

solubilizadores de fosfatos. O projeto se justifica pelo auxílio na redução da dependência 

da importação de fertilizantes inorgânicos por parte do agricultor e reduzirá os impactos 



21 

 

ambientais relacionados ao transporte e produção de fertilizantes inorgânicos. Além 

disso, espera-se que o produto seja economicamente atrativo, de fácil produção, manuseio 

e transporte de forma que possa ser competitivo com as tecnologias empregadas 

atualmente. Outra vantagem advinda do projeto é o possível aumento de produtividade 

que a tecnologia trará, reduzindo a necessidade de novas áreas de cultivo e elevando os 

ganhos financeiros dos produtores. 
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1.1 OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo a produção de um pacote biotecnológico para a 

produção de inoculantes para a cultura de soja. Para tanto, será projetado e dimensionado 

um processo em escala industrial que envolverá as etapas de definição da rota tecnológica 

empregada, balanços de massa e de energia, dimensionamento dos equipamentos e das 

utilidades para o processo e também um estudo da viabilidade econômica para a 

implantação do projeto. 

O biofertilizante a ser comercializado será composto por três microrganismos, 

sendo eles Ensifer fredii, bactéria fixadora de nitrogênio e duas bactérias cuja presença 

no solo contribuí para o crescimento vegetal e para a solubilização de fósforo, 

Paenibacillus edaphicus e Pseudomonas fluorescens. 

Os microrganismos serão produzidos em escala industrial, utilizando um reator 

em batelada, empregando como principais fontes de nutrientes para os meios de cultivo 

quirera de arroz e milhocina, resíduos agroindustriais disponíveis na região onde a planta 

será instalada. A unidade industrial deverá ser instalada na cidade de Londrina, no Paraná, 

e terá capacidade de produção para atender até 8% do mercado nacional de inoculantes 

agrícolas turfosos. 
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2. A EMPRESA 

A NPK Bio será uma empresa produtora de inoculantes agrícolas voltados para a 

cultura de soja. Sua localização deverá ser, preferencialmente, em Londrina, município 

localizado no estado do Paraná, próxima dos seus fornecedores e clientes. Sua capacidade 

instalada deverá ser de aproximadamente um milhão e trezentos mil (1.300.000) doses 

por ano. A unidade industrial deverá operar 165 dias por ano devido a sazonalidade da 

soja e ao limitado prazo de validade, de julho a dezembro, sendo 150 dias em turnos de 

24 horas destinados à produção e 15 dias destinados à manutenção. 

 

2.1 MATÉRIA-PRIMA 

Entre as matérias-primas necessárias para o processamento de inoculantes, as 

principais são o substrato utilizado para a fermentação, a cepa dos microrganismos e a 

turfa para a comercialização do produto final. 

 Nos processos fermentativos, a definição do substrato de fermentação é 

fundamental para proporcionar condições ótimas para o crescimento microbiano. Em sua 

composição deverão conter fonte de carbono, nitrogênio, entre outros nutrientes. Os 

resíduos agroindustriais possuem elevada quantidade de nutrientes e estão disponíveis em 

grande abundância, sendo uma alternativa aos substratos sintéticos em algumas 

aplicações. A utilização de resíduos agroindustriais pode evitar possíveis impactos 

ambientais e vem se tornando importante para a economia e o meio ambiente 

(ZANOTTO, 2011). De acordo com Rosa et al. (2011), os resíduos agroindustriais 

apresentam altos custos relacionados ao tratamento, transporte e disposição final. Assim, 

sua reutilização proporciona a obtenção de matéria-prima barata e de qualidade. 

Entre os resíduos agroindustriais, optou-se pela utilização da milhocina, um 

subproduto de beneficiamento de milho através de processos úmidos, em que se utiliza 

água no processo de maceração do milho, resultando em um liquor também denominado 

como água de maceração de milho, ou do inglês “corn steep liquor” (CSL) (LIBERATO, 

2017). Em sua composição, a milhocina apresenta grande quantidade de nitrogênio, 

aminoácidos, entre outros nutrientes. Sua concentração de nitrogênio está entre 3,8 % a 

4,5 % no efluente bruto (ZANOTTO, 2011). A Tabela 1 indica a composição química da 

milhocina.  
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Tabela 1: Composição química da milhocina. 

Composição Fração mássica (%) 

Carboidrato 23,76 

Proteína 18,03 

Lipídios 0,36 

Água 49,84 

Outros 8,01 
Fonte: Santos et al. (2018). 

 

Para a suplementação de carbono, serão utilizados açúcares obtidos a partir da 

hidrólise da quirera de arroz hidrolisada com ácido sulfúrico. A quirera de arroz é um 

subproduto do beneficiamento do arroz, oriundo da separação das frações de grãos 

quebrados, as quais correspondem a cerca de 14%. A quebra dos grãos de arroz durante 

seu beneficiamento é de extrema importância econômica, pois o grão inteiro tem uma 

valorização 80% superior ao grão quebrado (CARVALHO et al., 2011). De acordo com 

Feltrin et al. (2018), o beneficiamento do arroz gera de 3 a 5% de quirera de arroz, a qual 

é um coproduto com baixo valor agregado e rico em amido, pois trata-se de fragmento de 

arroz com dimensões inferiores a 1,60 mm. A Tabela 2 indica a composição da quirera. 

 

Tabela 2: Composição química da quirera de arroz, em base mássica. 

Composição Fração mássica (%) 

Carboidrato 78,2 

Proteína 7 

Fibra 0,2 

Água 13,5 

Outros 1,1 
Fonte: Amato (2017). 

 

A cepa dos microrganismos, de acordo com a legislação brasileira, deve constar 

no Anexo III da INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA Nº 13, de 24 de março de 2011 

(BRASIL, 2011). Como as bactérias a serem utilizadas no pacote biotecnológico 

desenvolvido não estão listadas nesse anexo, primeiramente deverá ser realizado um 

relatório técnico-científico conclusivo emitido por órgão brasileiro de pesquisa oficial ou 

credenciado, que ateste a viabilidade e eficiência de seu uso agrícola, como indica a 

instrução normativa citada anteriormente. 

Para a comercialização do produto final, optou-se pela adição do inoculante 

líquido em turfa. De acordo com Tsai (2006), a turfa se constitui como uma substância 

mineral composta por material orgânico de origem vegetal, parcialmente decomposto, e 



25 

 

também de material inorgânico. Pode ser encontrada em ambientes lagunares ou em 

planícies de inundação de rios. Sua utilização como veículo de inoculantes agrícolas 

requer que a turfa esteja esterilizada. Este processo pode ser realizado em autoclaves ou 

com a utilização de radiação. De acordo com Lopes et al. (1980), a esterilização com 

radiação gama é um processo vantajoso, pois permite que a turfa seja esterilizada no 

próprio pacote em que será comercializado o inoculante, desde que a adição do caldo 

inoculante seja feita através de injeção em condições de assepsia. 

Também serão utilizados como insumos o ácido sulfúrico para a etapa de hidrólise 

e o hidróxido de potássio para subsequente neutralização. O ácido sulfúrico é um ácido 

inorgânico, de fórmula H2SO4, corrosivo para metais e um oxidante forte, massa molar 

de 98,08 g/mol e comumente comercializado na concentração de 95 a 98%. É um líquido 

inodoro, com densidade de 1,84g/cm3 e libera calor em contato com água (ANIDROL, 

2016). Já o hidróxido de potássio é um hidróxido, de fórmula KOH, corrosivo para metais, 

massa molar de 56,1g/mol. É vendido em pellets, sendo um sólido branco, inodoro, de 

densidade 2,04g/cm3 (ROTH, 2018). 

 

2.2 O PRODUTO 

2.2.1 Descrição 

O produto a ser comercializado consiste num pacote biotecnológico formado por 

três bactérias, sendo elas Ensifer fredii, bactéria fixadora de nitrogênio e outras duas 

bactérias, Pseudomonas fluorescens e Paenibacillus edaphicus, que promovem 

crescimento vegetal e solubilizam fosfato. 

O composto terá concentração mínima de 3x109 UFC/g de cada uma das bactérias 

citadas e será vendido como inoculante turfoso. A turfa atua como um condicionador para 

melhorar as propriedades físicas do solo e aumentar a atividade microbiana 

(PENSAMENTO VERDE, 2014). O produto será comercializado em sacos de 

polipropileno que permitem a respiração celular, tendo 300 g de produto em cada, o 

equivalente a 5 doses. É indicada a utilização de 2 doses por hectare.  

 

2.2.2 Principais Características 

Devido à presença das bactérias P. fluorescens e P. edaphicus, o composto 

produzido terá por finalidade induzir o aumento da quantidade de fósforo disponível para 

absorção pelas plantas no solo. Através de microrganismos, tem-se o efeito de aumentar 
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a solubilidade de fosfatos que podem ser proveniente do solo ou adicionados a ele, na 

forma de fosfato de rocha, de fosfato insolúvel ou fertilizante industrializado (PATEL, 

2011). A tecnologia será utilizada para aumentar as taxas de crescimento e o rendimento 

das culturas, e ao mesmo tempo eliminar ou reduzir a necessidade de fertilizantes 

químicos, preservando o ambiente. Ainda, as bactérias do gênero Pseudomonas 

sintetizam substâncias capazes de inibir o crescimento de patógenos (POMMORSKY, 

2016). 

Além disso, a presença da bactéria fixadora de nitrogênio, E. fredii, promove a 

conversão de nitrogênio presente na atmosfera em formas químicas que podem ser 

utilizadas pelas plantas (EMBRAPA, 2019). A reação é catalisada pela enzima 

nitrogenase, que é encontrada em todas as bactérias fixadoras de nitrogênio. 

 

2.3 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 

De acordo com a ANPII (2019), em 2018 foram vendidas um total de 73.461.072 

doses de inoculantes agrícolas, cerca de 20% deste valor corresponde aos inoculantes 

turfosos empregados na cultura de soja. A partir desta perspectiva, tem-se como objetivo 

que o presente projeto atenda a demanda de pelo menos 8% do mercado de inoculantes 

turfosos para a cultura de soja, com a produção anual na ordem de 1.332.000 doses. 

Tendo em vista o cenário do uso de inoculantes na agricultura do Brasil na safra 

18/19, o uso de inoculantes para a cultura da soja teve um crescimento expressivo. De 

acordo com Castro (2019), presidente da ANPII, em entrevista ao site Agrolink, o nível 

médio de adoção dessa tecnologia foi de 82% no Brasil, o equivalente a mais de 28 

milhões hectares do total de 36 milhões hectares cultivados com a cultura. Ainda de 

acordo com ele, essa taxa varia de acordo com a região e conforme o nível de investimento 

em tecnologias. Ele cita como exemplo a Região Sul, na qual a adoção média é de 73%, 

enquanto no Cerrado é de 88%. 

Diante desta conjuntura otimista e considerando as vantagens da utilização dos 

inoculantes agrícolas, a NPK Bio visa, futuramente, expandir sua produção para abranger 

uma maior parcela do mercado de inoculantes turfosos, além de haver a possibilidade do 

início da produção de inoculantes líquidos. Ainda, há a possibilidade da produção de 

inoculantes para outras culturas como feijão, gramíneas e milho, visando a utilização da 

planta em períodos em que não são produzidos inoculantes para soja. 
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2.4 ANÁLISE DE MERCADO 

O mercado de defensivos e inoculantes de base biológica movimentaram, no 

Brasil, na safra 2018/19, cerca de 150 milhões de dólares (ANPII, 2019). Com os 

aumentos da área plantada de soja no Brasil, prevista para os próximos 10 anos, de 26,6%, 

essa cifra deve aumentar de maneira significativa. Apesar da falta de levantamentos 

acerca do preço médio dos inoculantes, uma empresa consultada do setor vende seus 

produtos para cooperativas e revendas com preços entre R$ 1,50 e R$ 2,00 a dose de 60 

g. O consumidor final acaba por pagar mais em função dos custos de distribuição e 

margem de lucro dos revendedores. Vale ressaltar, no entanto, que esse mercado 

considera apenas o mercado de inoculantes com função de Fixação Biológica de 

Nitrogênio (FBN), visto que o primeiro inoculante com ação sobre fósforo só foi lançado 

em 2019. 

  

2.4.1 Principais Concorrentes 

Entre as principais empresas concorrentes, tem-se a Bioagro, Biosoja, Grap, 

Simbiose, Laboratório Farroupilha, Microquímica, Novozymes, Rizobacter, Stoller e 

Total Biotecnologia. Essas empresas participam da ANPII, que engloba a grande maioria 

do mercado. Além dessas, a NovaTero comercializa um produto similar, a base de fungos, 

sendo a única no país a possuir registro dessa categoria. 

Essas empresas apresentam vantagem competitivas pois fornecem, além dos 

inoculantes, uma gama de produtos voltados para a produção agrícola, como fertilizantes 

químicos e agrotóxicos. Além disso, várias delas pertencem a conglomerados industriais 

com larga experiência no setor agrícola como Bayer. Além disso, já possuem estrutura 

logística de distribuição para os centros de produção agrícola e a possibilidade de dividir 

o frete entre toda sua gama de produtos. 

Diversos produtos dessas empresas são voltados à melhoria na fixação biológica 

de nitrogênio no solo. No entanto, são poucos os produtos com foco na solubilização de 

fosfatos presentes no solo ou adicionados a esse. Assim, produtores que utilizam os 

produtos já comercializados continuam dependentes de fertilização química em larga 

escala para suprir o fósforo necessário ao cultivo de soja. 

Assim, apesar de ser um mercado dominado por grandes empresas, o nicho que 

será ocupado ainda é extremamente incipiente e se encontra na fase de pesquisa e 

desenvolvimento. Ainda, levando em conta os possíveis ganhos de produtividade da soja 
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e redução do consumo de fertilizantes, o preço por dose pode ser aumentado e o produtor 

ainda terá uma vantagem significativa com sua utilização. E, como o mercado é 

praticamente inexistente, a concorrência para esse produto em específico é basicamente 

nula. 

 

2.4.2 Preço de Venda 

O preço de venda estimado para cada embalagem com 300 g de inoculante turfoso 

contendo 5 doses será de R$ 15,19 (R$ 3,04 por dose). Este produto não possui 

concorrência direta no mercado, haja vista que se trata de uma inovação no mercado de 

inoculantes agrícolas para a cultura de soja com a presença de bactérias para fixação 

biológica de nitrogênio e também a solubilização de fósforo. 

Apesar disso, afim de realizar uma estimativa, dois produtos de inoculação com 

veículo turfoso foram comparados. Um foi encontrado numa faixa de R$ 1,50 a R$ 2,00 

por dose e o outro no valor de R$ 2,50 por dose, o que resultaria de R$ 7,50 a R$ 12,50 

uma embalagem similar. Vale ressaltar novamente que os produtos comparados agem 

somente na fixação de nitrogênio. Considerando os benefícios proporcionados pela 

solubilização de fósforo, percebe-se que o produto a ser comercializado pela NPK Bio 

tem potencial comercial sendo vendido com uma boa relação de custo e benefício. 

 

2.5 MODELO DE NEGÓCIO 

O modelo de negócio é um documento onde estão especificados os aspectos 

estratégicos para a execução de um projeto. Através dele é possível visualizar a descrição 

do negócio de forma clara e intuitiva, respondendo a questões como a proposta de valor, 

forma de relacionamento com os clientes, segmentos de atuação de mercado, canais de 

comunicação e as fontes de renda. Além de elencar as futuras atividades chaves, parceiros 

chaves, recursos chaves e a estrutura de custos. O modelo de negócio proposto é o 

Business Model Canvas. Cada um dos eixos do modelo de negócios são apresentados a 

seguir e a Figura 1 apresenta a forma visual desse modelo. 

 

2.5.1 Proposta de Valor 

A proposta de valor é a produção de um pacote biotecnológico de inoculantes 

agrícolas para a fixação biológica do nitrogênio atmosférico, promoção do crescimento 

de cultivares de soja, além da solubilização do fosfato. Este é um produto alternativo aos 
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Figura 1: Modelo Canvas. 

 

Fonte: Os autores (2020). 
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fertilizantes tradicionais, que apesar de pouco difundido no mercado nacional, é uma 

opção ambientalmente amigável e barata. Para a certificação da qualidade do produto, 

serão garantidas as especificações do produto final, de acordo com a Instrução Normativa 

nº 13 do MAPA, de 24/03/2011. 

 

2.5.2 Relação com os Clientes 

Neste tópico são apresentadas estratégias de como a empresa irá se relacionar com 

seus clientes. A ideia inicial é que a apresentação do produto para novos clientes seja 

através da divulgação do produto no site da empresa e principalmente com a presença da 

empresa em feiras do setor agrícola. Já o contato com clientes fixos será realizado por 

representantes comerciais em cooperativas de produtores agrícolas, que atuarão em 

contato direto com as demandas dos clientes, além de lhes oferecer abertura a sugestões 

e críticas. 

 

2.5.3 Canais de Comunicação 

Os canais de comunicação são os meios utilizados para o desenvolvimento de 

negociações, como compra e venda e demais atividades cotidianas da empresa. Para tanto 

será utilizado a internet para realizar pesquisas e troca de e-mails com parceiros. O serviço 

de atendimento ao consumidor (SAC) será realizado através de telefonemas e também 

por meio de formulário eletrônico. Outro meio de comunicação, principalmente com os 

clientes, será através de representantes comerciais que farão visitas em empresas parceiras 

e aos produtores rurais. 

 

2.5.4 Segmento de Mercado 

O segmento de mercado é o público alvo na atuação do empreendimento. A NPK 

Bio atuará com a venda de inoculantes agrícolas, com foco principalmente na cultura de 

soja. O objetivo inicial será atender 8% do mercado nacional. 

 

2.5.5 Fontes de Renda 

As fontes de renda compreendem os mecanismos de obtenção de lucro através do 

empreendimento proposto. Neste caso, a fonte de renda será a venda do pacote 

biotecnológico. 
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2.5.6 Atividades Chaves 

As atividades chaves estão relacionadas com as ações necessárias para o 

desenvolvimento da proposta de valor. Assim, tem-se como atividade chave a fabricação 

de inoculantes agrícolas a partir da milhocina e da quirera de arroz hidrolisada. 

 

2.5.7 Parceiros Chaves 

Os parceiros chaves correspondem empresas e parcerias necessárias para o 

desenvolvimento e fabricação do produto. Tem-se como principais parceiros os 

fornecedores de matéria-prima, como cooperativas de beneficiamento de arroz, indústrias 

que fazem o beneficiamento de milho por via úmida, fornecedores de turfa e companhias 

distribuidoras de produtos químicos para o fornecimento de ácido sulfúrico e hidróxido 

de potássio. Transportadoras para distribuição do produto final, além de cooperativas 

agrícolas, que atuarão como centros de distribuição do inoculante, também serão 

consideradas como parceiras. 

 

2.5.8 Recursos Chaves 

Os recursos chaves são os insumos necessários para a fabricação do produto ao 

longo de sua cadeia produtiva. Entre os recursos chaves para a produção de inoculantes 

agrícolas pela rota tecnológica definida, têm-se o fornecimento das matérias-primas que 

servirão como substrato na fermentação; o fornecimento de ácido sulfúrico para a 

realização da hidrólise; fornecimento de hidróxido para realizar a neutralização após a 

hidrólise; fornecimento de combustível pela caldeira. Também é necessária a aquisição 

das cepas dos microrganismos, turfa e embalagens para a comercialização do produto 

final. Ainda, pode-se considerar como recurso chave o acesso à internet, uma vez que 

esse permite o controle de dados e informações, além de facilitar a comunicação entre a 

empresa e seus parceiros. 

 

2.5.9 Estrutura de Custos 

A estrutura dos custos está relacionada com as despesas econômicas envolvidas 

na operação e manutenção do empreendimento. Ela está subdividida em custos fixos, 

variáveis e gerais. Entre os custos fixos têm-se o pagamento de salário dos colaboradores, 
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manutenções e as devidas licenças que possibilitam a operação da fábrica. Como custos 

variáveis, tem-se gastos relativos à aquisição de matéria-prima, que podem ter preços 

variando de modo sazonal, têm-se também o custo relacionado com as utilidades do 

processo e o transporte da matéria-prima, estes últimos dependem do fluxo de produção. 

Já como custos gerais, considera-se despesas relativas a vendas, como campanhas 

publicitárias e marketing, investimentos para melhoria contínua do processo, 

treinamentos internos para capacitação dos colaboradores, além de pesquisas e 

desenvolvimento. 

 

2.6 EXIGÊNCIAS LEGAIS 

2.6.1 Licenciamento Ambiental 

É o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, que 

pode ser federal, estadual ou municipal, para licenciar a instalação, ampliação, 

modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, 

ou que sejam potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental. O 

licenciamento é um dos instrumentos de gestão ambiental estabelecido pela lei Federal 

n.º 6.938, de 31/08/81, também conhecida como Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (FEPAM, 2019). 

No licenciamento ambiental são avaliados impactos causados pelo 

empreendimento, tais como: seu potencial ou sua capacidade de gerar líquidos poluentes 

(despejos e efluentes), resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de 

risco, como por exemplo, explosões e incêndios (Portal de Licenciamento Ambiental do 

Rio Grande do Sul, 2019). É importante lembrar que as licenças ambientais estabelecem 

as condições para que a atividade ou o empreendimento cause o menor impacto possível 

ao meio ambiente. Por isso, qualquer alteração deve ser submetida a novo licenciamento, 

com a solicitação de Licença Prévia.  

As licenças que devem ser obtidas junto ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

são as seguintes:  

a) Licença Prévia (LP) - Concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
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 b) Licença de Instalação (LI) - Autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicionantes, da qual 

constituem motivos determinantes; 

 c) Licença de Operação (LO) - Autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas licenças 

anteriores, com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a 

operação. 

 

2.6.2 Legislação para Microrganismo 

A legislação sobre produção, registro e comercialização de inoculantes são de 

responsabilidade do MAPA.  A Instrução Normativa nº 13, de 24/03/2011, que 

regulamenta a Lei nº 6.894, de 16/12/1980, traz normas sobre especificações, garantias, 

registro, embalagem e rotulagem dos inoculantes destinados à agricultura, bem como as 

relações dos microrganismos autorizados e recomendados para produção de inoculantes 

no Brasil. 

Alguns pontos podem ser ressaltados entre os vários artigos destes regulamentos: 

a) Os produtos que contenham bactérias fixadoras de nitrogênio para 

simbiose com leguminosas deverão apresentar concentração mínima de 

1,0 x 109 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por grama ou mililitro 

de produto, mantendo a garantia registrada até a data de seu vencimento;  

b) Apresentarem prazo de validade de, no mínimo, seis meses a partir da data 

de fabricação;  

c) Os estabelecimentos que desejam produzir o inoculante devem adquirir 

anualmente os microrganismos de instituições responsáveis pela 

manutenção do banco de germoplasma; 

d) Os processos de registro de produto novo, em qualquer um de seus 

aspectos técnicos, e de produto elaborado com cepa(s) do Anexo III, 

deverão ser instruídos com relatório técnico-científico conclusivo emitido 

por órgão brasileiro de pesquisa oficial ou credenciado, que ateste a 

viabilidade e eficiência de seu uso agrícola.  
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 Como o produto desenvolvido neste trabalho não utiliza microrganismos que 

constam Anexo III da Instrução Normativa citada, devem ser desenvolvidos trabalhos de 

pesquisa de acordo com os requisitos mínimos e roteiros para avaliação da viabilidade e 

eficiência agronômica. 

 

2.7 LOCALIZAÇÃO 

A produção de soja no Brasil não é uniforme. Apesar de quase todos os estados 

produzirem a commodity, a maior parte da produção é concentrada nos estados da região 

centro-oeste e do sul. Entretanto, há um crescimento da produção na chamada fronteira 

agrícola que compreende os estados do Mato Grosso, o Maranhão, o Piauí, Tocantins, 

Bahia e outros, área essa antes não ocupadas por atividades econômicas (CONAB, 2019). 

A Tabela 3 mostra a produção de soja nas safras 2016/2017 e 2017/2018, a área planta e 

a produtividade, bem como a variação entre essas duas safras. 

 

Tabela 3:Produção de soja nas safras 2016/2017 e 2017/2018. 

 

Fonte: CONAB (2018). 
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Pela Tabela 3, percebe-se que a maior produção de soja ocorre no centro-oeste e 

sul do país, em especial nos estados do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Mesmo 

com o crescimento em regiões do nordeste e norte, chegando a 36,8% de aumento da safra 

no estado de Roraima, essas regiões ainda estão longe da produção de estados com cultivo 

tradicional da soja. 

 A oferta da matéria-prima necessária para o processo não é uniforme no Brasil. 

Elencou-se o arroz e a milhocina como as duas matérias-primas que mais influenciam no 

preço e que a necessidade de transporte também influencia. A Tabela 4 mostra a produção 

de arroz no país. 

 

Tabela 4: Produção de arroz nas safras 2016/2017 e 2017/2018.  

 

Fonte: CONAB (2018). 

Percebe-se que a maioria da produção está localizada na região sul, em especial 

nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Percebe-se, também, que a demanda 

do cereal para o processo produtivo é ínfima perto da produção, sendo, assim, facilmente 

suprida. 
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 Apesar da falta de dados sobre a disponibilidade de milhocina, um subproduto do 

processamento de milho, percebe-se que a maior produção do cereal ocorre no centro-

oeste seguido pela região sul. Os estados que mais produzem são Mato Grosso, Paraná e 

Mato Grosso do Sul (CONAB, 2019). 

A produção do inoculante ocorrerá em área fechada, com insumos que não 

dependem de condições ambientais. Além disso, fatores como a temperatura externa 

influenciam pouco o processo, considerando que a necessidade de temperaturas 

específicas pode ser suprida artificialmente. 

A produção de resíduos no processo é baixa, sendo de fácil destinação. A mão de 

obra que será empregada é pequena, porém deve ser qualificada. 

As utilidades do processo são basicamente energia elétrica, água e lenha para 

caldeira. No entanto, a quantidade necessária é facilmente suprida na maioria dos 

municípios. Além disso, a área necessária para construção da planta não necessita de 

condições muito específicas, que podem ser encontradas na maioria dos municípios. 

Os efluentes gerados são pequenos e de fácil descarte, sem necessidade de 

condição específica para destinação como aterros sanitários ou barragens de rejeitos. 

Assim, a escolha do local da implementação da fábrica se baseará na proximidade 

aos centros de produção de soja, com facilidade de escoamento e acesso ao mercado 

consumidor. O acesso a matéria-prima ao longo do período de produção, sendo ela 

economicamente acessível também será um fator determinante. Por último, regiões com 

políticas que facilitam a implementação de novas empresas como incubadoras 

tecnológicas e incentivos fiscais possuem preferência na implementação do projeto. 

Com base nos objetivos e características do empreendimento, foram selecionados 

três municípios para a possível implementação. Eles são Santa Rosa, no Rio Grande do 

Sul, Londrina, no Paraná e Sorriso, no Mato Grosso. A fim de determinar-se o local do 

futuro empreendimento, elaborou-se os Quadros 1, 2 e 3 nos quais são elencados os 

fatores importantes para a produção e comercialização para cada uma das cidades 

selecionadas. Os critérios foram ponderados entre 1 e 5, sendo 1 pouco importante e 5 

muito importante. Como resultado da análise, obteve-se a cidade de Londrina, no Paraná 

como local para a futura instalação. 
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Quadro 1: Critérios para determinação da localização do empreendimento na cidade de 

Sorriso.  

Item Descrição 

Peso na decisão 

Sorriso 

1 2 3 4 5 

1 Proximidade do mercado consumidor     x 

2 Fornecimento de matéria-prima  x    

3 Transporte para escoamento, produção e matéria-prima   x   

4 Disponibilidade de mão de obra   x   

5 

Disponibilidade de utilidades: água, combustível, energia 

elétrica 
    x 

6 Disponibilidade de área adequada para instalação     x 

7 Impacto ambiental, incluindo a eliminação de efluentes     x 

8 Considerações da comunidade local (Saúde, educação, P&D)   x   

9 Climáticas     x 

10 Política, considerações econômicas e estratégicas    x  

11 Incentivos fiscais (Municipal, Estadual, Regional)     x  

12 Presença de outras empresas do ramo     x 

13 Feiras de agronegócio na região     x 

 Pontuação total do município 54 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Quadro 2: Critérios para determinação da localização do empreendimento na cidade de 

Santa Rosa. 

Item Descrição 

Peso na decisão 

Santa Rosa 

1 2 3 4 5 

1 Proximidade do mercado consumidor     x 

2 Fornecimento de matéria-prima    x  

3 Transporte para escoamento, produção e matéria-prima   x   

4 Disponibilidade de mão de obra    x  

5 

Disponibilidade de utilidades: água, combustível, energia 

elétrica 
    x 

6 Disponibilidade de área adequada para instalação     x 

7 Impacto ambiental, incluindo a eliminação de efluentes     x 

8 Considerações da comunidade local (Saúde, educação, P&D)    x  

9 Climáticas     x 

10 Política, considerações econômicas e estratégicas    x  

11 Incentivos fiscais (Municipal, Estadual, Regional)     x  

12 Presença de outras empresas do ramo    x  

13 Feiras de agronegócio na região     x 

 Pontuação total do município 57 
Fonte: Os autores (2019). 
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Quadro 3: Critérios para determinação da localização do empreendimento na cidade de 

Londrina. 

Item Descrição 

Peso na decisão 

Londrina 

1 2 3 4 5 

1 Proximidade do mercado consumidor     x 

2 Fornecimento de matéria-prima    x  

3 Transporte para escoamento, produção e matéria-prima     x 

4 Disponibilidade de mão de obra     x 

5 

Disponibilidade de utilidades: água, combustível, energia 

elétrica 
    x 

6 Disponibilidade de área adequada para instalação     x 

7 Impacto ambiental, incluindo a eliminação de efluentes     x 

8 Considerações da comunidade local (Saúde, educação, P&D)    x  

9 Climáticas     x 

10 Política, considerações econômicas e estratégicas    x  

11 Incentivos fiscais (Municipal, Estadual, Regional)      x 

12 Presença de outras empresas do ramo    x  

13 Feiras de agronegócio na região    x  

 Pontuação total do município 60 
Fonte: Os autores (2019). 

 

2.7.1 Empreendimento na cidade de Sorriso 

A cidade de Sorriso, no Mato Grosso é considerada a capital brasileira do 

agronegócio. É responsável pelo produção de 3% de toda a soja do país. Na cidade estão 

instaladas diversas empresas do setor do agronegócio e feiras do setor são comuns na 

região, como nas cidades de Ponta-Porã e em Cuiabá. No entanto, a cidade não possui 

grandes centros de capacitação, tornando a mão de obra especializada mais escassa e a 

distância em relação aos centros produtores de arroz acaba por encarecer essa matéria-

prima. 

 

2.7.2 Empreendimento na cidade de Santa Rosa 

A cidade de Santa Rosa fica na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul 

que concentra a maior produção de soja do estado, sendo a maior cidade da região, com 

presença de feiras, propícias à divulgação do produto e com um mercado consumidor 

potencial amplo, tanto na cidade como nas vizinhanças. A cidade possui centros de 

capacitação profissional, com cursos da área agrícola, é próxima dos centros de produção 

de arroz e umas das principais regiões produtoras de soja no país. No entanto, por estar 
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no extremo sul do país, o escoamento para outros centros de produção de soja, como o 

centro-oeste acaba por encarecer o produto final.  

 

2.7.3 Empreendimento na cidade de Londrina 

 A cidade de Londrina fica no norte do estado do Paraná, próximo aos grandes 

centros produtores de soja no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e no próprio estado. 

Quanto à matéria-prima, o estado é um grande produtor de milho e relativamente perto 

dos centros produtores de arroz. 

 A cidade possui uma população acima dos 550 mil habitantes e é sede da Região 

Metropolitana de Londrina, que possui mais de 1 milhão de habitantes. Possui farta mão-

de-obra qualificada, considerando que possui universidades como a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e a Universidade Estadual de Londrina, inclusive com 

curso de Engenharia Química e Agronomia na cidade. 

 Ainda, a cidade possui incubadoras tecnológicas como a INTUEL e uma unidade 

da incubadora Santo Dumont da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. A cidade conta 

ainda com a Lei 5.669/93 que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da 

cidade, tornando possível a concessão de estímulo fiscais, tributários e financeiros.  

Assim, o empreendimento possui pouca limitações para a alocação, considerando a 

parte técnica, sendo elas facilmente supridas. Dessa forma, a decisão da alocação ocorrerá 

por critérios econômicos, como políticas de incentivo fiscal e questões administrativas. 

Portanto, a cidade escolhida para o desenvolvimento do empreendimento Londrina. Os 

principais critérios para essa escolha foi a possibilidade de participar de um programa de 

incubação de empresas, a farta mão de obra capacitada e a facilidade de escoamento da 

produção.  
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3 ROTA TECNOLÓGICA 

O diagrama que representa o processo produtivo com as etapas para a obtenção 

de inoculante turfoso está representado na Figura 2. Como pode ser observado na Figura 

2, os processos de obtenção dos três microrganismos são distintos entre si. Esta diferença 

está relacionada com a demanda de nutrientes para o seu crescimento, a qual é suprida 

somente com a adição de milhocina como substrato, não sendo necessária a adição de 

quirera. Este e outros aspectos serão discutidos com maiores detalhes na seção do balanço 

de massa (Apêndice A). 

 

3.1 MOAGEM 

A moagem é uma operação unitária que tem como objetivo a redução do tamanho 

de partícula através aplicação de forças de impacto, pressão ou abrasão. Uma das razões 

para realizar-se o processo de moagem é o aumento da relação superfície/volume das 

partículas, mas também é possível garantir a uniformidade do tamanho das partículas. 

Com o aumento da área superficial e uma homogeneidade no tamanho do material, 

aumenta-se a eficiência de operações subsequentes como o aquecimento, por exemplo, 

necessário para a hidrólise da quirera de arroz. 

Para a moagem da quirera de arroz, optou-se pela utilização de um moinho de 

martelos, em que o material é quebrado pelo impacto dos martelos e em seguida 

pulverizado entre os martelos e a cobertura. Em seguida o pó passa por uma grelha para 

a descarga (HAMMERMILL, 2019). Este tipo de moinho é caracterizado por reduzir o 

material a tamanhos entre intermediário a pequeno, granulometria adequada para tornar 

viável a hidrólise da quirera. 

O transporte da quirera moída até o tanque de hidrólise da quirera após a moagem 

ocorrerá de maneira manual, realizada por um operário, em função da baixa demanda de 

quirera. 

 

3.2 HIDRÓLISE 

A principal fonte de carbono do arroz é o amido, um polissacarídeo constituído 

por moléculas de glicose, que apresentam interação entre si e formam estruturas 

compactas com baixa solubilidade. Assim, é preciso degradar o amido para transformá-

lo em açúcares com solubilidade em água, como glicose e maltose (BARROS, 2019).
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Figura 2: Diagrama de blocos do processo produtivo para a obtenção de inoculante turfoso. 

  

Fonte: Os autores (2020).
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 Após a moagem para expor o amido, é necessário o processo de gelatinização, 

onde os grânulos de amido são expostos aos agentes da hidrólise. Para isso, é necessário 

um processo de aquecimento, geralmente com vapor. A sacarificação ocorre na 

sequência, sendo o processo que transforma o amido em açúcares fermentáveis 

(BARROS, 2019). 

Este processo pode ocorrer por meio da ação de enzimas ou de ácidos. A hidrólise 

enzimática ocorre em condições reacionais mais brandas de pressão, temperatura e pH e 

tem elevada especificidade (CASTRO, 2010). No entanto, a utilização de biocatalisadores 

requer maior investimento, se comparado a processos químicos convencionais, uma vez 

que enzimas ainda tem elevado custo de produção. Já na hidrólise ácida, a degradação 

ocorre para todos os compostos presentes no meio (amido, proteínas, fibras), 

caracterizando-se por ser uma reação geralmente rápida, dependendo da concentração do 

ácido, da temperatura e do pH do meio (VÁSQUEZ, 2007). 

A hidrólise da quirera de arroz pode ser realizada através de ambas, no entanto, 

preferiu-se a utilização de ácido, pois apresenta menor tempo reacional além de menores 

custos operacionais. Outra vantagem é a quebra das moléculas de proteína gerando 

aminoácidos que são mais facilmente absorvidos pelos microrganismos durante a etapa 

de crescimento microbiano. Entre os ácidos usualmente utilizados, tem-se o ácido 

clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. No Quadro 4 foram elencadas algumas 

das vantagens e desvantagens de cada um para verificar o ácido mais adequado para a 

aplicação. 

 

Quadro 4: Quadro comparativo de ácidos para realização da hidrólise. 

(continua) 

Ácido Vantagens Desvantagens 

Ácido 

clorídrico 

Alta conversão de amido em 

açúcares fermentescíveis. 

Estado gasoso a temperatura ambiente; 

Ácido corrosivo; Remoção de sais após 

neutralização; purificação para remoção 

de subprodutos que contém cloro. 

Ácido 

Sulfúrico 

Alta conversão de amido em 

açúcares fermentescíveis; 

Utilização do sal formado 

após a neutralização do 

meio. 

 

Ácido corrosivo quando em solução. 
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Quadro 4: Quadro comparativo de ácidos para realização da hidrólise. 

(conclusão) 

Ácido 

Fosfórico 

Ácido menos corrosivo se comparado aos demais 

citados; 

Reutilização dos subprodutos da neutralização como 

nutrientes na fermentação. 

Baixo 

rendimento; 

Formação de 

subprodutos. 

Fonte: Os autores (2019). 

 

A partir do Quadro 4, optou-se pela utilização do ácido sulfúrico, tendo em vista 

que esse é um ácido forte, com menor formação de sais por ser diprótico e com valor de 

compra acessível, além de apresentar alta conversão de amido em açúcares. Ainda, o 

ácido fosfórico apresenta baixo rendimento e elevado valor comercial, juntamente com a 

grande quantidade de sais formados por ser um ácido fraco. Também, o ácido clorídrico 

é gasoso em temperatura ambiente, altamente corrosivo pela formação de íons cloreto.  

 

 

3.3 NEUTRALIZAÇÃO 

Como a hidrólise ocorre em pHs muito inferiores aos necessários para 

multiplicação celular, uma etapa de neutralização será necessária para atingir um patamar 

de pH adequado, em torno de 7. Visando um menor custo e evitar formação de uma 

solução-tampão, decidiu-se pela utilização de uma base forte para realização de 

neutralização. O hidróxido mais difundido na indústria e com preço mais atrativo é o 

NaOH. 

No entanto, optou-se pela utilização de KOH, em função de seu apelo comercial. 

Como o íon K+ é largamente utilizado como fertilizante, a presença desse íon no produto 

final, mesmo que resulte numa pequena aplicação final por hectare, é um diferencial na 

hora da venda do produto. Assim, o produto possui mais uma característica, que pode ser 

explorada na hora da venda aos consumidores. 

Tanto a hidrólise quanto a neutralização ocorrerão no mesmo tanque. Após o 

término de ambos os processos, o material hidrolisado e neutralizado será direcionado até 

o reator através da tubulação de processo, com a utilização de uma bomba centrífuga. 
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3.4 CRESCIMENTO MICROBIANO 

3.4.1 Seleção dos Microrganismos 

Os três microrganismos selecionados foram o Ensifer fredii, Pseudomonas 

fluorescens e Paenibacillus edaphicus. Apesar de nenhum deles ter seu uso 

regulamentado no Brasil, eles apresentam características, quando em simbiose com a raiz 

da soja, que aumenta a produtividade da soja, necessitando de menores quantidades de 

fertilizantes inorgânicos (nitrogênio, fósforo e potássio). As bactérias do gênero Ensifer 

com sua relação simbiótica com a soja produz nódulos fixadores de nitrogênio 

(ALBAREDA, NAVARRO, TEMPRANO, 2008). 

As bactérias do gênero Pseudomonas são agentes de biocontrole, suprimindo o 

crescimento de fungos patogênicos, através da síntese ácido cianídrico, ainda produzem 

bacteriocinas e antibióticos que inibem patógenos. Por fim, P. fluorescens são 

solubilizadoras de fosfato do solo, seja ele orgânico ou inorgânico. Assim, são liberados 

íons fosfato provenientes dos compostos orgânicos no solo e são solubilizados os fosfatos 

inorgânicos liberando fosfatos e íons de cálcio, substâncias essenciais ao crescimento da 

soja. Já as bactérias da espécie P. edaphicus secretam ácidos orgânicos, capazes de 

solubilizar rochas potássicas. Ainda, inibem microrganismos da raiz que possuem ação 

patógena, e podem produzir catorze substâncias que possuem ação estimuladora do 

crescimento de plantas (POMMORSKY, 2016). 

Pommorsky (2016) avaliou a utilização de uma série de bactérias para inoculação 

do cultivo da soja. São elas: B. japonicum, B. elkanil, E. freddi, P. edaphicus, B. subtilis, 

P. fluorescens. Como resultado, encontrou que, em ensaios in vitro, bactérias como o B. 

subtilis sofriam inibição de outras cultura como E. fredii e B. elkanii. Após, foi 

selecionado uma série de bactérias que poderiam ser coinoculadas e foram aplicadas no 

plantio da soja. Dentre os experimentos realizados, a soja inoculada com E. fredii, P. 

fluorescens e P. edaphicus teve uma produtividade de grãos de quase 3.500 kg/ha, 

enquanto o ensaio sem inoculação nem adubação nitrogenada teve uma produtividade de 

grãos de menos de 1.300 kg/ha. Assim, aumentou-se a produtividade de grãos em quase 

3 vezes. 

Além disso, o estudo demonstrou que sem a inoculação e com adubação 

amoniacal, a produtividade de grãos não chega a 2.500 kg/ha, muito inferior à 

produtividade na presença de inoculantes. 
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3.4.2 Esterilização 

A esterilização consiste em um processo físico ou químico para a eliminação total 

dos microrganismos patógenos. Essa etapa é importantíssima ao processo, visto que a 

ausência de outros microrganismos no inoculante é exigida por lei. Para a esterilização 

do meio de cultura do inóculo, das válvulas e da tubulação optou pela utilização de calor 

úmido, que consiste na utilização de vapor saturado.  

Para este processo, há duas formas esterilização do sistema: a esterilização 

conjunta do meio com o reator ou a esterilização prévia do reator e adição do meio de 

cultura já esterilizado. Essa última ocorre através da utilização de um trocador de calor, 

que transfere calor de vapor até o meio de cultura, numa corrente contínua. Segundo 

Stanbury, Whitaker e Hall (1995), a esterilização por corrente contínua mantém o meio 

em qualidades superiores, reduz do tempo do ciclo de esterilização e pode reduzir a 

corrosão do fermentador. Já a esterilização em batelada, reduz o custo do capital dos 

equipamentos, é mais fácil de utilizar num meio com alta proporção de matéria sólida e 

reduz os riscos de contaminação. Considerando fundamental a eliminação de quaisquer 

contaminantes no produto e com o custo de implementação menor, optou-se pela 

esterilização do meio em conjunto com o reator. 

Seguindo a metodologia proposta por Schmidell et al. (2001), o meio será 

aquecido até 97°C através de resistências elétricas, com a parte superior do tanque aberta 

para possibilitar a eliminação do ar e vapores. Em seguida, com o tanque já fechado, 

haverá o aquecimento até 121º C. A manutenção das condições, ao longo dos 40 minutos 

de processo, também será realizada com a utilização das resistências elétricas. 

Após a esterilização, ocorrerá a etapa de resfriamento do meio através da 

passagem de água fria na camisa, proveniente da torre de resfriamento e do chiller, até 

atingir a temperatura de fermentação indicada para cada bactéria. Durante o resfriamento, 

abrir-se-á a válvula de entrada de ar, com filtração, para possibilitar a entrada de ar e 

evitar problemas causados pela formação de vácuo (SCHMIDELL et al., 2001). Somente 

após a estabilização da temperatura é possível inserir o conteúdo do tanque de reciclo da 

bactéria que será utilizada na batelada. 

Durante o aquecimento do tanque com o meio, é necessário a passagem de vapor 

por todas as válvulas e tubulações que tem contato com o biorreator de forma a garantir 

a manutenção das condições estéreis. Para garantir a entrada de ar isento de possíveis 

contaminantes, utilizar-se-á um filtro absoluto. 
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3.4.3 Inóculo 

O inóculo é uma suspensão de microrganismos com concentração adequada para 

o início da fermentação de determinado volume de mosto. Ele é obtido através de uma 

cultura estoque, a qual normalmente passa-se do meio sólido para um meio líquido 

esterilizado com condições adequadas para o desenvolvimento microbiano. 

O volume de inóculo adicionado ao fermentador corresponde a cerca de 10% de 

sua capacidade útil. Para alcançar o volume de inóculo necessário, a solução microbiana 

é fermentada e em seguida é transferida sucessivamente para volumes maiores de meio 

nutriente esterilizado, denominados germinadores, até que se obtenha o volume de 

inóculo correspondente a 10% do volume do reator. 

Considerando o volume útil do reator de 15.000 L, tem-se que o volume de inoculo 

a ser adicionado é de 1.500 L. Para tanto, serão utilizados germinadores intermediários, 

sendo as quatro etapas iniciais em escala laboratorial e as demais em escala industrial. O 

primeiro será um erlenmayer com volume reacional de 15 mL, o qual será transferido 

para um segundo erlenmayer que produzirá 150 mL inóculo. Do mesmo modo, após a 

fermentação, este será adicionado a um maior volume de meio nutritivo para a produção 

de 1,5 L de inóculo, que então será adicionado em um bioreator de bancada para produção 

de 15 L de inóculo. Passando para a escala industrial, primeiramente haverá a produção 

de 150 L de inóculo no tanque TQ - 201 e por fim, haverá a produção de 1.500 L de 

inóculo no tanque TQ - 202, o qual será finalmente destinado ao reator R – 101. Durante 

as transferências de inóculo, entre os tanques e na fase de propagação do inóculo, deve-

se adotar estratégias para não haver contaminação do meio e garantir a entrada somente 

de ar purificado. 

Os quatro primeiros transportes de inóculo, nos volumes de 15 mL até 15 L 

ocorrerão de forma manual. Já o transporte das soluções de 150 L e 1.500 L ocorrerão 

utilizando a tubulação de processo previamente esterilizada e uma bomba centrífuga. 

Esses transportes ocorrerão quando a concentração de microrganismos atingir 1x109 

UFC/ml. 

 

3.4.4 Biorreator 

O biorreator será um tanque de aço inox, onde o processo de crescimento das 

bactérias ocorrerá. Haverá um biorreator de 20.000 L, que irá operar com 75,7% de sua 



47 

 

capacidade.  Nesse tanque, será realizado a esterilização do substrato e de toda água que 

será empregada no processo. Necessitará de controle de temperatura, que será realizado 

através de uma camisa onde circulará água fria. Ainda, haverá uma saída de ar para escape 

do vapor, do ar que não foi dissolvido e do dióxido de carbono formado. 

Haverá ainda um mecanismo de agitação e injeção de ar, necessário para o 

crescimento dos microrganismos. O dimensionamento desses dois processos é de extrema 

importância visando a otimização do crescimento bacteriano, sem gastos energéticos 

desnecessários. 

O transporte da suspensão do biorreator até as membranas de concentração ou até 

os tanques de reciclo, bem como o retorno do reciclo para início de uma nova batelada, 

utilizará a tubulação de processo e bombas centrífugas. 

 

3.4.4.1 Reciclo 

O tanque de reciclo será de 150 L, suficiente para armazenar 1% do volume 

utilizado no reator. Será utilizado para armazenamento dessas bactérias até o início da 

próxima batelada. Elas serão as responsáveis pelo início do crescimento bacteriano. 

Como serão utilizadas três culturas diferentes, serão necessários três tanques. 

 

 

3.5 CONCENTRAÇÃO 

A separação das bactérias ocorrerá por um método físico baseado na diferença de 

tamanho. Entre os processos que podem ser utilizados, tem-se a centrifugação, filtração 

ou sedimentação (FOREST, 2014). Este último é muito utilizado em função do tamanho 

pequeno das células. Consiste no emprego de força centrífuga para acelerar o processo de 

sedimentação, separando partículas em suspensão em função da diferença de massa ou 

densidade (ALBANI, 2008). 

Centrífuga contínuas, preferidas em processos industriais, necessitam de altas 

forças centrífugas e são caras para comprar, operar e manter. Ainda, pode ocorrer geração 

significativa de calor, impondo a necessidade de sistemas de refrigeração complexos. A 

capacidade da maioria das centrífugas de geometria tubular possui limitação e necessitam 

desmanche e limpeza frequentemente (CHERYAN, 1998). 

As membranas de separação têm surgido como alternativa à utilização da 

centrifugação. Consistem de uma barreira que separa duas fases, sendo necessário a ação 
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de uma força motriz, sendo o gradiente de concentração e pressão o mecanismo mais 

utilizado. Podem ser construídas de diversos materiais como polímeros, metais, 

cerâmicos, ou uma mistura de diferentes materiais. Ainda podem ser densas ou porosas, 

em função da existência de poros (FOREST, 2014). 

Dependendo da porosidade e consequente necessidade de aplicação de pressão, as 

membranas possuem diversas classificações. Para o caso de separação de bactérias, 

utiliza-se a microfiltração, com diferenças de pressão de 0,5 a 2 atm (FOREST, 2014). A 

microfiltração é utilizada para tamanhos de partículas de 100 a 1000 nm e possui diversas 

vantagens como operação a temperatura ambiente, fácil escalonamento e ocupa área 

menor comparada a outros processos, como decantação. Entretanto, há desvantagens 

como custo elevado em função da necessidade de aplicação de pressão e necessidade de 

periódicas substituições da membrana (TRINDADE, 2010). 

As membranas de fluxo cruzado, quando bem dimensionadas podem recuperar até 

100% de células e pode ter sua capacidade aumentada ou diminuída apenas mudando a 

área da membrana. Células como as animais e vegetais não podem ser utilizadas com esse 

processo. No entanto, células como Pseudomonas sp. tem seu uso demonstrado, até 

concentrações como 1012 UFC/mL (CHERYAN, 1998). 

Assim, optou-se pelo uso de membranas de microfiltração para realização da 

concentração das bactérias, visando atender às características que o processo necessita. A 

corrente de permeado oriunda do processo de concentração será reutilizada no biorreator 

enquanto não apresentar características que inibem o crescimento microbiano, como altas 

concentrações de sais e subprodutos.  

 Após o processo de concentração, a água de reciclo e o material concentrado serão 

destinados até os próximos tanques utilizando a pressão remanescente do processo, 

associado a uma diferença de altura que possibilite esse transporte através da tubulação 

de processo. 

 

 

3.6 MISTURA COM A TURFA 

O produto final será vendido em pacotes de 300 g de inoculante turfoso, o qual é 

composto por 190 g de solução microbiana e 110 g de turfa previamente esterilizada e 

embalada. Em cada ciclo, são produzidos, em média, 3.165 kg de solução de inoculante, 

o que corresponde a um total de 16.659 sacos de inoculante turfoso, de 300 g, por ciclo. 
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O envase de cada pacote será realizado de forma manual, com tempo de operação 

previsto de cerca de 40 segundos. Este processo compreende o ato de injetar a solução 

microbiana na embalagem de turfa, previamente esterilizada, com auxílio de agulha, em 

seguida selar o furo gerado pela agulha com um adesivo e homogeneizá-lo. Com esta 

expectativa de tempo de envase, tem-se que o tempo de embalagem de cada batelada será 

de aproximadamente 185 horas. 

Para realizar esta atividade, serão contratados três funcionários que trabalharão 

em horário comercial, assim estima-se que o processo de envase do produto final demore 

cerca de sete dias. A embalagem será realizada na sala de envase, localizada na Área 2, 

para garantir uma atmosfera estéril para evitar possíveis contaminações, serão utilizadas 

câmeras de fluxo laminar. Após a injeção da solução e respectivo selo, a embalagem 

passará pela mesa vibratória para garantir a homogeneização do conteúdo e, por fim, com 

a utilização de esteiras os pacotes serão destinados a caixas que serão armazenadas na 

Área 3, para expedição e comercialização. 
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4 PROJETO DO PROCESSO 

Todo processo será realizado numa única linha de produção, sendo dividido em 

três bateladas, uma para cada microrganismo. O fluxograma que representa o processo de 

produção do inoculante é apresentado na Figura 3, as nomenclaturas das correntes do 

processo seguirão como nela representado e serão melhores detalhadas no Apêndice A, 

referente ao balanço de massa. 

Figura 3: Fluxograma que representa o processo de produção do inoculante. 

Fonte: Os autores (2020). 
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Para melhor organização, o processo será dividido em quatro áreas de acordo com 

a atividade realizada na respectiva localização no layout da empresa, são elas: 

 Área 1: Estocagem e moagem; 

 Área 2: processo e envase; 

 Área 3: expedição; 

 Área 4: administração. 

A partir do planejamento da produção, como representado na Figura 4, foi possível 

definir o tempo total de cada ciclo de produção e prever quais etapas poderiam ser 

realizadas simultaneamente. 

  

Figura 4: Planejamento da produção para um ciclo. 

 

Fonte: Os autores (2020). 
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Desta forma, obteve-se que o tempo de duração de cada ciclo é de 224 horas, o 

qual inclui o tempo de crescimento dos três microrganismos e o tempo morto entre as 

bateladas. Nos 150 dias destinados à produção, totalizando 3600 horas, é possível realizar 

16 ciclos por ano, com a produção de 79.964 kg de inoculante turfoso. Como uma dose 

equivale a 60 gramas, a produção será de 1.332.736 doses. 

A partir destes valores foram realizados os cálculos do balanço de massa parcial 

e global, os quais encontram-se detalhados no Apêndice A, juntamente com as 

considerações adotadas. A base de cálculo compreende 150 dias de produção no ano e 24 

horas por dia, totalizando 3.600 horas para produção de inoculante de soja por ano. 

A Tabela 5 traz as quantidades globais de insumos utilizados para a produção e a 

Tabela 6 as correntes de saída do processo. Por tratar-se de uma planta industrial 

relativamente pequena, com a realização de apenas 16 ciclos por ano, a adição da quirera 

no moinho e no tanque de hidrólise será realizada de forma manual. A entrada de 

milhocina no reator será feita por bombeamento a partir do seu tanque de armazenamento. 

Os demais deslocamentos de correntes de produtos e subprodutos serão realizados com a 

utilização de bombas, como será melhor abordado no Apêndice B, tópico B.5 sobre o 

dimensionamento das bombas. 

 

Tabela 5:  Insumos necessários para a produção do inoculante. 

Insumo Quantidade por ciclo (kg) Quantidade anual (kg) 

Quirera de arroz 283,49 4.535,80 

Milhocina 1.403,22 22.451,53 

Ácido sulfúrico 98% 53,30 852,73 

Hidróxido de potássio 60,97 975,60 

Turfa 1.832,51 29.320,22 

Água 43.199,02 691.184,35 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Tabela 6: Correntes geradas durante o processo. 

Corrente Quantidade por ciclo (kg) Quantidade anual (kg) 

Respiração celular 20,12 321,96 

Inoculante 4.997,76 79.964,23 

Fonte: Os autores (2019). 
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Apesar da ausência de adição de sais, os substratos adicionados possuem diversos 

sais, que, associados ao K2SO4 formado na neutralização, podem exercer tal função. 

Ainda, levando em conta as mudanças de meio e escala realizadas, é necessário uma 

reavaliação dos parâmetros em escala piloto, antes da implementação industrial. Por fim, 

vale ressaltar que o número de doses produzidas, e, por conseguinte a produtividade da 

planta, depende exclusivamente do volume do reator e da concentração de UFCs no meio. 

Os cálculos e as considerações adotadas para o balanço de energia e seleção dos 

equipamentos encontram-se detalhados no Apêndice B. A Tabela 7 indica a lista de 

equipamentos utilizados no processo, bem como sua capacidade e seu material 

construtivo. 

 

Tabela 7: Lista de equipamentos utilizados no processo. 

(continua) 

Categoria Equipamento Código Especificação Material 

Moinho Moinho à martelos MO -101 5 cv Aço carbono 

Tanque 

Milhocina TQ – 101 3,3 m³ Aço inox 316 

Hidrólise TQ – 203 3,08 m³ Aço inox 316 

Reciclo 1 TQ – 204 0,2 m³ Aço inox 316 

Reciclo 2 TQ – 205 0,2 m² Aço inox 316 

Reciclo 3 TQ – 206 0,2 m³ Aço inox 316 

Intermediário TQ – 207 16,67 m³ Aço inox 316 

Mistura TQ – 209 3,52 m³ Aço inox 316 

Reciclo água TQ – 208 16,67 m³ Aço inox 316 

Inóculo IV TQ – 202 2 m³ Aço inox 316 

Inóculo III TQ – 201 0,2 m³ Aço inox 316 

Pré envase TQ – 210 3,52 m³ Aço inox 304 

Membranas Concentração MA – 201 5 m³/h - 

Reator Biorreator R – 201 20 m³ Aço inox 316  

Utilidades 

Torre de resfriamento TR – 201 141,92 m³/h - 

Caldeira GV – 201 300,09 kg/h  - 

Chiller CH – 201 38 TR Aço carbono 

Compressor C – 201 10 m³/h 30 bar Aço carbono 

Reservatório inferior RE – 201 30 m³ PRFV 

Reservatório superior RE – 202 50 m³ Aço carbono 

 Hidrólise AT – 203 12 cv Aço inox 316 
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Tabela 7: Lista de equipamentos utilizados no processo. 

(conclusão) 

 
Reator AR – 201 40 cv Aço inox 316 

Mistura AT – 209 10 cv Aço inox 316 

Agitadores 

Inóculo IV AT – 202 5 cv Aço inox 316 

Inóculo III AT – 201 0,5 cv Aço inox 316 

Reciclo 1 AT – 204 0,5 cv Aço inox 316 

Reciclo 2 AT – 205 0,5 cv Aço inox 316 

Reciclo 3 AT – 206 0,5 cv Aço inox 316 

Bombas 

Reservatórios de água B-101 1 cv - 

Substratos B-102 0,75 cv Aço carbono 

Inóculos B-201 0,75 cv Aço carbono 

Reciclos B-202 0,75 cv Aço carbono 

Tanque intermediário B-203 2 cv Aço carbono 

Membranas B-204 12,5 cv Aço carbono 

Reciclo de água B-205 2 cv Aço carbono 

Pré-envase B-206 0,75 cv Aço carbono 

Envase 

Mesa vibratória M – 201 3 cv Aço carbono 

Esteira 
E – 201 1 cv - 

E – 202 1 cv - 

Câmara de fluxo 

CF – 201 1.500 W Aço inox AISI 304 

CF – 202 1.500 W Aço inox AISI 304 

CF – 203 1.500 W Aço inox AISI 304 

Fonte: Os autores (2020). 
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5 UTILIDADES INDUSTRIAIS 

5.1 INSTALAÇÕES DO PROCESSO  

As instalações aqui denominadas referem-se às tubulações necessárias para 

conectar os distintos equipamentos da cadeia produtiva a fim de transportar a corrente de 

processo entre as distintas etapas. Será utilizado aço inox 316 nas tubulações do processo, 

com soldas. 

O dimensionamento da tubulação do processo foi realizado conforme a seção C.2 

do Apêndice C.   

Informações quanto ao diâmetro nominal e demanda de cada trecho da linha de 

processo constam na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Vazão de processo e diâmetro da tubulação por trecho. 

(continua) 

Trecho Comprimento (m) Vazão (m³/h) Diâmetro nominal (pol) 

1-2 1,34 18 2 

2-3 5,72 18 2 

3-5 1,82 18 2 

5-4 0,26 18 2 

5-6 1,76 18 2 

6-7 0,57 18 2 

7-8 1,29 18 2 

10-11 0,81 18 2 

10-12 0,69 18 2 

10-9 2,10 18 2 

9-6 1,74 18 2 

6-7 0,57 18 2 

7-8 1,31 18 2 

32-26 2,13 18 2 

26-27 0,04 18 2 

26-28 1,94 18 2 

28-29 0,04 18 2 

26-30 1,90 18 2 

30-31 0,04 18 2 

15-16 1,50 30,30 2 ½ 

13-14 1,48 30,30 2 ½ 

14-25 6,85 30,30 2 ½ 
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Tabela 8: Vazão de processo e diâmetro da tubulação por trecho. 

(conclusão) 

25-24 0,93 30,30 2 ½ 

19-20 1,50 4,65 1 

17-34 1,45 5 1 

34-18 2,48 5 1 

21-33 1,98 0,35 ½ 

22-23 3,60 18 2 

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.1.1 Acesórios da tubulação do processo 

Tem-se 24 válvulas, 3 tês e 12 cotovelos, conforme apresenta a Tabela 9. 

Tabela 9: Acessórios da tubulação do processo. 

(continua) 

Trecho Válvula Tê Cotovelo 

1-2 1  1 

2-3   1 

3-5  1  

5-4 1   

5-6   1 

6-7   1 

7-8 1   

10-11 1   

10-12 1   

10-9 1 1 1 

9-6   1 

6-7   1 

7-8 1   

32-26 2 1  

26-27 1   

26-28   1 

28-29 1   

26-30   1 

30-31 1   

15-16 2   
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Tabela 9: Acessórios da tubulação do processo. 

(conclusão) 

13-14 1  1 

14-25   1 

25-24 1   

19-20 2   

17-34 1  1 

34-18 1   

21-33 2   

22-23 2   

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.2 INSTALAÇÕES DE VAPOR 

O vapor será conduzido no estado de vapor saturado puro a 2,7 bar (130 ºC) nas 

linhas de distribuição. A esterilização dos equipamentos, tubulações e acessórios será 

feita com vapor direto e, portanto, o condensado será redirecionado para o tratamento de 

efluentes. 

 

5.2.1 Demanda de vapor 

O consumo máximo de vapor será de 230,84 kg/h, sendo distribuído aos 

equipamentos do processo de acordo com a Tabela 10. 

Tabela 10: Demanda de vapor no processo. 

Equipamento Código Demanda (kg/h) 

Tanque de reciclo 1 TQ - 204 0,24 

Tanque de reciclo 2 TQ - 205 0,24 

Tanque de reciclo 3 TQ - 206 0,24 

Tanque intermediário TQ - 207 19,94 

Tanque de mistura TQ - 209 4,21 

Tanque pré envase TQ - 210 4,21 

Reator de fermentação R - 201 23,93 

Membranas artificiais MA - 201 10 

Tanque inóculo IV TQ - 202 152,58 

Tanque inóculo III TQ - 201 15,26 

 Total 230,84 

Fonte: Os autores (2020). 
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5.2.2 Geração de vapor 

O sistema de produção e escoamento do vapor será constituído pela caldeira e 

equipamentos complementares para seu funcionamento. A demanda de produção de 

vapor do processo é 230,84 kg/h, no entanto adicionou-se uma margem de segurança de 

30%, resultando em uma produção de 300,09 kg/h, de acordo com as demandas totais a 

uma pressão de 2,7 bar. 

 

5.2.3 Tubulação de vapor 

A tubulação de vapor neste projeto será de aço carbono A53, com soldas, pintadas 

de cor branca. O dimensionamento dessa tubulação foi conduzido de acordo com o 

método proposto por Macintyre (2012). A linha foi dividida em trechos e em cada um 

foram calculados os termos necessários para seu dimensionamento. 

A fim de evitar perda de cargas elevadas e erosão nas tubulações, considerou-se 

que a velocidade de escoamento de vapor deve estar o mais próximo possível dos 

intervalos recomendados por Macintyre (2012), entre 10 e 15 m/s para os ramais 

secundários e linhas curtas e entre 15 e 30 m/s para as linhas alimentadoras. A Tabela 11 

a seguir apresenta informações sobre as tubulações de vapor. 

 

Tabela 11: Tubulação de vapor. 

(continua) 

Trecho Comprimento (m) Vazão (kg/h) Diâmetro nominal (pol) 

1-2 10,37 217,75 2 ½ 

2-3 5,96 199,33 2 ½ 

3-4 1,46 19,94 ¾ 

3-5 3,39 179,39 2 

5-6 1,46 23,93 ¾ 

5-7 4,13 155,46 2 

7-8 3,93 155,46 2 

8-9 0,75 140,67 2 

8-10 0,77 14,07 ¾ 

8-11 1,62 0,72 ¼ 

11-12 2,25 0,72 ¼ 

12-13 0,02 0,24 ¼ 

12-14 1,90 0,48 ¼ 

14-15 0,02 0,24 ¼ 
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Tabela 11: Tubulação de vapor. 

(conclusão) 

14-16 1,90 0,24 ¼ 

16-17 0,02 0,24 ¼ 

2-18 4,86 18,42 ¾ 

18-19 1,48 10 ½ 

18-20 3,03 8,42 ½ 

20-21 1,93 4,21 ½ 

20-22 1,67 4,21 ½ 

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.2.4 Material e isolamento térmico da tubulação de vapor 

O isolamento térmico da tubulação de vapor é feito com intenção de evitar a 

dissipação de calor, que representa um desperdício do vapor produzido na caldeira. Além 

disso, um bom isolamento da tubulação permite uma redução na quantia de condensado 

formada, o que evita problemas de corrosão da tubulação e incrustação. Para o isolamento 

térmico das tubulações emprega-se hidrossilicato de cálcio (MACINTYRE, 2012). 

Considerando a temperatura de operação de cada trecho e seu diâmetro nominal, tem-se 

que todos trechos de vapor da fábrica terão isolamento de 1 polegada de espessura. 

 

5.2.5 Dilatação das tubulações de vapor 

As juntas de expansão são utilizadas com a finalidade de compensar o efeito da 

dilatação gerado na linha de vapor. Considerando que no pior cenário a temperatura da 

fábrica será de 13 °C, estimou-se a dilatação que cada trecho de tubulação estará 

submetido. Assim, definiu-se a quantidade e o comprimento da junta de dilatação que 

será utilizada para absorver a dilatação conforme Anexo A. Na Tabela 12 constam as 

dilatações a que cada trecho da tubulação será submetido, bem como a quantidade e o 

comprimento da junta de dilatação que será utilizada.  

Tabela 12: Dilatação e junta de dilatação da tubulação de vapor. 

(continua) 

Trecho ΔL (mm) Número e tipo de junta necessária 

1-2 14,56 uma junta de 230 mm para absorver até 25 mm 

2-3 8,36 uma junta de 230 mm para absorver até 25 mm 

3-4 2,05 uma junta de 190 mm para absorver até 25 mm 
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Tabela 12: Dilatação e junta de dilatação da tubulação de vapor. 

(conclusão) 

3-5 4,76 uma junta de 220 mm para absorver até 25 mm 

5-6 2,05 uma junta de 190 mm para absorver até 25 mm 

5-7 5,79 uma junta de 220 mm para absorver até 25 mm 

7-8 5,52 uma junta de 220 mm para absorver até 25 mm 

8-9 1,05 uma junta de 220 mm para absorver até 25 mm 

8-10 1,08 uma junta de 190 mm para absorver até 25 mm 

8-11 2,28 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

11-12 3,16 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

12-13 0,03 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

12-14 2,67 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

14-15 0,03 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

14-16 2,67 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

16-17 0,03 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

2-18 6,82 uma junta de 190 mm para absorver até 25 mm 

18-19 2,08 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

18-20 4,25 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

20-21 2,71 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

20-22 2,34 uma junta de 185 mm para absorver até 25 mm 

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.2.6 Suportes das tubulações de vapor 

Suportes nas tubulações devem ser utilizados, pois a tubulação é orientada quanto 

à dilatação, de modo que os deslocamentos verticais e laterais são evitados, protegendo 

os equipamentos e acessórios ligados à tubulação. Assim, deve-se colocar os suportes 

mais próximos possíveis das máquinas para evitar sobrecarregar as ligações dos bocais. 

Com base no Anexo B, estimou-se o número de suportes necessários na linha de vapor 

em cada trecho, considerando o seu comprimento. A Tabela 13 apresenta o número de 

suportes necessários em cada trecho. 

Tabela 13: Suportes das tubulações de vapor.  

(continua) 

Trecho Espaçamento (m) Nº de suportes 

1-2 3,3 4 

2-3 3,3 2 
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Tabela 13: Suportes das tubulações de vapor. 

(conclusão) 

3-4 2,1 1 

3-5 3 2 

5-6 2,1 1 

5-7 3 2 

7-8 3 2 

8-9 3 1 

8-10 2,1 1 

8-11 2,1 1 

11-12 2,1 2 

12-13 2,1 1 

12-14 2,1 1 

14-15 2,1 1 

14-16 2,1 1 

16-17 2,1 1 

2-18 2,1 3 

18-19 2,1 1 

18-20 2,1 2 

20-21 2,1 1 

20-22 2,1 1 

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.2.7 Apoios necessários nas tubulações de vapor  

Em virtude da ocorrência de dilatações na tubulação, estas devem ser capazes de 

se expandirem longitudinalmente atuando sobre as juntas. Portanto, a tubulação deve ficar 

apoiada em guias que impedem movimento transversal. A sustentação das guias foi 

dimensionada com base no Anexo C e está apresentada na Tabela 14. 

Tabela 14: Dimensionamento do espaçamento entre apoios para guias de tubulação. 
(continua) 

Trecho Diâmetro nominal (pol) L1 (m) L2 (m) 

1-2 2 ½ 0,25 4,6 

2-3 2 ½ 0,25 4,6 

3-4 ¾ 0,2 3 

3-5 2 0,2 3 
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Tabela 14: Dimensionamento do espaçamento entre apoios para guias de tubulação. 

(conclusão) 

5-6 ¾ 0,2 3 

5-7 2 0,2 3 

7-8 2 0,2 3 

8-9 2 0,2 3 

8-10 ¾ 0,2 3 

8-11 ¼ 0,2 3 

11-12 ¼ 0,2 3 

12-13 ¼ 0,2 3 

12-14 ¼ 0,2 3 

14-15 ¼ 0,2 3 

14-16 ¼ 0,2 3 

16-17 ¼ 0,2 3 

2-18 ¾ 0,2 3 

18-19 ½ 0,2 3 

18-20 ½ 0,2 3 

20-21 ½ 0,2 3 

20-22 ½ 0,2 3 

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.2.8 Acessórios da tubulação de vapor 

Tem-se 11 válvulas, 11 separadores, 11 filtros, 11 purgadores, 8 tês e 3 curvas 

longas, conforme apresenta a Tabela 15. 

Tabela 15: Acessórios da tubulação de vapor. 

(continua) 

Trecho Válvula  Separador Purgador Filtro Curva longa Tê 

1-2 1 1 1 1  1 

2-3      1 

3-4 1 1 1 1   

3-5      1 

5-6 1 1 1 1   

5-7     1  

7-8      1 

8-9 1 1 1 1   

8-10 1 1 1 1   
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Tabela 15: Acessórios da tubulação de vapor. 

(conclusão) 

8-11     1  

11-12      1 

12-13 1 1 1 1   

12-14      1 

14-15 1 1 1 1   

14-16     1  

16-17 1 1 1 1   

2-18      1 

18-19 1 1 1 1   

18-20      1 

20-21 1 1 1 1   

20-22 1 1 1 1   

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.2.9 Válvulas na linha de vapor 

As válvulas são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a 

descarga de fluidos nos encanamentos. Assim, garantem a segurança da instalação e 

permitem a realização de manutenções. No projeto de instalação de vapor são usados três 

tipos de válvulas: válvulas de pressão, válvulas de bloqueio e válvulas de segurança. 

As válvulas de bloqueio, por sua vez destinam-se a funcionar completamente 

abertas ou fechadas. As válvulas de bloqueio utilizadas serão do tipo globo, colocadas 

entre o purgador e o equipamento, na saída da caldeira e nas estações redutoras de pressão. 

As válvulas serão da marca Spirax Sarco (Anexo D). A instalação industrial contará com 

uma válvula de segurança na saída da caldeira, caso ocorra algum caso de pressão elevada 

no sistema. A válvula de segurança será da marca Spirax Sarco (Anexo E). 

 

5.2.10 Separadores, purgadores e filtros 

Os separadores são dispositivos utilizados para a captação de condensado, no qual 

seu alargamento brusco na seção de escoamento reduz a velocidade do vapor, o que 

permite a precipitação das gotas de condensado. A água recolhida se dirige para o fundo 

do separador, que está conectado a um purgador que retira o condensado da linha de 

vapor, levando-o para a linha de limpeza. Serão colocados separadores na saída da 
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caldeira e em todos os ramais de alimentação de equipamentos. O posicionamento dos 

separadores será a cada 30 metros. O separador utilizado será da marca TLV (Anexo F). 

Os purgadores são utilizados para remover o condensado dos separadores e dos 

equipamentos sem que ocorra perda de vapor. Serão utilizados purgadores para cada 

ramal de equipamento e um a cada 30 metros, conforme indicado por Macintyre.  

Os purgadores utilizados podem ser do tipo termostático de bóia com eliminador 

de ar, da marca TLV (Anexo G). A vantagem deste tipo de purgador é que permite a 

eliminação de condensado e ar em um único equipamento, além de apresentar 

funcionamento contínuo. A eliminação do condensado é baseada na diferença de 

densidade e a eliminação do ar na diferença de temperatura. Juntamente aos purgadores 

estarão instalados filtros Y para retenção de partículas carregadas pelo vapor. 

 

5.3 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Dois reservatórios de água são responsáveis pela distribuição de água para a 

produção os quais são alimentados por um poço artesiano que utiliza um sistema air-lift. 

Um reservatório é superior e distribui a água para os pontos de descarga. Logo, uma vez 

que deve suprir a demanda necessária para plena realização das atividades da fábrica, é o 

reservatório principal. Além deste, há ainda o reservatório inferior, cuja função é receber 

a água proveniente de poço e alimentar o reservatório superior. 

 

5.3.1 Demanda de água fria 

A demanda de água fria que será consumida no processo e nos equipamentos será 

de 16.133,06 L/dia, será distribuída aos equipamentos de acordo com a Tabela 16. 

Tabela 16: Demanda de água fria nos equipamentos. 

PAVILHÃO INDUSTRIAL 

Equipamentos L/min L/dia 

Reator de fermentação 250 14.000 

Tanque inóculo III 30 150 

Tanque inóculo IV 75 1.500 

Caldeira 4,72 283,06 

Hidrólise 200 200 

Total 559,72 16.133,06 

Fonte: Os autores (2020). 
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 Além dos equipamentos, foram alocados 5 bebedouros na planta, 4 torneiras no 

laboratório, 1 torneira no refeitório e uma pia na cozinha. Nos sanitários, tem-se 2 

banheiros masculinos e 2 femininos, totalizando 4 chuveiros, 4 vasos e 4 torneiras. A 

demanda de água fria nos prédios auxiliares está apresentada na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Demanda de água fria. 

PRÉDIOS AUXILIARES 

Local Equipamento L/min L/min total 

Laboratório Torneira 18 72 

Refeitório Bebedouro 3 3 

Refeitório Torneira 12 12 

Cozinha Pia 15 45 

Sanitários Chuveiro 12 48 

Sanitários Vaso 9 36 

Sanitários Torneira 12 48 

Vestíarios Bebedouros 3 12 

          Total   276 

Fonte: Os autores (2020). 

    

 Segundo Macintyre (2012), o consumo médio de água fria de um funcionário é de 

100 L por dia, como têm-se 16 funcionários, 1.600 L. Somando esse valor a demanda 

total dos equipamentos e adicionando uma margem em torno de 50 % de segurança para 

o usado nos equipamentos para questões de limpeza e perdas, estima-se a demanda de 

água fria diária em 25.599,59 L. Este valor foi utilizado para o dimensionamento dos 

reservatórios e do poço. 

 

5.3.2 Tubulação de água fria 

As tubulações de água fria deverão ser pintadas com fundo base e acabamento na 

coloração verde e serão de material aço carbono ASTM A-53 SCH 40. O 

dimensionamento da tubulação do processo foi realizado conforme a seção C.1 do 

Apêndice C. Informações quanto ao diâmetro nominal e demanda de cada trecho da linha 

de processo constam na Tabela 18. 
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Tabela 18: Vazão de água fria e diâmetro da tubulação por trecho. 

(continua) 

Trecho Comprimento (m) Vazão (m³/h) Diâmetro nominal (pol) 

1-2 4,55 50,14 3 ½ 

2-3 12,06 16,56 2 

3-4 3,20 16,56 2 

4-5 2,03 2,70 ¾ 

5-6 0,08 0,90 ½ 

5-7 1,00 1,80 ¾ 

7-8 0,08 0,90 ½ 

7-9 1,00 0,90 ½ 

9-10 0,08 0,90 ½ 

4-11 2,00 13,86 2 

11-12 1,08 4,32 1 

12-13 0,08 1,08 ½ 

12-14 1,00 3,24 1 

14-15 0,08 1,08 ½ 

14-16 1,00 2,16 ¾ 

16-17 0,08 1,08 ½ 

16-18 1,00 1,08 ½ 

18-19 0,08 1,08 ½ 

11-20 0,51 9,54 1 ½ 

20-21 0,08 0,18 ½ 

20-22 2,00 9,36 1 ½ 

22-23 0,08 0,72 ½ 

22-24 2,79 8,64 1 ½ 

24-25 0,58 1,80 ¾ 

25-26 0,08 0,72 ½ 

25-27 0,08 0,18 ½ 

25-28 1,00 0,90 ½ 

28-29 0,08 0,72 ½ 

28-30 0,08 0,18 ½ 

24-31 3,15 6,84 1 ¼ 

31-32 0,58 5,04 1 

32-33 0,08 0,54 ½ 

32-34 0,08 0,54 ½ 

32-35 1,00 3,96 1 
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Tabela 18: Vazão de água fria e diâmetro da tubulação por trecho. 
(conclusão) 

35-36 0,08 0,54 ½ 

35-37 0,08 0,54 ½ 

35-38 1,58 2,88 ¾ 

38-39 0,58 1,44 ¾ 

39-40 0,08 0,72 ½ 

39-41 1,00 0,72 ½ 

41-42 0,08 0,72 ½ 

38-43 0,58 1,44 ¾ 

43-44 0,08 0,72 ½ 

43-45 1,00 0,72 ½ 

45-46 0,08 0,72 ½ 

31-47 3,15 1,80 ¾ 

47-48 0,58 1,80 ¾ 

48-49 0,08 0,18 ½ 

48-50 0,08 0,72 ½ 

48-51 1,00 0,90 ½ 

51-52 0,08 0,18 ½ 

51-53 0,08 0,72 ½ 

2-54 10,66 33,58 2 ½ 

54-55 1,47 12,00 1 ½ 

54-56 0,69 21,58 2 

56-57 4,05 6,30 1 ¼ 

57-58 0,75 4,50 1 

57-59 0,75 1,80 ¾ 

56-60 4,09 15,28 2 

60-61 1,56 15,00 2 

60-62 9,39 0,28 ½ 

62-63 10,29 0,28 ½ 

A-B 4,72 16,31 2 

C-D 0,58 0,51 ½ 

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.3.3 Acessórios da tubulação de água fria 

Tem-se 16 válvulas, 25 tês e 7 cotovelos, conforme apresenta a Tabela 19. 
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Tabela 19: Acessórios da tubulação de água fria. 

(continua) 

Trecho Válvula Tê Cotovelo 

1-2 1 1  

2-3   1 

3-4  1  

4-5 1 1  

5-6    

5-7  1  

7-8    

7-9   1 

9-10    

4-11  1  

11-12 1 1  

12-13    

12-14  1  

14-15    

14-16  1  

16-17    

16-18   1 

18-19    

11-20  1  

20-21    

20-22  1  

22-23    

22-24  1  

24-25 1 1  

25-26    

25-27    

25-28  1  

28-29    

28-30    

24-31  1  

31-32 1 1  

32-33    

32-34    
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Tabela 19: Acessórios da tubulação de água fria. 

  (conclusão) 

32-35  1  

35-36    

35-37    

35-38  1  

38-39  1  

39-40    

39-41   1 

41-42    

38-43  1  

43-44    

43-45   1 

45-46    

31-47   1 

47-48 1 1  

48-49    

48-50    

48-51  1  

51-52    

51-53    

2-54 1 1  

54-55 1   

54-56  1  

56-57  1  

57-58 1   

57-59 1   

56-60  1  

60-61 1   

60-62   1 

62-63 1   

A-B 2   

C-D 2   

Fonte: Os autores (2020). 
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5.3.4 Reservatórios de água 

O volume dos reservatórios é projetado conforme a vazão de água necessária para 

toda a linha de água fria, que totaliza 25.599 L/dia. A fim de garantir água para todo o 

funcionamento da indústria caso haja algum imprevisto, dimensionaram-se reservatórios 

para suprir três vezes a demanda diária de água, um total de 76.798 litros. Desse modo, 

foi escolhido um reservatório superior que corresponde aproximadamente a 60% dessa 

demanda, de 50 m³, e um inferior que corresponde aproximadamente a 40% dessa 

demanda, de 30 m³.  

 O reservatório superior é do modelo da marca Faz Forte (Anexo H). A altura é 

suficiente para que a água escoe por gravidade e chegue até as saídas de água. Esse 

reservatório recebe água do reservatório inferior através de bombeamento e distribui água 

fria conforme as necessidades das atividades. 

 O reservatório inferior, de 30 m³, é do modelo da marca Fibratec (Anexo I). O 

bombeamento para o reservatório superior será acionado quando o mesmo atingir ⅔ de 

sua capacidade. 

 

5.4 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 

O ar comprimido é uma importante fonte de energia, sendo o resultado da 

compressão do ar atmosférico. O ar comprimido é utilizado na indústria, aplicado em 

diversos processos que necessitam de força e movimento, por exemplo, no poço air-lift.  

O objetivo geral do projeto é dimensionar um sistema de ar comprimido, 

contemplando todas as etapas de produção, distribuição e preparação de ar comprimido, 

para que este chegue aos pontos de aplicação em condições de quantidade e qualidade 

suficientes, possibilitando um bom funcionamento das máquinas. 

 

5.4.1 Demanda de ar comprimido 

A demanda máxima de ar comprimido nos equipamentos será de 9.101,75 L/min 

na pressão atmosférica, sendo distribuída aos equipamentos do processo de acordo com 

a Tabela 20. 
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Tabela 20: Demanda de ar comprimido nos equipamentos. 

Equipamento Demanda total (L/min) 

Tanque Inóculo I 0,75 

Tanque Inóculo II 7,5 

Tanque Inóculo III 75 

Tanque Inóculo IV 750 

Reator de fermentação 7500 

Poço 768,5 

Total 9.101,75 

Fonte: Os autores (2020). 

 

5.4.2 Sistema de air lift 

Para a elevação da água do poço artesiano até o reservatório inferior, foi instalado 

um sistema de air lift onde a água é elevada pela injeção de ar comprimido no fundo do 

tanque. Esse sistema foi selecionado pela simplicidade, baixo custo de manutenção e boa 

durabilidade. A vazão total de ar destinada a essa função é de 46,11 m³/h (768,5 L/min), 

considerando uma margem de segurança de 10%. 

A bitola da descarga do sistema air lift foi dimensionada em 3,5 in. 

 

5.4.3 Seleção do compressor 

Para a escolha do compressor que será utilizado na instalação da indústria, levou-

se em conta diversos fatores, principalmente a demanda de ar comprimido pelo processo 

e demais utilidades que são fundamentais a manutenção do serviço da indústria, mas 

também a energia da operação, de manutenção e de água de resfriamento, além do espaço 

disponível para a instalação e o preço de adquisição.  

A vazão total necessária de ar comprimido na indústria é de 9.101 L/min, sendo 

assim, o compressor que atende às especificações é o compressor de ar da marca Kerex, 

modelo 10/30, com capacidade máxima de 10.000 L/min. Este compressor de ar encontra-

se no Anexo J. 

 

5.4.4 Tubulação de ar comprimido 

As tubulações de ar comprimido serão de aço carbono galvanizado ASTM A-53 

SCH 40, pintadas com fundo base e acabamento azul. O dimensionamento da tubulação 
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do processo foi realizado conforme a seção C.4 do apêndice C. Informações quanto ao 

diâmetro nominal e demanda de cada trecho da linha de processo constam na Tabela 21. 

Tabela 21: Vazão de ar comprimido e diâmetro da tubulação por trecho. 

Trecho Comprimento (m) Vazão (m³/h) Diâmetro nominal 

1-2 0,69 500,00 3 

2-3 3,02 499,50 5 

3-4 3,95 49,50 1 ½ 

4-5 0,79 4,50 ½ 

4-6 0,71 45,00 1 

3-7 3,99 450,00 5 

7-8 1,44 450,00 4 

2-9 8,23 46,61 2 ½ 

9-10 9,47 46,61 2 ½ 

10-11 8,07 46,11 2 

10-12 2,37 0,50 ½ 

12-13 5,13 0,50 ½ 

Fonte: Os autores (2020).  

 

5.4.5 Acessórios da tubulação de ar comprimido 

Tem-se 6 válvulas, 5 filtros, 4 purgadores, 4 tês e 3 cotovelos, conforme a Tabela 

22. 

Tabela 22: Acessórios da tubulação de ar comprimido. 

Trecho Válvula Tê Cotovelo Filtro Purgador 

1-2 1 1  1  

2-3  1    

3-4  1  1 1 

4-5 1     

4-6 1     

3-7   1   

7-8 1   1 1 

2-9   1   

9-10  1    

10-11 1   1 1 

10-12   1   

12-13 1   1 1 

Fonte: Os autores (2020). 
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5.5 DEMAIS INSTALAÇÕES 

Outras instalações necessárias à operação da indústria são: as do Chiller, da torre 

de resfriamento e as de condensado e efluente. Tendo em vista que a forma de cálculo 

para as tubulações é semelhante ao realizado para os itens anteriores, optou-se por 

descrever as informações das mesmas no apêndice C, referente aos cálculos realizados 

para todas instalações. 

O Chiller foi dimensionado para a demanda do tanque de milhocina, do biorreator 

e dos tanques de inóculo. Assim, será necessário um chiller de 40 TR (tonelada de 

refrigeração), ou superior. Já a torre de resfriamento necessitará operar com uma vazão 

média de 150 m³/h. 

   

5.6 TUBULAÇÃO 

A tubulação do processo, de aço inox 316, irá necessitar de 2 metros de tubulação 

de bitola ½”, 5,5 metros de tubulação de bitola 1”, 30 metros de tubulação de bitola 2” e 

11 metros de tubulação de bitola 2 ½”. 

A tubulação de vapor, de aço carbono A-53, irá necessitar de 8 metros de 

tubulação de bitola ¼”, 8,5 metros de tubulação de bitola  ½”, 9 metros de tubulação de 

bitola ¾”, 12,5 metros de tubulação de bitola 2” e 16,5 metros de tubulação de bitola 2 

½”. 

A tubulação de água fria, de aço carbono ASTM A-53 SCH 40, irá necessitar de 

28 metros de tubulação de bitola  ½”, 12 metros de tubulação de bitola ¾” , 4,5 metros 

de tubulação de bitola 1”, 7,5 metros de tubulação de bitola 1 ¼”, 7 metros de tubulação 

de bitola 1 ½”, 28,5 metros de tubulação de bitola 2”, 11 metros de tubulação de bitola 2 

½” e 5 metros de tubulação de bitola 3 ½”. 

A tubulação de ar comprimido, de aço galvanizado ASTM A-53 SCH 40, irá 

necessitar de 8,5 metros de tubulação de bitola ½”, 1 metro de tubulação de bitola 1”, 4 

metros de tubulação de bitola 1 ½”, 1 metro de tubulação de bitola 3”, 1,5 metros de 

tubulação de bitola 4” e 7 metros de tubulação de bitola 5”. 

A tubulação do Chiller irá necessitar de 1,7 metros de tubulação de bitola ½”, 14 

metros de tubulação de bitola 1”, 8 metros de tubulação de bitola 1 ¼”, 11 metros de 

tubulação de bitola 2 ½” e 3,7 metros de tubulação de bitola 3”. Já a tubulação da torre 

de resfriamento irá necessitar de 12 metros de tubulação de bitola 2” e 12 metros de 

tubulação de bitola 6”. A tubulação de condensado e efluente necessitará de 70 metros de 

tubulação, com bitola 1”. 
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As tubulações são comercializadas em barras de 6 metros, então calculou-se o 

número de barras necessárias de cada bitola para os diferentes materiais utilizados. 

Quanto ao aço inox 316, serão adquiridas 1 barra de bitola 0,5”, 1 barra de bitola 1”, 5 

barras de bitola 2” e 2 barras de bitola 2 ½”.  

 Para as tubulações de aço carbono A53, serão adquiridas 2 barras de bitola ¼”, 8 

barras de bitola ½”, 4 barras de bitola ¾”, 15 barras de bitola 1”, 3 barras de bitola 1 ¼”, 

2 barras de bitola 1 ½”, 9 barras de bitola 2”, 7 barras de bitola 2 ½”, 1 barra de bitola 3”, 

1 barra de bitola 3 ½”, 1 barra de bitola 4”, 2 barras de bitola 5” e 2 barras de bitola 6”.  
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6 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Os resíduos gerados no processo produtivo da NPK Bio, em suma, tratam-se de 

resíduos líquidos. Na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da empresa serão 

tratados: 

 Os efluentes provindos da limpeza dos equipamentos e da edificação; 

 O efluente oriundo do prédio administrativo e sanitários na unidade fabril. 

 

Para destinar os efluentes oriundos do processo à ETE, foram previstas 

tubulações, conforme a seção C.7 do Apêndice C. 

Regularmente também haverá como efluente a solução oriunda da concentração 

realizada pelas membranas MA – 201. Isto porque, com o decorrer das fermentações 

haverá um aumento significativo na quantidade de sais solubilizados na água, o que pode 

inibir o crescimento microbiano, comprometendo a qualidade do produto final. 

Além disso, deve ser considerado a possibilidade de haver descarte total ou parcial 

do produto em casos em que não é possível reprocessá-lo. Neste caso, o efluente é 

direcionado para a ETE. No entanto, se houverem problemas após a adição do inoculante 

à turfa, como contaminação por exemplo, o material será destinado à empresa parceira 

para que seja realizada uma nova esterilização. 

Os resíduos biológicos sólidos gerados nas atividades do laboratório serão 

separados e coletados periodicamente por empresa parceira especializada na coleta e 

destinação dos mesmos. Já o lixo reciclável produzido pelas atividades administrativas, 

gerado na cozinha e refeitório, será destinado à coleta seletiva realizada por companhias 

especializadas para posterior reciclagem. 

O efluente gerado terá elevada carga orgânica e será tratado por lagoa de 

estabilização.  
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7 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO 

A instrumentação e controle do processo consiste numa etapa fundamental do 

projeto, ainda mais no caso de bioprocessos, onde variáveis como concentração de 

oxigênio, temperatura e pressão são de extrema importância para garantir a segurança e 

produtividade do processo. 

Em função da dimensão do projeto, nessa seção, a análise de controle e 

instrumentação será restrita à Área 2 do processo, que envolve o processo produtivo, mais 

especificamente o biorreator. As outras áreas da planta possuirão instrumentação e 

controle adequada ao processo e integrada ao controle do biorreator através de um sistema 

em rede, reduzindo a necessidade de cabos e possibilitando interligar diversos 

instrumentos. 

A rede contará com um host em que será possível acompanhar todas as variáveis 

de processo medidas e possibilita a comunicação entre os controladores das diferentes 

etapas e de diferentes áreas. Esse host será localizado no laboratório, onde poderá ser 

facilmente monitorado. 

 

7.1 CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Para evitar mal funcionamento dos instrumentos, medidas equivocadas e perda da 

precisão, é necessário realizar recalibrações periódicas dos instrumentos. Para isso, 

devem ser seguidas as instruções do fabricante e das NBRs que tratam especificamente 

desse assunto. Deve ser levado em conta fatores como tempo e intensidade de uso, 

manipulação errônea, entre outros. 

Como medida de segurança, será instalado um medidor de temperatura e um de 

pressão de operação local e que funcionem independentemente de energia elétrica. Essa 

instalação visa contornar problemas como falta de energia e problemas nos sensores, 

visando a segurança dos funcionários. 

 

7.2 SELEÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO 

7.2.1 Sensor de temperatura 

Para a medição de temperatura, Schmidell et al. (2001) cita que o tipo de 

instrumentação mais utilizado são os termorresistores, onde a temperatura é medida pela 

variação de resistência em sensores metálicos, dentro de um cilindro de proteção. 
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7.2.2 Sensor de nível 

Para medição de nível, será utilizado um sensor de nível que funciona com 

tecnologia de radar. Esse sistema apresenta a vantagem de ser disposto acima do líquido, 

sem contato, evitando, assim, problemas como incrustação e falhas decorrentes dos 

sólidos em suspensão. Outra vantagem em relação a sensores como o ultrassônico é a 

possibilidade de operação em temperaturas elevadas, dependendo do modelo a ser 

selecionado. 

 

7.2.3 Sensor de Concentração de Oxigênio 

Para medição da concentração de O2, optou-se pelo sensor de modelo 

polarográfico, que consiste numa membrana através da qual o oxigênio é difundido até 

seu interior, onde é reduzido num cátodo com potencial pré-estabelecido. A concentração 

de O2 é medida proporcionalmente à sua redução. Esse modelo vai ao encontro do 

sugerido por Schmidell et al. (2001). 

 

7.2.4 Sensor de Vazão 

Como sensor de vazões líquidas, Schmidell et al. (2001) cita que o mais utilizado 

em processos fermentativos é a placa de orifício, devido à possibilidade de esterilização 

e compatibilidade com sólidos em suspensão. Com a utilização de transdutores de 

pressão, é possível transformar a medição por esse dispositivo mecânico em um sinal 

elétrico. 

 

7.2.5 Válvula de alívio de pressão 

Devido à necessidade de operação em pressões acima da atmosférica, será 

instalado uma válvula de alívio de pressão, como um instrumento de segurança conforme 

prevê a NR-13 do Ministério do Trabalho. 

 

7.2.6 Válvulas 

Na escolha dos atuadores das válvulas, em virtude de serem mais seguros, baratos 

e de rápida atuação, além de possuírem uma durabilidade maior (MICRORIO, 2020), 

optou-se pelos atuadores pneumáticos. Ainda, serão utilizadas válvulas com dois tipos de 
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abertura – discretos, que possibilitam apenas duas posições, aberta e fechada, e variável, 

em que valores intermediários de abertura são possíveis. 

 

7.2.7 Controlador Lógico Programável 

Como parte do controle da planta, serão utilizados CLPs (Controladores Lógicos 

Programáveis). A função de um CLP é, através das informações de entrada, rodar um 

programa e obter uma saída, referente ao que deve ser realizado. Possui um processador 

e outras partes que lembram um computador, porém são adaptados ao ambiente da 

indústria. Seu uso reduz o tempo de resposta dos equipamentos, aumenta a eficiência da 

planta e a competitividade (SIEMBRA, 2020). 

 

7.3 MALHAS E TIPOS DE MALHAS 

Para o controle do biorreator, serão utilizados 9 malhas, numeradas de 201 a 209. 

Serão utilizados 3 tipos de malha, aberta, feedback e feedforward. Na malha aberta, o 

controle não depende da saída e não possui nenhum tipo de realimentação de sinal. A 

malha de controle feedback possui um medidor da variável de processo e, através da 

medida da diferença entre o valor encontrado e o desejado, o controlador efetua a correção 

(Franchi, 2015). Já o controle em feedforward, uma perturbação é medida antes de entrar 

no processo, alterando a variável manipulada, para manter o setpoint da variável 

controlada (JÚNIOR, 2013).  O Quadro 5 mostra o tipo de malha utilizado e a sua função. 

 

Quadro 5: Tipo de malha utilizado e sua função. 

Malha Tipo de malha Função 

201 Feedback Regular a temperatura 

202 Feedforward Vazão de milhocina e hidrolisado 

203 Feedback e feedforward Carga e descarga 

204 Aberta Retirar amostras 

205 Feedback Manter a concentração de O2 

206 Feedforward Reciclo/inóculo 

207 Aberta Agitação 

208 Aberta Esterilização com vapor 

209 Aberta Alívio da pressão 

Fonte: Os autores (2020). 
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Elencou-se os instrumentos necessários a cada uma das malhas e as suas 

quantidades no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Tipo e quantidade de instrumentos necessários a cada malha. 

Instrumento/Malha 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Total 

Termorresistor/transmissor 1 - - - - - - - - 1 

Sensor radar/transmissor - - 1 - - - - - - 1 

Sensor de O2/transmissor - - - - 1 - - - - 1 

Válvula Alívio de Pressão - - - - - - - - 1 1 

Sensor de Vazão - 2 1 - - 2 - - - 5 

Válvula Atuada Discreta - 2 4 - - 2 - 1 - 9 

Válvula Atuada Variável 2 - - - 1 - - - 1 4 

Válvula Manual - - - 1 - - - - - 1 

Conversor 2 2 4 - 1 2 - - 1 12 

Controlador simples - 2 1 - - 2 - - - 5 

CLP 1 1 1 - 1 1 1 1 1 8 

Fonte: Os autores (2020). 

 

7.4 DIAGRAMA P&ID 

Todos os nomes e símbolos utilizados na parte de Controle e Instrumentação do 

Processo seguem o padrão da ANSI/ISA S5.1, atualmente chamada de International 

Society of Automation, com sede no Estados Unidos da América. As ligações em linha 

contínua são as correntes relacionadas ao processo, as pontilhadas são sinais elétricos, as 

linhas cruzadas por dois riscos paralelos são sinais pneumáticos e a linha intercalada com 

os círculos é o sinal da rede. 

A Figura 5 mostra o diagrama P&ID (Pipping and Instruments Diagram) do 

biorreator. 
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Figura 5: Diagrama P&ID do biorreator. 

 

Legenda:  

AIC 

Controlador e 

indicador da 

análise 

HV Válvula manual PSV 
Válvula de segurança 

de pressão 

AT 
Transmissor da 

análise 
LC Controlador do nível PY 

Conversor de sinal de 

pressão 

AY 
Conversor de 

sinal da análise 
LIC 

Controlador e 

indicador do nível 
SIC 

Controlador e 

indicador de 

velocidade 

FC 
Controlador de 

fluxo 
LT 

Transmissor do 

nível 
TIC 

Controlador e 

indicador de 

temperatura 

FIC 

Controlador e 

indicador de 

fluxo 

LY 
Conversor de sinal 

do nível 
TT 

Transmissor de 

temperatura 

FY 
Conversor de 

sinal do fluxo 
PIC 

Controlador e 

indicador de pressão 
UX 

Computador 

multivariável 
Fonte: Os autores (2020). 
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7.5 LÓGICA DE CONTROLE 

O processo começa com a injeção de vapor saturado para esterilização de válvulas, 

sensores e tubulação. Para injeção de vapor, a malha 208 entra em funcionamento, com a 

abertura da válvula para possibilitar a entrada de vapor. Após o tempo determinado de 

injeção de vapor, a válvula é fechada. As outras válvulas que necessitam esterilização 

estarão abertas nesse período para possibilitar a passagem de vapor corrente.  

A malha 203 entra em operação, com a abertura da válvula de limpeza, até o sensor 

de nível indicar que foi drenado todo o condensado formado. Em seguida, ocorre a 

abertura da válvula da água de reciclo até o sensor de vazão indicar o esgotamento da 

água ou a passagem de um valor pré-determinado, caso haja a necessidade de substituição 

parcial dessa água, com substituição por água fria. Em seguida, é abre-se a válvula de 

água fria até o sensor de nível indicar que o volume desejado foi alcançado.  

Em seguida, é posta em operação a malha 202, para a passagem da milhocina e do 

hidrolisado. As válvulas são fechadas após a passagem do volume adequado, dependendo 

da cultura a ser utilizada no biorreator. Na sequência, a malha 201 começa a operar, de 

forma a aquecer o meio de cultura até a temperatura de esterilização (121°C). Enquanto 

a temperatura for menor que 97°C, a malha 209 manterá a válvula de escape de ar aberta. 

Após a temperatura determinada ser atingida a válvula é fechada para possibilitar o 

aumento da pressão interna. Caso ocorra um descontrole na pressão interna do reator foi 

instalada uma válvula de alívio de pressão na malha 209, que abrirá, sendo o vapor 

destinado a uma tubulação de descarte.  

Após o período de esterilização, a malha 201 abre a válvula da corrente da torre 

de resfriamento para redução da temperatura do meio reacional até 37°C. A válvula da 

malha 209 é novamente aberta, possibilitando o fluxo de ar para evitar gradientes de 

pressão. Quando o sensor de temperatura indicar 37°C, a malha 201 fechará a válvula da 

torre de resfriamento e abrirá a do chiller, resfriando o meio de cultura até a temperatura 

de fermentação, que depende da cultura microbiana.  

Na temperatura ideal (27 ou 30 ºC, dependendo da cultura), a malha 206 passa a 

operar, possibilitando a entrada do reciclo de células ou da vazão proveniente do inóculo. 

Durante toda a fermentação, a malha 209 manterá a válvula de alívio de pressão aberta, 

possibilitando a saída de CO2 formado. Durante o processo, a malha 204 pode ser 

utilizada para retirada das amostras para acompanhamento do processo. Ainda, 

permanecerá em funcionamento a malha 201, para retirada do calor gerado pela bactérias 
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e a malha 205, de forma a manter a concentração de oxigênio dissolvido no meio na 

condição pré-determinada.  

Após a concentração bacteriana atingir o valor desejado, a malha 206 volta a 

funcionar para retirar a porcentagem para reciclo na próxima batelada. Então, a malha 

203 mantém a válvula de processo aberta até o sensor de nível verificar o total 

esvaziamento do reator. Em seguida, o processo pode continuar com a próxima bactéria. 
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8 CONTROLE DE QUALIDADE 

Para realizar o controle de qualidade serão realizadas análises de concentração e 

da presença de agentes contaminantes. Para tanto, serão elaboradas cartas de controle para 

verificação da concentração de cada batelada do produto, a qual deve estar dentro das 

margens de concentração adequadas para atender à especificação. Já em relação ao 

controle de contaminantes, serão retiradas amostras em diferentes etapas do processo.  

A análise da matéria prima consiste na verificação do teor de umidade e teor de 

amido da quirera de arroz, através de infravermelho (SKOOG et al., 2008) e 

cromatografia líquida com detector de índice de refração (HPLC – RI) como propõe a 

metodologia de Alves (2016), respectivamente. Será verificado a concentração de 

açúcares redutores presentes na milhocina, de acordo com o Método de Fehlig A e B, 

conforme cita Zanotto (2011). E também, serão realizadas análises de condutividade e pH 

da água coletada no poço artesiano da empresa, a qual é destinada para o processo, para 

as instalações e também para a caldeira. 

Para as análises nos intermediários do processo serão feitas coletas no tanque de 

hidrólise a fim de avaliar a conversão em glicose através da cromatografia líquida de alta 

eficiência (SKOOG et al., 2008). O mesmo será realizado com amostras retiradas do 

biorreator para verificar o consumo de substrato ao longo da fermentação. 

A análise do produto final será realizada através da contagem de bactérias, 

conforme propõe a Instrução Normativa Nº 30 do MAPA. Todas as análises serão 

realizadas no laboratório da empresa, localizado na Área 2. Trata-se de um local com 

aporte tecnológico para assegurar a qualidade do produto desde o início de sua fabricação, 

que consiste no preparo do inóculo para início das fermentações, até a garantia das 

especificações de concentração do produto final.  
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9 ANÁLISE ECONÔMICA 

Com o objetivo de verificar aspectos relacionados ao investimento necessário para 

a implementação da unidade industrial e a lucratividade do projeto, realizou-se a análise 

econômica. Para tanto, foram estimados os custos referentes aos equipamentos 

dimensionados para o processo, custo de construção das instalações, custos de matérias-

primas, insumos e utilidades, salários e encargos, juros e amortização do empréstimo, 

entre outros. 

 

9.1 ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO 

Para estimar o investimento necessário à implantação da fábrica, será utilizado a 

metodologia de Towler e Sinnott (2013). A análise começa com o levantamento do capital 

de investimento fixo, que abrange o investimento ISBL, o investimento OSBL os custos 

de engenharia e os custos extras. 

 

9.1.1 Investimento ISBL 

O investimento Inside Battery Limits (ISBL) inclui todos os custos de aquisição e 

instalação dos processos que compõem a nova planta. Esses custos incluem todos os 

custos com equipamentos do processo principal, incluindo a montagem e testagem, 

bombas, válvulas, instrumentos, estruturas, pinturas, solventes e catalisadores. Inclui 

também os trabalhos de engenharia civil como fundações e construções e o trabalho de 

instalação. 

Para estimar os custos ISBL, realizaram-se dois levantamentos de custos. O 

primeiro foi relacionado ao custo das construções do prédio principal, com áreas 

administrativas e fabris, e das áreas anexas, como dos reservatórios de água e caldeira. O 

segundo levantamento foi relacionado ao custo de aquisição dos equipamentos do 

processo produtivo. 

 

9.1.1.1 Estimativa de custos para construções civis 

Para estimar o preço das construções civis, utilizou-se o CUB (Custo Unitário 

Básico), que é indicador de maior importância no setor da construção, sendo determinado 

mensalmente pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil, levando em consideração 

a NBR 12.721/2006. É um custo orientativo para a Construção Civil e é dividido em 
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diversas categorias como classificação, padrão de acabamento e número de pavimentos 

(SINDUSCON-PR, 2020). 

Para estimativa do preço, utilizou-se duas das classificações, o padrão Galpão 

Industrial (GI), estimado em R$ 882,44/m² para as áreas fabris, que necessitam de menor 

quantidade de acabamentos e o padrão Comercial com Salas e Lojas, de 8 pavimentos 

(CSL-8), estimado em R$ 1.604,03/m², considerando o valor estimado pelo Sinduscon-

PR, para o mês de Julho de 2020, para o CUB-PR sem desoneração. 

Nessa análise, considerou-se que o terreno onde será construído a planta industrial 

será doado pela Prefeitura de Londrina, possibilidade essa prevista pela Lei N° 5.669, de 

28 de dezembro de 1993, da cidade de Londrina. 

Construiu-se a Tabela 23, com os valores da construção das áreas. A Tabela indica 

o local, a área, o padrão considerado, o preço final de cada área, bem como o preço total 

das Construções Civis. 

 

Tabela 23: Custo das Construções Civis. 

Local Área (m²) Tipo CUB(R$/m²) Preço (R$) 

Banheiros e vestiários 35,48 CSL-8 1.604,03 56.902,96 

Administração 60,86 CSL-8 1.604,03 97.622,07 

Refeitório 26,27 CSL-8 1.604,03 42.129,85 

Corredor 16,47 CSL-8 1.604,03 26.418,69 

Cozinha 16,58 CSL-8 1.604,03 26.586,80 

Depósito de insumos 33,21 GI 882,44 29.305,83 

Laboratório 16,70 CSL-8 1.604,03 26.779,28 

Área industrial 223,31 GI 882,44 197.053,26 

Envase 64,39 GI 882,44 56.817,93 

Expedição 80,00 GI 882,44 70.595,20 

Reservatórios 42,83 GI 882,44 37.793,85 

Caldeira 9,00 GI 882,44 7.941,96 

Total 625,07  - R$  675.947,68 
Fonte: Os autores (2020). 
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9.1.1.2 Estimativa de custo para aquisição de equipamentos 

As estimativas de custo de aquisição dos equipamentos foram realizadas a partir 

de três abordagens, elencadas no Quadro 7. 

Quadro 7: Abordagens para estimativa do custo de aquisição dos equipamentos. 

Abordagem Comentário 

A1 Orçamento e cotação solicitadas ao fabricante. 

A2 Sites de compra na internet. 

A3 Uma regra empírica, descrita por Towler e Sinnot 

(2013), em que há uma comparação entre um 

investimento que se deseja avaliar, com outro 

investimento, real, conhecido, similar no tipo de 

operação e no ambiente físico. Essa equação 

correlaciona o custo a ser determinado (C2) e o 

parâmetro desse equipamento (S2) com o custo e o 

parâmetro de um equipamento conhecido (C1 e S1). 

Sendo 𝐶2 = 𝐶1(
𝑆2

𝑆1
)𝑛, em que o expoente n é tipicamente 

0,6. 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Assim, a Tabela 24 apresenta o custo de aquisição dos equipamentos envolvidos 

no processo, a abordagem utilizada para o cálculo do mesmo e também seu valor final 

corrigido. Para determinação do valor corrigido, utilizou-se os fatores propostos por 

Towler e Sinnott (2013). Estes fatores levam em consideração aspectos relacionados à 

tubulação, à instalação do equipamento, ao controle e instrumentação do processo, ao 

trabalho elétrico, além de construção civil, as estruturas e construções e pintura e 

isolamento. Vale ressaltar, os fatores utilizados foram elencados para cada equipamento, 

conforme necessidade, e estão elencados também na Tabela 24.  
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A Equação 1 indica correção empregada: 

 

 𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝐶 𝑥 (1 + 𝑓𝑝 + 𝑓𝑒𝑟 + 𝑓𝑒𝑙 + 𝑓𝑖 + 𝑓𝑐 + 𝑓𝑠 + 𝑓𝑙) (1) 

 

Em que:  

CCorrigido é o custo do equipamento após a correção; 

C é o custo do equipamento antes da correção; 

fp é o fator de instalação para tubulação; 

fer é o fator de instalação para montagem do equipamento; 

fel é o fator de instalação para trabalho elétrico; 

fi é o fator de instalação para instrumentação e controle de processos; 

fc é o fator de instalação para trabalho de Engenharia Civil; 

fs é o fator de instalação para estruturas e construções; 

fl é o fator de instalação para isolamento e pintura. 
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Tabela 24: Custo de aquisição dos equipamentos. 

(continua) 

Categoria Código Especificação Custo (R$) Metodologia Fp Fer Fel Fi Fc Fs Ftotal Custo corrigido (R$) 

Moinho MO -101 5 cv 17.430,00 A1  0,3 0,2   0,2 0,7 29.631,00 

Tanques 

TQ - 101 3,3 m³ 80.627,58 A3 0,8 0,3   0,3 0,2 1,6 209.631,70 

TQ - 203 3,08 m³ 77.358,08 A3 0,8 0,3  0,3 0,3 0,2 1,9 224.338,43 

TQ - 204 0,2 m³ 3.052,65 A3 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 9.463,21 

TQ - 205 0,2 m² 3.052,65 A3 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 9.463,21 

TQ - 206 0,2 m³ 3.052,65 A3 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 9.463,21 

TQ - 207 16,67 m³ 43.373,08 A3 0,8 0,3  0,3 0,3 0,2 1,9 125.781,94 

TQ - 209 3,52 m³ 17.060,22 A3 0,8 0,3 0,2 0,3  0,2 1,8 47.768,61 

TQ - 208 16,67 m³ 43.373,08 A3 0,8 0,3  0,3 0,3 0,2 1,9 125.781,94 

TQ - 202 2 m³ 59.702,60 A3 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 185.078,06 

TQ - 201 0,2 m³ 14.996,61 A3 0,8 0,3 0,2 0,3  0,2 1,8 41.990,52 

TQ - 210 3,52 m³ 17.060,22 A3 0,8 0,3  0,3  0,2 1,6 44.356,56 

Membranas MA - 201 5 m³/h 132.000,00 A2 0,8  0,2  0,3 0,2 1,5 330.000,00 

Reator R - 201 20 m³ 237.680,33 A3 0,8 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 2,1 736.809,02 

Utilidades 

CH - 201 38 TR 40.000,00 A2 0,8 0,3 0,2   0,2 1,5 100.000,00 

C - 201 10 m³/h 30 bar 33.960,00 A2 0,8 0,3 0,2 0,3   1,6 88.296,00 

RE - 201 30 m³ 44.878,00 A1 0,8 0,3   0,3 0,2 1,6 116.682,80 

RE - 202 50 m³ 46.500,00 A1 0,8 0,3   0,3 0,2 1,6 120.900,00 

Agitadores 

AT - 203 12 cv 32.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 48.000,00 

AR - 201 41 cv 65.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 97.500,00 

AT - 209 9,44 cv 18.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 27.000,00 

AT – 202 4,46 cv 12.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 18.000,00 
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Tabela 24: Custo de aquisição dos equipamentos. 

(conclusão) 

Agitadores 

AT – 201 0,44 cv 5.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 7.500,00 

AT – 204 0,44 cv 5.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 7.500,00 

AT – 205 0,44 cv 5.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 7.500,00 

AT – 206 0,44 cv 5.000,00 A1   0,2 0,3   0,5 7.500,00 

Bombas 

B-101 1 cv 1.165,18 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 2.679,91 

B-102 0,75 cv 1.967,53 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 4.525,32 

B-201 0,75 cv 1.967,53 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 4.525,32 

B-202 0,75 cv 1.967,53 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 4.525,32 

B-203 2 cv 2.234,80 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 5.140,04 

B-204 12,5 cv 5.891,68 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 13.550,86 

B-205 2 cv 2.234,80 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 5.140,04 

B-206 0,75 cv 1.967,53 A2 0,8 0,3 0,2    1,3 4.525,32 

Envase 

M – 201 3 cv 7.865,55 A2 0  0,2   0,2 0,4 11.011,77 

E – 201 1 cv 4.290,00 A2   0,2   0,2 0,4 6.006,00 

E – 202 1 cv 4.290,00 A2   0,2   0,2 0,4 6.006,00 

CF – 201 1.500 W 5.000,00 A2 0,8 0,3 0,2   0,2 1,5 12.500,00 

CF – 202 1.500 W 5.000,00 A2 0,8 0,3 0,2   0,2 1,5 12.500,00 

CF – 203 1.500 W 5.000,00 A2 0,8 0,3 0,2   0,2 1,5 12.500,00 

  Total R$1.112.999,88        Total R$2.881.072,12 
Fonte: Os autores (2020). 
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9.1.2 Investimento OSBL 

O investimento Outside Battery Limits (OSBL) envolve os gastos aditivos na 

infraestrutura que devem ser realizados. Dentre os diversos gastos que Towler e Sinnot 

(2013) elencam como pertencentes ao investimento OSBL, considerou-se para o projeto 

os gastos com subestações elétricas e transformadores, planta de tratamento de água para 

caldeira, caldeira, torre de resfriamento, tratamento de água de resfriamento, planta de 

tratamento de águas de efluentes, laboratórios, equipamentos analíticos, escritórios, 

refeitórios, salas de controle, serviços de emergência e combate a incêndios, instalações 

de primeiros socorros, cercas, portarias e terraplanagem. 

Towler e Sinnot (2013) sugerem considerar os custos OBSL como uma 

porcentagem do custo ISBL e citam um valor típico de 40%, para uma estimativa inicial. 

 

9.1.3 Custos de Engenharia 

Os custos de Engenharia envolvem os custos com serviços de Engenharia como 

dimensionamento dos equipamentos do processo, do sistema de tubulação, do sistema de 

controle, do layout da planta, engenharia de custos, modelos em escala, encargos de 

engenharia civil, supervisão da construção e outros custos relacionados ao trabalho de 

engenharia. Foi estimado como sendo 10% da soma do ISBL e do OSBL. 

 

9.1.4 Custos Extras 

Os custos extras são previstos no orçamento do projeto em função da dificuldade 

de fazer uma estimativa totalmente precisa do preço da implementação do projeto, 

visando suprir gastos que não foram previstos ou subdimensionados. Ainda, é utilizado 

para cobrir elevações nos preços de equipamentos e insumos em função de alterações do 

projeto, flutuações dos preços dos insumos e de taxa de câmbio, problemas de ordem 

trabalhista, entre outros problemas. Foi considerado como 10% da soma do ISBL e do 

OSBL. 

 

9.2 ESTIMATIVA DO CAPITAL DE GIRO E PARTIDA 

Além dos custos de implementação da planta industrial, deve ser previsto um 

capital para a partida da planta e seu funcionamento até a geração de receitas e o capital 

de giro. Para o capital giro e de partido, foi considerado o montante de 15% da soma do 

ISBL e do OSBL. 
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9.3 ESTIMATIVA DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

São custos relacionados à operação da planta industrial e que são proporcionais 

ao volume de operação. Incluem as matérias-primas e insumos, utilidades e embalagens. 

 

9.3.1 Matérias-primas e embalagens 

Para estimar o custo das matérias-primas, foram utilizadas 4 metodologias. Para a 

milhocina, o preço foi estimado numa empresa produtora. A quirera de arroz, foi utilizada 

a cotação da quirera de arroz, estimada em R$ 76,00/saca de 50 kg, na data de 7 de agosto 

de 2020 (MERCADO, 2020). Para o ácido sulfúrico 98% e o hidróxido de potássio, o 

preço foi estimado no site Alibaba e foi adicionado 100% do valor para correção. O preço 

da turfa foi estimado. Vale ressaltar que essa estimativa considerou a turfa já embalada e 

esterilizada, pronta para receber as culturas microbianas, englobando assim o custo com 

embalagens. 

Para transporte, considerou-se um acréscimo de 5% sobre o valor final das 

matérias-primas. A Tabela 25 apresenta a matéria-prima, a quantidade utilizada em 1 

ciclo, o preço por quilo, o preço por ciclo e o preço ao término dos 16 ciclos de produção 

no ano. 

 

Tabela 25: Quantidades e preços das matérias-primas utilizadas. 

Produto Massa (kg) (1 ciclo) Preço unitário (R$/kg) Preço/ciclo(kg) 

Preço Annual 

(R$) 

Milhocina 1.403,22 0,325 456,05 7.296,74 

Quirera 283,49 1,27 360,03 5.760,52 

Ácido Sulfúrico 53,3 2,5 133,25  2.132,00 

Hidróxido de potássio 60,97 5,8 353,63  5.658,02 

Turfa 1.832,51 1,82 3.335,17  53.362,69 

Total - - R$ 4.638,12 R$ 74.209,97 
Fonte: Os autores (2020). 

Para o custo relacionado ao transporte, adicionou-se 5% do valor final, dessa 

forma, o custo final com matérias-primas é de R$77.920,47. 

A Legislação Brasileira exige que os microrganismos para fabricação do 

inoculante sejam adquiridos anualmente em empresas responsáveis pela manutenção do 

banco de germoplasma. Em função da dificuldade de estimar o gasto com essa aquisição, 

foi desconsiderada na análise. 
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9.3.2 Utilidades 

As utilidades utilizadas no processo são energia elétrica, água e lenha para queima 

na caldeira. Como a água será originada de poço, seu custo foi desprezado. O consumo 

de lenha e energia elétrica tiveram seu valor estimado de forma individual. 

 

9.3.2.1 Estimativa do gasto com energia elétrica 

A concessionária de energia elétrica da cidade de Londrina é a Copel, que possui 

tarifas de energia que variam de acordo com o horário de consumo. O valor da tarifa, em 

função do horário de utilização, bem como a legenda utilizada no levantamento do gasto 

com energia estão listados na Tabela 26. 

 

Tabela 26: Legenda e tarifa em função do horário de utilização de energia elétrica. 

Legenda Horário Tarifa (R$/kWh) 

FP Fora de ponta (22 às 17h) 0,68559 

I Intermediário (17 às 18h e 21 às 22 h) 0,93679 

P Ponta (18 às 21 h) 1,45488 

Fonte: Adaptado de Copel (2020). 

 

Para estimar o consumo de energia e o custo, construiu-se a Tabela 27, que elenca 

a categoria do equipamento, o código, a potência em kW, o tempo de funcionamento em 

horas, o consumo de energia em kWh, a tarifa de funcionamento, conforme o 

planejamento da produção e o custo. Realizou-se a análise para um ano de produção. 

Em função da dificuldade de estimar o tempo exato de funcionamento do chiller, 

considerou-se um funcionamento ininterrupto e multiplicou-se por um fator de 

funcionamento de 0,4. 

Ao valor final da energia elétrica calculada, adicionou-se 20% em função da 

iluminação da planta, gastos de energia no escritório como computadores, 

condicionadores de ar. Ainda, consumo de energia no refeitório, em bebedouros e 

refrigeradores e nos vestiários, em chuveiros. Dessa forma, o consumo anual de energia 

elétrica é de R$ 217.176,85.  
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Tabela 27: Dados do consumo anual de energia elétrica. 

Categoria Código Potência (kW) Tempo (h) Consumo (kWh) Horário Custo (R$) 

Moinho MO -101 3,68 151,20 556,04 FP 381,21 

Resistências 
TQ – 203 252 12,92 3.254,87 FP  2.231,50 

R – 201 1.008 29,86 30.095,97 P/ I / FP  24.157,57 

Utilidades 

TR – 201 3,68 63,36 233,01 FP 159,75 

CH – 201 43,6 3.591,68 156.597,25 P/ I / FP 50.279,28 

C – 201 3 3.591,68 10.775,04 P/ I / FP  8.648,96 

Agitadores 

TQ – 203 8,83 48,00 423,65 FP  290,45 

R – 201 30,16 3.591,68 108.308,76 P/ I / FP  86.937,77 

TQ – 209 6,94 1,60 11,11 FP 7,62 

TQ – 202 3,28 384,00 1.259,65 P/ I / FP  51,93 

TQ – 201 0,32 384,00 124,27 P/ I / FP 5,12 

TQ – 204 0,32 1,60 0,52 FP 0,35 

TQ – 205 0,32 1,60 0,52 FP 0,35 

TQ – 206 0,32 1,60 0,52 FP 0,35 

Bombas 

B-101 0,74 89,28 65,67 FP 45,02 

B-102 0,55 1,46 0,80 FP 0,55 

B-201 0,55 1,47 0,81 FP 0,56 

B-202 0,55 0,40 0,22 FP 0,15 

B-203 1,47 7,92 11,65 FP 7,99 

B-204 9,19 48,00 441,30 FP 302,55 

B-205 1,47 7,60 11,18 FP 7,66 

B-206 0,55 2,88 1,59 FP 1,09 

Envase 

M – 201 2,21 2960,00 6.531,23 FP 4.477,75 

E – 201 0,74 2960,00 2.177,08 FP 1.492,58 

E – 202 0,74 2960,00 2.177,08 FP 1.492,58 

                  Total R$180.980,71 
Fonte: Os autores (2020). 

 

9.3.2.2 Estimativa do gasto com lenha 

A queima de 1 m³ de lenha de eucalipto, com umidade média de 25%, é capaz de 

fornecer 2201 kWh de energia. Para estimar o gasto com lenha, ao longo de um ciclo de 

produção, considerou-se a demanda de vapor no pior cenário, com demanda de 300,09 

kg/h de vapor saturado, a 130°C. Já para estimar a demanda de energia a ser fornecida 

pela queima de lenha, calculou-se a demanda para aquecer a água de 13°C até 130°C, 

com calor específico de 4.180 J/kg,K, acrescida do calor latente do vapor a 130°C, de 

2.173,7 kJ/kg (TLV, 2020), para a demanda de 300,09 kg/h. Considerando a operação de 

1h num ciclo, a demanda é de 799.067,65 kJ, o que corresponde a 221,96 kWh.  
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A queima de 1 m³ de lenha de eucalipto é capaz de fornecer 2.201 kWh de energia 

(NOGUEIRA, BISPO, FRANCO, 2014). Considerando uma eficiência da caldeira de 

75%, haverá uma demanda de 0,1345 m³ de lenha de eucalipto num ciclo. Considerando 

o preço de R$ 54,33 por metro cúbico (Secretaria de Agricultura e do Abastecimento – 

Paraná, 2020), haverá um gasto de R$ 7,31 por ciclo de produção com lenha de eucalipto, 

totalizando um gasto anual de R$ 117,12. 

 

9.4 ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS 

São os custos que independem do volume de operação da planta e incluem os 

custos empregatícios, manutenção, seguros, pagamento de juros, entre outros. 

 

9.4.1 Estimativa dos salários e encargos 

O Estado do Paraná possui uma política de salário mínimo regional, com valores 

diferentes do piso nacional e subdivido em categorias. Para fazer um levantamento dos 

salários, considerou-se o pagamento do piso regional. Em 2020, a categoria que abrange 

os trabalhadores de serviços gerais e administrativos possui um piso de R$ 1.436,60. Já a 

categoria que abrange os empregados do setor industrial possui um piso de R$ 1.487,20 

e os técnicos de ensino médio, um piso de R$ 1.599,40 (AGÊNCIA PARANÁ DE 

NOTÍCIAS, 2020). Para o salário do responsável técnico, considerou-se seis salários 

mínimos nacionais. 

Para o trabalhador do expediente noturno, o adicional noturno equivale a 20% do 

salário base. A contribuição patronal para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

foi calculado como 20% do salário e a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) foi calculado como 8% do salário. O vale transporte foi calculado 

como 2 passagens diárias do transporte público, para o mês, considerando 22 dias úteis, 

totalizando R$ 187,00. O preço da passagem na cidade é de R$ 4,25 (TEMLONDRINA, 

2020). 

Para a análise, foi considerada a operação da planta como sendo de 6 meses, tendo 

em vista que a planta poderia operar os outros meses do ano em outros processos 

produtivos. Assim, o 13° salário foi calculado referente a seis meses de trabalho, bem 

como o adicional de férias, que possui valor de 1/3 de um salário. Por fim, calculou-se a 

contribuição do INSS e FGTS incidentes sobre o 13° salário e o adicional de férias, na 

mesma porcentagem da incidência sobre o salário. 
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Construiu-se a Tabela 28, com os cargos, quantidade de trabalhadores, salários, 

benefícios pagos ao empregado e encargos, bem como o custo final, para os 6 meses de 

operação. 

 

Tabela 28: Custos com funcionários durante a operação de 6 meses, em reais (R$). 

Cargo Número Salário  Adic. Noturno 13° e Férias INSS e FGTS Custo total 

Caldeireiro 1 1.487,20 0,00 991,47 694,03 13.812,77 

Embalador 3  1.487,20 0,00 991,47 694,03 38.900,17 

Limpeza 1 1.436,60 0,00 957,73 670,41 13.380,99 

Laboratorista 1 1.599,40 0,00 1.066,27 746,39 14.770,21 

Operário diurno 4 1.487,20 0,00 991,47 694,03 51.443,86 

Operário 

noturno 2 1.487,20 297,44 1.189,76 832,83 31.178,96 

Porteiro 2 1.436,60  0,00 957,73 670,41 25.536,07 

Resp.Técnico 1 6.270,00  0,00 4.180,00 2.926,00 54.626,00 

Administração 1 1.436,60  0,00 957,73 670,41 13.380,99 

Total 16 - - - - R$ 257.030,02 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Ao valor final do gasto com funcionários, adicionou-se 20% para aumentos 

salariais e concessão de benefícios como plano de saúde e auxílio alimentação. Com isso, 

o valor final calculado foi de R$ 308.436,03 anuais. 

 

9.4.2 Juros 

Para a implementação do empreendimento, será realizado um financiamento junto 

a instituições financeiras como o BNDES, considerando todo o valor do investimento de 

R$ 6.722.767,43, incluindo ISBL, OSBL, custos de Engenharia, custos extras, capital de 

giro e de partida.  

O BNDES conta com uma linha de crédito para médias empresas, em que até 

100% do investimento pode ser financiado, num prazo de até 10 anos, com carência de 

até 2 anos. O sistema de amortização mais empregado pelo Banco é o Sistema de 

Amortização Constante (SAC). A taxa de juros (TJ) é calculada pela Equação 2: 

 

 (𝑇𝐽) = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝐵𝑁𝐷𝐸𝑆 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 − 1 (2) 
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Para o fator custo, utilizou-se a Taxa de Longo Prazo, composta pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescido de 1,78% ao ano, para 

contratos assinados em agosto de 2020 (BNDES, 2020). Para o IPCA, considerou-se a 

média do centro da meta da inflação para os anos de 2021, 2022 e 2023, de 3,50% (Banco 

Central, 2020). 

A Taxa do BNDES é de 1,15% ao ano e a Taxa do Agente foi considerada como 

3%. Para calcular os Fatores referentes às Taxas, adiciona-se 1 à taxa em valores 

decimais. Assim, a taxa de juros ao ano adotada na análise é de 0,096854416% a,a. 

Elaborou-se a Tabela 29, com o cálculo do financiamento, considerando um período de 

10 anos, sendo o primeiro de carência, em que será pago apenas os juros. 

 

Tabela 29: Cálculo do financiamento, em reais (R$). 

Parcela Saldo inicial Juros Amortização Prestação Saldo devedor 

1 6.722.767,43 651.129,71 0,00 651.129,71 6.722.767,43 

2 6.722.767,43 651.129,71 746.974,16 1.398.103,87 5.975.793,27 

3 5.975.793,27 578.781,97 746.974,16 1.325.756,13 5.228.819,11 

4 5.228.819,11 506.434,22 746.974,16 1.253.408,38 4.481.844,96 

5 4.481.844,96 434.086,48 746.974,16 1.181.060,64 3.734.870,80 

6 3.734.870,80 361.738,73 746.974,16 1.108.712,89 2.987.896,64 

7 2.987.896,64 289.390,98 746.974,16 1.036.365,14 2.240.922,48 

8 2.240.922,48 217.043,24 746.974,16 964.017,40 1.493.948,32 

9 1.493.948,32 144.695,49 746.974,16 891.669,65 746.974,16 

10 746.974,16 72.347,75 746.974,16 819.321,91 0,00 
Fonte: Os autores (2020). 

 

9.4.3 Manutenção 

Refere-se ao valor gasto anualmente para manutenção do espaço físico e dos 

equipamentos da planta em condições de operação, incluindo gastos materiais e mão-de-

obra. Estimada em 3% do ISBL. 

 

9.4.4 Seguros 

Valor anual referente à contratação de seguro para planta industrial, estimada em 

1% do ISBL. 
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9.4.5 Custos gerais da planta 

Valor anual referente aos gastos com recursos humanos, pesquisa e 

desenvolvimento, tecnologia da informação. Estimado em 15 % dos gastos com 

funcionários, incluindo salários e encargos. 

9.4.6 Custos com questões ambientais 

Gastos com questões relacionadas ao meio ambiente, como licenças e 

compensações ambientais, estimado em 1 % da soma de ISBL e OSBL. 

 

9.4.7 Vendas e Marketing 

Verba anual para custeio do setor de vendas e marketing, incluindo 

relacionamento com clientes, manutenção de um website, divulgação do produto entre 

potenciais clientes, entre outros. Considerou-se o montante de R$ 10.000,00. 

 

9.5 RELATÓRIO FINANCEIRO 

Construiu-se a Tabela 30 com todos os investimentos necessários à implementação 

do projeto. Também construiu-se a Tabela 31 com os custos fixos e os custos variáveis, 

à exceção dos juros, por possuírem maior detalhamento na Tabela 29. 

 

Tabela 30: Relatório Financeiro Anual – Investimentos. 

Investimento Descrição Valor (R$) Forma de cálculo 

Direto ISBL 3.557.019,81 Equipamentos + Construções 

Direto OSBL 1.422.807,92 40 % do ISBL 

Indireto Custos de engenharia 497.982,77 10 % (ISBL + OSBL) 

Indireto Custos extras 497.982,77 10 % (ISBL + OSBL) 

Giro+Partida Giro + Partida 746.974,16 15 % (ISBL + OSBL) 

Total  R$ 6.722.767,43  
Fonte: Os autores (2020).  

 

Tabela 31: Relatório Financeiro Anual – Custos. 

(continua) 

Custos Descrição Valor (R$) Forma de cálculo 

Fixos Salários 174.496,08 Salários 

Fixos Encargos + 20 % 133.939,95 Encargos e 20 % extras 

Fixos Manutenção 106.710,59 3 % do ISBL 

Fixos Seguros 35.570,20 1 %  do ISBL 
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Tabela 31: Relatório Financeiro Anual – Custos. 

(conclusão) 

Fixos Custos gerais da planta 46.265,40 15 % (salários + encargos) 

Fixos Questões Ambientais 49.798,28 1 % (ISBL + OSBL) 

Fixos Encargos de capital - Juros 

Fixos Vendas e marketing 10.000,00 Estimativa 

Variáveis Matérias-primas 77.920,47 Custo anual das matérias-primas 

Variáveis Utilidades 217.293,97 Custo anual das utilidades 

Total  R$ 851.994,94  

Fonte: Os autores (2020).  

 

9.6 IMPOSTOS 

A Lei N°10.925, de 23 de julho de 2004 reduz a zero as alíquotas de contribuição 

de PIS/PASEP e COFINS sobre a receita bruta de venda no mercado interno de 

inoculantes agrícolas. Já o ICMS no estado do Paraná possui alíquota de 18 %. 

 

9.7 RECEITAS 

A receita da empresa será proveniente da venda dos inoculantes agrícolas. Ao 

longo dos 16 ciclos de produção, serão produzidos 1.332.736 doses de inoculantes. Como 

serão comercializados em embalagens com 5 doses, o preço foi estimado com base em 5 

doses. Assim, serão produzidas 266.547 embalagens. 

Para estimar o preço de venda das embalagens, estimou-se o custo unitário da 

embalagem. Para isso, somou-se os custos anuais da planta, a prestação média do 

empréstimo, considerando um horizonte de 20 anos e a depreciação anual. Esse valor foi 

dividido pelo número de embalagens produzidas. O custo unitário foi assim estimado em 

R$ 6,91. 

Para estimar o preço de venda, utilizou-se a Equação 3: 

 
𝑃𝑉 =

𝐶

1 −
𝐶𝐶
100

 
(3) 

Em que: 

PV é o preço de venda; 

C é o custo unitário; 

CC é o Custo de Comercialização. 
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No Quadro 8 estão descritos os custos considerados para estimar o custo de 

comercialização. 

 

Quadro 8:  Custos considerados para estimar o custo de comercialização. 

Custo Valor 

ICMS 18% 

Comissão de vendas 3% 

Comissão de frete 3% 

Inadimplência 0,5% 

Margem de Lucro 30% 

Total 54,5% 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Assim o preço de venda pode ser determinado. 

 

𝑃𝑉 =
6,91

1 −
54,5
100

= 𝑅$ 15,19 

Vale ressaltar que esse valor se refere ao preço praticado para venda. O valor que 

entrará para o caixa da empresa é diferente, sendo relativo apenas ao custo unitário 

acrescido da margem de lucro. Dessa forma, o valor que será utilizado na avaliação 

econômica foi estimado em R$ 11,47. 

Por se tratar de um produto que não possui concorrência direta no mercado, é 

inviável realizar uma comparação direta entre esse valor e o de qualquer outro em 

comercialização que a NPK Bio tenha conhecimento. Outro problema encontrado é a 

diversidade de bactérias encontradas, a diversidade de veículos de inoculação e a 

concentração de bactérias. 

Tendo em vista uma estimativa, dois produtos de inoculação com veículo turfoso 

foram comparados. Um foi encontrado numa faixa de R$ 1,50 a R$ 2,00 a dose e o outro 

na faixa de R$ 2,50, o que resultaria de R$ 7,50 a R$ 12,50 uma embalagem similar. No 

entanto esses produtos possuem bactérias de ação apenas sobre o nitrogênio.  O único 

produto com bactérias com ação sobre fosfatos encontrado possui um veículo líquido, 

bactérias do gênero Bacillus e é indicado para milho, sendo assim, de difícil comparação. 
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Dessa forma, considerou-se que o valor encontrado está dentro do custo benefício que o 

produto possui. 

 

 

9.8 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

9.8.1 Lucro do Empreendimento 

Para realizar a avaliação econômica do empreendimento, será adotada a 

metodologia proposta por Perlingeiro (2015) adaptada. Ele sugere o uso do Venture 

Profit, ou Lucro do Empreendimento, uma metodologia que compara um investimento 

no setor industrial, e seus riscos associados, com um investimento com retorno garantido.  

A análise começa com o cálculo da Margem Bruta (MB), indicado pela Equação 

4, a qual indica a diferença entre as receitas da venda do produto (R) com os custos de 

matérias-primas e insumos (CMP). 

 𝑀𝐵 = 𝑅 − 𝐶𝑀𝑃 (4) 

Todos os custos somados, que incluem as matérias-primas, insumos, salários, 

encargos trabalhistas e sociais, manutenção, seguros, taxas, entre outros, é denominado 

Custo Total (CTotal). A diferença entre a receita e o custo total é denominada de Lucro 

Bruto (LB), como mostra a Equação 5. 

 𝐿𝐵 = 𝑅 −  𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (5) 

Em seguida, deve ser calculada a depreciação do investimento (D), Equação 6, 

que é definida pelo produto entre o Investimento Direto (Idireto) e a taxa de depreciação 

(e). Definiu-se a taxa de depreciação como o inverso da vida útil do Idireto (n), Equação 7. 

 𝐷 = 𝑒 𝑥 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 (6) 

 
𝑒 =

1

𝑛
 

(7) 

O Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda (LA) é calculado pelo Lucro Bruto 

menos a Depreciação (D), os Juros (J) e a Amortização (A), como indica a Equação 8. 

 𝐿𝐴 = 𝐿𝐵 − 𝐷 − 𝐽 − 𝐴 (8) 
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No entanto, ainda deve ser levado em conta o Imposto de Renda (IR). Para o 

cálculo do Imposto de Renda, é aplicada a Taxa anual de imposto de Renda (t) sobre o 

Lucro Tributável (LT). O LT é calculado como a diferença entre o lucro bruto e a 

depreciação fiscal (Df), como indicado pelas Equações 9 e 10. 

 𝐿𝑇 = 𝐿𝐵 − 𝐷𝑓 (9) 

 𝐼𝑅 = 𝑡 𝑥 𝐿𝑇 (10) 

Para determinação da Df, o Idireto é multiplicado por uma taxa d, que é determinada 

por autoridades tributárias, Equação 11. 

 𝐷𝑓 = 𝑑 𝑥 𝐼𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑜 (11) 

Assim pode ser determinado o Lucro Líquido Depois do Imposto de Renda (LD), 

Equação 12. 

 𝐿𝐷 = 𝐿𝐴 − 𝐼𝑅 (12) 

Para realizar a análise comparativa entre o investimento na planta analisada e 

outro, é calculado o Retorno sobre o Investimento Alternativo (RI). O RI é definido como 

o produto entre o Investimento Total (Itotal) e uma Taxa de Retorno (i), como indica a 

Equação 13. 

 𝑅𝐼 = 𝑖 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (13) 

Assim, pode ser calculado o Lucro Líquido Descontado o Retorno sobre o 

Investimento Alternativo, Equação 14. 

 𝐿𝐿 = 𝐿𝐷 − 𝑅𝐼 (14) 

Por fim, para se contabilizar o risco comercial, é calculado a Compensação pelo 

Risco (CR), definida como o produto do Itotal com a Taxa de Risco (h), como mostra a 

Equação 15. 

 𝐶𝑅 = ℎ 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (15) 
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Finalmente, o Lucro do Empreendimento (LE) pode ser calculado pelo Lucro 

Bruto deduzido a Depreciação, Imposto de Renda, o Retorno sobre Investimento 

Alternativo (RI) e a Compensação pelo Risco (CR), como indica a Equação 16. 

 𝐿𝐸 = 𝐿𝐵 − (𝐷 + 𝐼𝑅 + 𝑅𝐼 + 𝐶𝑅) (16) 

Para construção da Tabela 32, que retrata o Fluxo de Caixa, da Figura 6, que 

mostra o Fluxo de Caixa Acumulado considerando o Lucro Líquido Real e a Figura 7, 

que mostra o Lucro do Empreendimento, considerou-se: 

 A análise num período de 20 anos; 

 Produção a partir do segundo ano, com custos de produtos vendidos e 

manutenção zerados no primeiro ano; 

 Taxa Anual de Imposto de Renda sobre pessoa jurídica (t) como sendo 

15% a.a.; 

 Reajuste anual de 3% sobre o valor de revenda do inoculante, assim como 

dos gastos totais; 

 A Taxa de Retorno sobre os Investimentos Alternativos (i) sendo de 10%, 

que poderia refletir uma taxa de retorno típica sobre um investimento em 

Papel e Celulose ou Borracha (PERLINGEIRO, 2015); 

 A Taxa de Risco (h) sendo de 10% ao ano, que reflete um investimento de 

risco médio a razoável (PERLINGEIRO, 2015); 

 Taxa de Depreciação Fiscal (d) de 10% a.a. (RECEITA FEDERAL, 2020);  

 Depreciação de 10% a.a nos equipamentos e no investimento OSBL e 

0,04% a.a. nas construções civis.  

 

O Quadro 9 elenca todas as taxas utilizadas para construção da análise econômica. 

 

Quadro 9: Taxas consideradas na Análise Econômica. 

Taxa Valor Referência 

T 15% a.a. Receita Federal (2020) 

D 10% a.a. Receita Federal (2020) 

I 10% a.a. Perlingeiro (2015) 

H 10% a.a. Perlingeiro (2015) 
Fonte: Os autores (2020).
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Tabela 32: Fluxo de Caixa, em reais (R$). 

 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

Receitas 0,00  3.056.241,91  3.147.929,17  3.242.367,04  3.339.638,06  3.439.827,20 

Custos produtos vendidos  0,00  295.214,43  304.070,87  313.192,99  322.588,78  332.266,45 

Margem Bruta  0,00  2.761.027,48  2.843.858,30  2.929.174,05  3.017.049,27  3.107.560,75 

Outros Custos  450.069,91  556.780,50  573.483,92  590.688,44  608.409,09  626.661,36 

Lucro Bruto - 450.069,91  2.204.246,97  2.270.374,38  2.338.485,62  2.408.640,18  2.480.899,39 

Amortização  0,00  746.974,16  746.974,16  746.974,16  746.974,16  746.974,16 

Juros  651.129,71  651.129,71  578.781,97  506.434,22  434.086,48  361.738,73 

Depreciações  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91 

Lucro (Sem IR) - 1.558.625,53  348.717,19  487.192,34  627.651,32  770.153,63  914.760,59 

Imposto de Renda - 142.207,90  255.939,63  265.858,74  276.075,43  286.598,61  297.437,49 

Lucro Líquido Depois IR - 1.558.625,53  92.777,56  221.333,60  351.575,90  483.555,02  617.323,10 

Retorno Inv. Alternativo  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74 

Lucro S/ Inv. Alternativo - 2.230.902,27 - 579.499,18 - 450.943,14 - 320.700,85 - 188.721,72 - 54.953,65 

Compensação por risco  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74 

Lucro empreendimento - 2.252.049,31  146.327,95  202.536,24  260.430,79  320.062,17  381.482,50 

Fluxo de caixa acumulado - 1.558.625,53 - 1.465.847,97 - 1.244.514,37 - 892.938,47 - 409.383,45  207.939,65 

Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 

 3.543.022,01  3.649.312,67  3.758.792,05  3.871.555,82  3.987.702,49  4.107.333,56  4.230.553,57 

 342.234,44  352.501,47  363.076,52  373.968,81  385.187,88  396.743,51  408.645,82 

 3.200.787,57  3.296.811,20  3.395.715,54  3.497.587,00  3.602.514,61  3.710.590,05  3.821.907,75 

 645.461,20  664.825,04  684.769,79  705.312,88  726.472,27  748.266,44  770.714,43 

 2.555.326,37  2.631.986,16  2.710.945,75  2.792.274,12  2.876.042,34  2.962.323,61  3.051.193,32 

 746.974,16  746.974,16  746.974,16  746.974,16  0,00  0,00  0,00 

 289.390,98  217.043,24  144.695,49  72.347,75  0,00  0,00  0,00 
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 457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91 

 1.061.535,32  1.210.542,85  1.361.850,19  1.515.526,30  2.418.616,43  2.504.897,70  2.593.767,41 

 308.601,54  320.100,51  331.944,45  344.143,70  356.708,94  369.651,13  382.981,58 

 752.933,78  890.442,34  1.029.905,74  1.171.382,60  2.061.907,50  2.135.246,58  2.210.785,83 

 672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74 

 80.657,04  218.165,60  357.629,00  499.105,85  1.389.630,75  1.462.969,83  1.538.509,08 

 672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74 

 444.745,43  509.906,26  577.021,90  646.151,02  717.354,01  790.693,09  866.232,34 

 960.873,43  1.851.315,77  2.881.221,51  4.052.604,11  6.114.511,60  8.249.758,18  10.460.544,01 

Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

 4.357.470,18  4.488.194,28  4.622.840,11  4.761.525,32  4.904.371,07  5.051.502,21  5.203.047,27 

 420.905,19  433.532,35  446.538,32  459.934,47  473.732,50  487.944,48  502.582,81 

 3.936.564,99  4.054.661,94  4.176.301,79  4.301.590,85  4.430.638,57  4.563.557,73  4.700.464,46 

 793.835,86  817.650,94  842.180,47  867.445,88  893.469,26  920.273,34  947.881,54 

 3.142.729,12  3.237.010,99  3.334.121,32  3.434.144,96  3.537.169,31  3.643.284,39  3.752.582,92 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91  457.425,91 

 2.685.303,21  2.779.585,08  2.876.695,41  2.976.719,05  3.079.743,40  3.185.858,48  3.295.157,01 

 396.711,95  410.854,23  425.420,78  440.424,33  455.877,98  471.795,24  488.190,02 

 2.288.591,26  2.368.730,85  2.451.274,63  2.536.294,72  2.623.865,42  2.714.063,24  2.806.966,99 

 672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74 

 1.616.314,51  1.696.454,11  1.778.997,89  1.864.017,98  1.951.588,68  2.041.786,49  2.134.690,25 

 672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74  672.276,74 

 944.037,77  1.024.177,36  1.106.721,14  1.191.741,24  1.279.311,93  1.369.509,75  1.462.413,50 

 12.749.135,26  15.117.866,11  17.569.140,74  20.105.435,47  22.729.300,89  25.443.364,13  28.250.331,12 
Fonte: Os autores (2020). 
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Figura 6: Fluxo de Caixa acumulado em cada ano, considerando o Lucro Líquido depois do 

Imposto de Renda. 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Figura 7: Lucro do Empreendimento em cada ano. 

 

Fonte: Os autores (2020). 

1 2 3 4 5

6 7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-R$ 5.000.000,00

R$ 0,00

R$ 5.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 15.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 25.000.000,00

R$ 30.000.000,00

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-R$ 2.500.000,00

-R$ 2.000.000,00

-R$ 1.500.000,00

-R$ 1.000.000,00

-R$ 500.000,00

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00



106 

 

9.8.2 Payback Simples 

Payback Simples é o tempo estimado para que os Lucros Líquidos depois do Imposto 

de Renda acumulados, calculados pelo fluxo de caixa, sejam equivalentes ao investimento 

inicial. Vale ressaltar que o payback simples não considera a correção temporal do dinheiro. 

Como o investimento inicial é de R$ 6.722.767,43, o payback simples é estimado entre o 11° 

e o 12° ano. 

 

9.8.3 Payback Descontado 

O payback descontado é similar ao payback simples, mas é adicionado um fator de 

correção temporal que considera um investimento de risco zero. Um indicativo desse possível 

investimento, é a Taxa Selic, com valor de 2% a.a., em agosto de 2020 (Banco Central do 

Brasil, 2020). Dessa forma, considerou-se um investimento que possuísse uma Taxa Mínima 

de Atratividade (TMA) de 5% a.a. 

Para realizar essa correção temporal, estima-se o Valor Presente Líquido (VPL), 

calculado através da Equação 17. 

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛=𝑁

𝑛=1

− 𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

(17) 

 

Em que: 

FCt é o fluxo de caixa no tempo t; 

N é o número de períodos na análise; 

n é o período de tempo; 

i é taxa de juros; 

Itotal é o investimento total. 

 

O payback descontado é o tempo que leva para o VPL se tronar positivo, com i = 

TMA. Assim, o payback descontado ocorre entre o 13° e o 14° ano. 
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9.8.4 Taxa Interna de Retorno 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa que deveria ser aplicada para o VPL se 

igualar a zero no período analisado e expressa a rentabilidade de um projeto, Equação 18. 

Caso a TIR seja maior que a TMA, o projeto é considerado como viável, se possuir valor 

inferior, o projeto não deve ser viável.  

 𝑉𝑃𝐿 = 0 (18) 

A TIR foi calculada no valor de 11,08% a.a., um valor superior à TMA considerada, 

ou seja, o investimento é considerado viável. 

 

9.8.5 Análise de Sensibilidade Econômica 

Para analisar a variação dos diversos critérios econômicos com o preço de venda, 

analisou-se o preço de venda, a TIR e o payback simples em diferentes margens de lucro. 

Construiu-se a Tabela 33 com os valores encontrados para esses critérios econômicos, para 

diferentes margens de lucro. 

Tabela 33: Análise de Sensibilidade econômica. 

Margem de lucro 20% 25% 30% 40% 

Preço de venda (R$)  12,45  13,68  15,19  19,47 

TIR (a.a.) 5,47 % 8,08 % 11,08 % 19,11 % 

Payback Simples 14/15 anos 12/13 anos 11/12 anos 7/8 anos 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Percebe-se que em todas as margens de lucro analisadas a TIR ficou acima da TMA, 

ou seja, todos os valores de venda estudados possibilitam um investimento viável. Mas 

ressalta-se que o payback simples varia de forma significativa.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de inoculantes agrícolas tem sido cada vez maior no agronegócio 

brasileiro. O inoculante turfoso comercializado pela NPK Bio além de promover a fixação 

biológica de nitrogênio, tem como diferencial a solubilização de fósforo. Sendo esse último 

um nutriente muitas vezes já presente no solo, porém de uma forma indisponível para a 

planta. Sua utilização reduz a dependência do agricultor com a importação de fertilizantes 

minerais e aproveitamento dos nutrientes no solo, além de proporcionar um aumento da 

produção agrícola nacional sem expandir a área de cultivo. 

A produção de inoculantes agrícolas permite a utilização de substratos industriais, os 

quais são subprodutos de outros processos e possuem baixo valor agregado. Em termos de 

processo, sua produção requer cuidados para garantir as especificações do produto exigidas 

por lei e em relação a possíveis contaminações. Trata-se de uma tecnologia simples, de fácil 

produção, e com vantagens como o baixo impacto ambiental proporcionado pela baixíssima 

geração de resíduos. Ademais, traz inúmeros benefícios em sua aplicação, sejam eles 

econômicos ou ambientais. 

Através da análise econômica realizada obteve-se o Payback simples entre 11 e 12 

anos, o Payback descontado entre 13 e 14 anos e a taxa interna de retorno de 11,08% a.a., 

sendo a última maior do que a taxa mínima de atratividade utilizada como base para a análise, 

de 5% a.a.. Dessa forma, tem-se que o projeto proposto possui viabilidade tecnológica e 

econômica com previsão de retorno do investimento cerca de 11 anos após a instalação do 

empreendimento. 

Também é valido ressaltar o potencial de crescimento da empresa, tendo em vista 

que, no presente trabalho, a produção foi planejada para atender a apenas 8% do mercado de 

inoculantes brasileiro com operação da planta em somente 165 dias por ano. 
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APÊNDICE A – BALANÇO DE MASSA 

A.1  BALANÇO GLOBAL 

Para o cálculo do balanço material, reproduziram-se as concentrações alcançadas no 

trabalho de Pommorsky (2016). O tempo de crescimento para cada microrganismo alcançar 

a concentração de 109 UFC/mL pode ser visualizado na Tabela 34. Para melhor visualização 

de cada uma das etapas do balanço de massa, tem-se a Tabela 67, no final deste apêndice, a 

qual aborda os dados para cada componente em cada corrente do balanço de massa para cada 

um dos microrganismos. 

 

Tabela 34: Tempo de crescimento de cada microrganismo para atingir a concentração de 109 

UFC/mL. 

Microrganismo Tempo de crescimento (h) 

Ensifer fredii 45 

Pseudomonas fluorescens 88 

Paenibacillus edaphicus 65 

Fonte: Pommorsky (2016). 

 

A produção será realizada em um reator que contém volume útil de 15.000 litros. 

Considerando uma taxa de utilização de 75% do volume, o reator possui um volume de 

20.000 litros. Conforme pode ser visualizado mais detalhadamente no planejamento da 

produção, o tempo de um ciclo de produção do inoculante leva em consideração o tempo 

morto, o qual é indicado pela Equação 19: 

 

 tempo de um ciclo = 88+9,30+45+8,35+65+8,83= 224,48 horas (19) 

 

A jornada de trabalho da NPK Bio, conforme mencionado previamente, 

compreenderá 165 dias de trabalho no ano, 24 horas por dia. Esta jornada de trabalho 

corresponde a uma taxa de operação de 91%, totalizando 3.600 horas para produção de 

inoculante de soja por ano. Nesse período será possível realizar 16 ciclos de produção do 

inoculante e, sabendo que num ciclo se produz 83.296 doses, a produção anual de doses 

equivale a 1.332.736 doses. Como uma dose equivale a 60 gramas, se produz anualmente 

79.964,23 kg de inoculante turfoso. 
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 Para a produção dessa quantidade de produto e, de acordo com os balanços parciais 

mais detalhados adiante, são necessárias as quantidades de insumos conforme Tabela 35. 

Tabela 35: Insumos necessários para a produção do inoculante. 

Insumo Quantidade por ciclo (kg) Quantidade anual (kg) 

Quirera de arroz 283,49 4.535,80 

Milhocina 1.403,22 22.451,53 

Ácido sulfúrico 98% 53,30 852,73 

Hidróxido de potássio 60,97 975,60 

Turfa 1.832,51 29.320,22 

Água 43.199,02 691.184,35 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Por fim, na Tabela 36 estão dispostas as correntes de saída do processo. 

Tabela 36: Correntes geradas durante o processo. 

Corrente Quantidade por ciclo (kg) Quantidade anual (kg) 

Respiração celular 20,12 321,96 

Solução retirada na concentração 41.815,19 669.043,06 

Inoculante  4.997,76 79.964,23 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.2  COMPOSIÇÕES DAS MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS 

Durante o cálculo do balanço de massa, a composição da quirera do arroz e da 

milhocina são utilizadas para determinar a quantidade de carbono e nitrogênio presentes. 

Devido à grande diluição do meio fermentativo, considerou-se sua densidade equivalente a 

1000 kg/m³. A seguir, nas Tabelas 37 e 39 estão dispostas as composições utilizadas. 

Tabela 37: Composição da quirera de arroz. 

Composto Porcentagem mássica (%) 

Carboidrato 78,2 

Proteína 7 

Fibra 0,2 

Água 13,5 

Outros 1,1 

Fonte: Amato (2017). 
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Tabela 38: Composição da milhocina. 

Composto Porcentagem mássica (%) 

Carbono 54 

Nitrogênio  17 

Fósforo 0 

Hidrogênio 7 

Oxigênio 20 

Enxofre 2 

Fonte: Santos et al. (2017). 

 Além disso, vale ressaltar que se utiliza o termo de carbono e nitrogênio nas tabelas 

para se referir às quantidades disponíveis desses elementos aos microrganismos, como, por 

exemplo, a redução do amido a glicose após a hidrólise. Para determinar esses teores, 

verificou-se as composições dos compostos presentes nas matérias-primas em formas 

elementares, conforme as tabelas a seguir. 

Tabela 39: Composição elementar média do carboidrato. 

Composto Porcentagem mássica (%) 

Carbono 46 

Nitrogênio  0 

Hidrogênio 3 

Oxigênio 51 

Fonte: Ecology Center (2019). 

Tabela 40: Composição elementar média da proteína. 

Composto Porcentagem mássica (%) 

Carbono 54 

Nitrogênio  17 

Fósforo 0 

Hidrogênio 7 

Oxigênio 20 

Enxofre 2 

Fonte: Ecology Center (2019). 
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Tabela 41: Composição elementar média dos lipídios. 

Composto Porcentagem mássica (%) 

Carbono 74 

Nitrogênio  0 

Hidrogênio 14 

Oxigênio 12 
Fonte: Ecology Center (2019). 

 

A.3  BALANÇO PARCIAL POR EQUIPAMENTO PARA Ensifer fredii 

Como estratégia para o crescimento microbiano, escolheu-se reproduzir o meio 

fermentativo utilizado no estudo de Pommorsky (2016), entretanto, substituindo os insumos 

que fornecem o carbono e o nitrogênio. O meio de cultura empregado nesse caso foi o 

Manitol Levedura modificado II, que está apresentado na Tabela 42.  

Tabela 42: Composição do meio de cultura manitol levedura modificado II. 

Composto Concentração Final por L 

Extrato de Levedura 4 g 

Manitol 10 g 

K2HPO4 0,75 g 

NaCl 0,1 g 

Solução de Micronutrientes  10 mL 
Fonte: Pommorsky (2016). 

 

 A composição da solução de micronutrientes está apresentada na Tabela 43. 

Tabela 43: Composição da solução de micronutrientes. 

Composto Concentração Final (g/L) 

ZnSO4.7H2O 0,22 

CaCl2 0,55 

MnCl2 0,5 

FeSO4 0,5 

(NH4)6Mo7O2.4H2O 0,1 

CuSO4 0,16 

CoCl2 0,16 

Fonte: Pommorsky (2016). 
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Nesse caso, deve-se calcular a concentração de carbono no meio a partir das 

concentrações do extrato de levedura e do manitol, uma vez que são os únicos compostos 

com esse elemento na composição. O manitol é um composto químico de fórmula molecular 

C6H14O6, sendo 40% da sua composição mássica o carbono. Já a composição do extrato de 

levedura está apresentada na Tabela 44. 

Tabela 44: Composição do extrato de levedura.  

Composto Porcentagem mássica (%) 

Proteína total 62,5 a 73,8 

Nitrogênio total 10 a 11,8 

Amino Nitrogênio 4,5 a 5,8 

Cinzas (exclui cloreto) 11,5 a 16 

Cloreto de Sódio Menos que 0,5 

pH (Solução 2%) 6,8 a 7,2 

Umidade Menos que 6 
Fonte: Neogen Corporation (2011). 

 

Assumindo que o nitrogênio representa 11% da composição do extrato de levedura e 

sabendo a partir da Tabela 42 que em um litro de meio têm-se 4 g do extrato, chega-se a uma 

concentração de nitrogênio no meio de 0,44 g/L.  

 

Tabela 45: Composição elementar média da proteína. 

Composto Porcentagem mássica (%) 

Carbono 54 

Nitrogênio  17 

Fósforo 0 

Hidrogênio 7 

Oxigênio 20 

Enxofre 2 

Fonte: Ecology Center (2019). 

  

Assumindo que as proteínas representam 66,2% da composição do extrato de 

levedura, sabendo que o carbono representa 54% da composição das proteínas e sabendo, a 

partir da Tabela 42, que um litro de meio possui 4 g do extrato, chega-se a uma concentração 

de carbono proveniente do extrato de 1,43 g/L. De forma similar para o manitol, sabendo a 

partir da Tabela 42 que em um litro de meio têm-se 10 g de manitol, chega-se a uma 
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concentração de carbono proveniente do manitol de 4 g/L. Assim, a concentração final de 

carbono no meio é de 5,43 g/L.  

 Como o volume de fermentação equivale a 15.000 litros, a quantidade mínima de 

carbono no biorreator é de 81,45 kg e a quantidade mínima de nitrogênio é 6,6 kg. Dispondo 

das composições da quirera de arroz e da milhocina, com o auxílio da ferramenta Solver do 

software Microsoft Office Excel, determina-se a quantidade necessária dos insumos para 

atender às demandas de carbono e nitrogênio, minimizando a quantidade de matérias-primas. 

As quantidades estão dispostas na Tabela 46. 

Tabela 46: Quantidade de matérias-primas necessárias para uma batelada de crescimento do 

Ensifer fredii. 

Matéria-prima Quantidade (kg) 

Quirera de arroz 119,22 

Milhocina 170,67 
Fonte: Os autores (2019).  

 

A.3.1 Moagem 

Durante o processo de moagem, a quirera de arroz é fracionada com o objetivo de 

aumentar a área de contato para a posterior hidrólise e homogeneizar o tamanho de partícula 

dos grãos. Considera-se uma eficiência de 100 % nesta etapa, de forma que a alimentação de 

119,22 kg de quirera de arroz é a mesma que deixa o moedor. 

 

A.3.2 Hidrólise 

A hidrólise tem por objetivo quebrar o amido do arroz, liberando glicose, tornando o 

carbono disponível para os microrganismos. Essa hidrólise deve ocorrer com uma solução 

aquosa de quirera em torno de 10%, conforme adaptação da metodologia utilizada por 

Oliveira (2011) para conversão de amido do farelo de mandioca, com um rendimento de 

açúcares redutores de 96,48%, usando uma concentração de ácido sulfúrico de 0,19 mol/L. 

Adotou-se o mesmo valor de conversão para o amido e a proteína da quirera e uma densidade 

da solução de amido e água igual a 1 g/cm3.  

 Se a alimentação de arroz, 119,22 kg representa 10% da solução, tem-se uma 

quantidade total de 1.192,22 kg de solução. Sabendo que o ácido sulfúrico 98% comercial 
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possui uma molaridade de 18,34 mol/L e uma densidade de 1,84 kg/L, a quantidade de ácido 

sulfúrico 98 % necessária pode ser calculada conforme a Equação 20. 

 

𝑥 × 18,3412
𝑚𝑜𝑙

𝐿
= 1192,22 𝐿 × 0,1916

𝑚𝑜𝑙

𝐿
 

 

𝑥 =  12,46 𝐿 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 98%  

𝑥 = 12,46 𝐿 × 1,8356
𝑘𝑔

𝐿
= 22,41 𝑘𝑔  𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠ú𝑙𝑓𝑢𝑟𝑖𝑐𝑜 98% 

 

(20)  

 O resto da solução é completada com água, e se pode visualizar o balanço de massa 

para a hidrólise na Tabela 47. 

 

Tabela 47: Balanço de massa para hidrólise, em kg. 

Corrente Carboidrato Proteína Água Ácido Súlf. Carbono Nitrogênio Outros Total 

F2 93,23 8,35 16,10 0,00 0,00 0,00 1,55 119,22 

F3 0,00 0,00 1.050,59 22,41 0,00 0,00 0,00 1.073,00 

F4 3,28 0,29 1.066,68 22,41 45,73 1,37 52,46 1.192,23 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.3.3 Neutralização 

Nesta etapa, neutraliza-se o ácido sulfúrico proveniente da hidrólise. Para isso, 

utiliza-se hidróxido de potássio com concentração de 1 mol/L. A reação de neutralização é a 

seguinte: 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O  

Com o auxílio da Tabela 48, realizou-se os cálculos estequiométricos necessários. 

Tabela 48: Massa molar das substâncias envolvidas na neutralização. 

Substância Massa molar (g/mol) 

H2O 18,02 

K2SO4 174,26 

KOH 56,11 

H2SO4 98,08 

Fonte: Os autores (2020). 
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A quantidade de base necessária é indicada pela Equação 21: 

𝑥 = 22,41 𝑘𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 ×  2 ×
56,11

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑏𝑎𝑠𝑒

98,08
𝑔

𝑚𝑜𝑙
á𝑐𝑖𝑑𝑜

= 25,64 𝑘𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

(21) 

A quantidade de sal formado é indicada pela Equação 22: 

𝑥 = 22,41 𝑘𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 
174,26

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑠𝑎𝑙

98,08
𝑔

𝑚𝑜𝑙
á𝑐𝑖𝑑𝑜

= 39,82 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙 

 

(22) 

A quantidade de água formada é indicada pela Equação 23: 

𝑥 = 22,41 𝑘𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 × 2 ×  
18,02

𝑔
𝑚𝑜𝑙

á𝑔𝑢𝑎

98,08
𝑔

𝑚𝑜𝑙
á𝑐𝑖𝑑𝑜

= 8,23 𝑘𝑔 á𝑔𝑢𝑎 

 

(23) 

Pode-se visualizar o balanço de massa para a neutralização na Tabela 49. 

Tabela 49: Balanço de massa para neutralização, em kg. 

Corrente Água Ácido Súlf. KOH K2SO4 Carbono Nitrogênio Outros Total 

F4 1.066,68 22,41 0,00 0,00 45,73 1,37 56,03 1.192,23 

F5 457,02 0,00 25,64 0,00 0,00 0,00 0,00 482,66 

F6 1.531,94 0,00 0,00 39,82 45,73 1,37 56,03 1.674,89 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.3.4 Multiplicação microbiana 

O biorreator é descontínuo e possui um volume total de 20.000 L, sendo que será 

utilizado em torno de 75,7%. O mesmo é alimentado com a corrente proveniente de 

neutralização, uma corrente contendo a milhocina (previamente calculada) e a água 

necessária para completar o volume total do meio. Além disso, adota-se uma corrente de 

reciclo de 1% entre cada batelada do mesmo microrganismo, que é alimentada também ao 

biorreator, e retirada no final do crescimento microbiano. 

Considera-se a conversão total dos substratos, sendo a massa microbiana formada 

igual a massa de carbono e nitrogênio alimentadas, com exceção de uma perda de 5% do 

carbono que, durante a respiração celular, torna-se CO2. Considerou-se tal porcentagem, em 

função do interrompimento do crescimento das bactérias ainda na fase exponencial, quando 
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há pequena formação de subprodutos e grande crescimento da massa bacteriana.  Assim, o 

balanço parcial desta etapa pode ser visualizado na Tabela 50. 

 

Tabela 50: Balanço de massa para o crescimento microbiano, em kg. 

Corrente Água K2SO4 Carbono Nitrogênio  Respiração Microrganismos Outros Total 

F6 1.531,94 39,82 45,73 1,37 0,00 0,00 56,03 1.674,89 

F7 13.239,50 0,00 35,72 5,23 0,00 0,00 44,65 13.325,11 

 FRE 147,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0,84 1,01 149,96 

 FRS 147,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0,84 1,01 149,96 

F8 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00 4,07 

F9 14.771,44 39,82 0,00 0,00 0,00 83,98 100,69 14.995,93 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.3.5 Concentração 

Como o produto final tem concentração de 3x109 UFC/mL de cada um dos 

microrganismos e sai do reator com uma concentração de 109 UFC/mL, é necessária uma 

etapa de concentração. Além disso, o produto será inoculado na turfa, diluindo ainda mais os 

microrganismos. Baseado no inoculante turfoso comercializado por uma empresa consultada, 

o produto será comercializado na proporção de 190 mL de caldo para 110 g de turfa, 

produzindo uma embalagem de 300 g de inoculante turfoso. 

 Entretanto, esses 190 mL representam a mistura das três bactérias, sendo que 
190

3
 mL 

de solução concentrada de cada bactéria deve ser suficiente para atingir a concentração de 

3x109 UFC/mL no produto final. Através dessa relação inversamente proporcional, expressa 

pela Equação 24, pode-se determinar a concentração que deve ser atingida após a 

concentração: 

300 𝑔 − 3 × 109 𝑈𝐹𝐶/𝑔 

 
(24) 

190

3
 g – 𝑥 

 

 

𝑥 = 300 × 3 × 109 ×
3

190
= 1,42 × 1010 𝑈𝐹𝐶/𝑔 
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Tendo a concentração desejada e sabendo que o volume de solução que saiu do reator 

é de 14.995,93 L, pode-se calcular o volume da solução após a concentração, como indica a 

Equação 25. 

109 × 14.995,93 = 1,42 × 1010 × 𝑥 
 

(25) 

𝑥 = 1.055,27 𝐿 

 Então, a retirada de solução sem massa microbiana nesta etapa pode ser determinada 

pela Equação 26: 

 𝑥 = 14.995,93 − 1.055,27 = 13.940,66 𝐿 (26) 

Pode-se visualizar o balanço para a neutralização na Tabela 51. 

Tabela 51: Balanço de massa para concentração, em kg. 

Corrente Solução Microrganismos Total 

F9 14.911,95 83,98 14.995,93 

F10 13.940,66 0 13.940,66 

F11 E. fredii 971,29 83,98 1.055,27 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.4  BALANÇO PARCIAL POR EQUIPAMENTO PARA Pseudomonas 

fluorescens 

Como estratégia para o crescimento microbiano, escolheu-se reproduzir o meio 

fermentativo utilizado no estudo de Pommorsky (2016). Entretanto, substituindo os insumos 

que fornecem o carbono e o nitrogênio. O meio de cultura empregado nesse caso foi o king 

B, que está apresentado na Tabela 52. 

Tabela 52: Composição do meio de cultura king B. 
Composto Concentração Final por L 

Peptona protease 20 g 

Glicerol 15 mL 

K2HPO4 1,5 g 

MgSO4.7H2O 1,5 g 

Solução de Micronutrientes  10 mL 

Fonte: Pommorsky (2016). 
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 A composição da solução micronutrientes está apresentada na Tabela 53. 

 

Tabela 53: Composição da solução de micronutrientes. 

Composto Concentração Final (g/L) 

ZnSO4.7H2O 0,22 

CaCl2 0,55 

MnCl2 0,5 

FeSO4 0,5 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 0,1 

CuSO4 0,16 

CoCl2 0,16 

Fonte: Pommorsky (2016). 

Nesse caso, deve-se calcular a concentração de carbono no meio a partir das 

concentrações da peptona protease e do glicerol, uma vez que são os únicos compostos com 

esse elemento na composição. O glicerol é um composto químico de fórmula molecular 

C3H8O3, sendo 39,12 % da sua composição mássica o carbono. Já a composição da peptona 

protease varia de acordo com sua origem e foi considerada igual à do peptidoglicano, 

apresentada na Tabela 54. 

 

Tabela 54: Composição do peptidoglicano. 

Composto Porcentagem mássica (%) 

Carbono 49 

Nitrogênio  12 

Fósforo 0 

Hidrogênio 7 

Oxigênio 30 

Enxofre 2 

Fonte: Ecology Center (2019). 

Sabendo, a partir da Tabela 52, que em um litro de meio têm-se 20 g de peptona 

protease, chega-se a uma concentração de nitrogênio no meio de 2,4 g/L e de 9,8 g/L de 

carbono proveniente da peptona. 
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 Para o glicerol, sabe-se a partir da Tabela 52, que em um litro de meio têm-se 15 mL, 

e a partir da sua densidade de 1,26 g/cm³, o equivalente a 18,9 g de glicerol. Assim, 

multiplicando pela porcentagem mássica de carbono em sua composição, chega-se a uma 

concentração de carbono proveniente do glicerol de 7,4 g/L. Assim, a concentração final de 

carbono no meio é de 17,2 g/L.  

 Como o volume de fermentação equivale a 15.000 litros, a quantidade mínima de 

carbono no biorreator é de 258 kg e a quantidade mínima de nitrogênio é 36 kg. Dispondo 

das composições da quirera de arroz e da milhocina, com o auxílio da ferramenta Solver do 

software Microsoft Office Excel, determina-se a quantidade necessária dos insumos para 

atender as demandas de carbono e nitrogênio, minimizando a quantidade de matérias-primas. 

As quantidades estão dispostas na Tabela 55. 

 

Tabela 55: Quantidade de matérias-primas necessárias para uma batelada de crescimento do 

Pseudomonas fluorescens. 

Matéria-prima Quantidade (kg) 

Quirera de arroz 0 

Milhocina 1.232,55 
Fonte: Os autores (2019).  

 

Neste caso, a milhocina é a única matéria-prima utilizada, resultado esperado, uma 

vez que a concentração de nitrogênio no meio é alta e a milhocina apresenta maior teor de 

nitrogênio em sua composição. Além disso, nota-se que a quantidade de matéria-prima 

utilizada nesta fermentação é muito superior as outras. Uma vez que a quirera de arroz não é 

utilizada no crescimento desse microrganismo, não há também a moagem, a hidrólise e a 

neutralização. 

 

A.4.1 Multiplicação microbiana 

O biorreator é descontínuo e possui um volume total de 20.000 L, sendo que será em 

torno de 75,7 %. O mesmo é alimentado com a uma corrente contendo a milhocina 

(previamente calculada) e a água necessária para completar o volume total do meio. Além 

disso, adota-se uma corrente de reciclo de 1 % entre cada batelada do mesmo microrganismo, 

que é alimentada também ao biorreator, e retirada no final do crescimento microbiano. 
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Considera-se a conversão total dos substratos, sendo a massa microbiana formada 

igual a massa de carbono e nitrogênio alimentadas, com exceção de uma perda de 5% do 

carbono que na respiração celular, torna-se CO2. Considerou-se tal porcentagem, em função 

do interrompimento do crescimento das bactérias ainda na fase exponencial, quando há 

pequena formação de subprodutos e grande crescimento da massa bacteriana. Assim, o 

balanço parcial desta etapa pode ser visualizado na Tabela 56. 

 

Tabela 56: Balanço de massa para o crescimento microbiano, em kg. 

Corrente Água K2SO4 Carbono Nitrogênio Respiração Microrganismos Outros Total 

F6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F7 14.381,75 0,00 258,00 37,78 0,00 0,00 322,47 15.000,00 

FRS 143,82 0,00 0,00 0,02 0,00 2,81 3,22 149,87 

FRE 143,82 0,00 0,00 0,02 0,00 2,81 3,22 149,87 

F8 0,00 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00 12,90 

F9 14.381,75 0,00 0,00 0 0,00 282,88 322,47 14.987,10 

Fonte: Os autores (2019).  

 

A.4.2 Concentração 

Utilizou-se a mesma base de cálculos do E. freddi, com base no inoculante vendido 

por uma empresa consultada, visando a obtenção de concentração de 1,42 x 1010 UFC/g.  

Tendo a concentração desejada e sabendo que o volume de solução que saiu do reator 

é de 14987,1 L, pode-se calcular o volume da solução após a concentração como indica a 

Equação 27: 

109 × 14987,1 = 1,42 × 1010 × 𝑥   (27) 

𝑥 = 1.054,65 𝐿 

 Então, a retirada de solução sem massa microbiana nesta etapa é dada pela Equação 

28: 

 𝑥 = 14.987,1 − 1.054,65 = 13.932,45 𝐿 (28) 

 

Pode-se visualizar o balanço para a neutralização na Tabela 57. 
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Tabela 57: Balanço de massa para concentração, em kg. 

Corrente Solução Microrganismos Total 

F9 14.704,22 282,88 14.987,1 

F10 13.932,45 0 13.932,45 

F11 P. fluorescens 771,77 282,88 1.054,65 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.5 BALANÇO PARCIAL POR EQUIPAMENTO PARA Paenibacillus edaphicus 

Como estratégia para o crescimento microbiano, escolheu-se reproduzir o meio 

fermentativo utilizado no estudo de Pommorsky (2016). Entretanto, substituindo o insumo 

que fornece o carbono. O meio de cultura empregado nesse caso foi o Aleksandrov, que está 

apresentado na Tabela 58.  

 

Tabela 58: Composição do meio de cultura Aleksandrov. 

Composto Concentração Final (g/L) 

Sacarose 10 

K2HPO4 2  

MgSO4.7H2O 0,5  

FeCl3 0,01  

CaCO3  0,1 

NaCl 0,2 

Fonte: Pommorsky (2016). 

 

Nota-se que este meio não tem nitrogênio em sua composição, entretanto há registros 

na literatura de que esta espécie de microrganismo, Paenibacillus, foi isolada em meio com 

ausência deste elemento (DE VOS, 2009). Nesse caso, deve-se calcular a concentração de 

carbono no meio a partir da concentração de sacarose, uma vez que é o único composto com 

este elemento na composição. A sacarose é um composto químico de formula molecular 

C12H22O11, sendo 42% da sua composição mássica o carbono. Assim, sabendo a partir da 
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Tabela 58 que em um litro de meio têm-se 10 g de sacarose, chega-se a uma concentração de 

carbono no meio 4,2 g/L.   

 Como o volume de fermentação equivale a 15.000 litros, a quantidade mínima de 

carbono no biorreator é de 63 kg. Dispondo das composições da quirera de arroz e da 

milhocina, com o auxílio da ferramenta Solver do software Microsoft Office Excel, 

determina-se a quantidade necessária dos insumos para atender as demandas de carbono e 

nitrogênio, minimizando a quantidade de matérias-primas. As quantidades estão dispostas na 

Tabela 59. 

 

Tabela 59: Quantidade de matérias-primas necessárias para uma batelada de crescimento do 

Paenibacillus edaphicus. 

Matéria-prima Quantidade (kg) 

Quirera de arroz 164,26 

Milhocina 0 

Fonte: Os autores (2019).  

 

 Neste caso, a quirera de arroz é a única matéria-prima utilizada, resultado esperado, 

uma vez que não é necessário nitrogênio no meio e o arroz apresenta maior teor de carbono 

em sua composição. 

 

A.5.1 Moagem 

 Durante o processo de moagem, a quirera de arroz é fracionada com o objetivo de 

aumentar a área de contato para a posterior hidrólise e homogeneizar o tamanho de partícula 

dos grãos. Considera-se uma eficiência de 100 % nesta etapa, de forma que a alimentação de 

164,26 kg de quirera de arroz é a mesma que deixa o moedor. 

 

A.5.2 Hidrólise  

A hidrólise tem por objetivo quebrar o amido do arroz, liberando glicose, tornando o 

carbono disponível para os microrganismos. Essa hidrólise deve ocorrer com uma solução 

aquosa de quirera em torno de 10%, conforme adaptação da metodologia utilizada por 

Oliveira (2011) para conversão de amido do farelo de mandioca, com um rendimento de 
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açúcares redutores de 96,48%, usando uma concentração de ácido sulfúrico de 0,19 mol/L. 

Adotou-se o mesmo valor de conversão para o amido e a proteína da quirera e uma densidade 

da solução de amido e água igual a 1 g/cm3. 

Se a alimentação de arroz, 164,26 kg representa 10% da solução, tem-se uma 

quantidade total de 1.642,65 kg de solução. Sabendo que o ácido sulfúrico 98% comercial 

possui uma molaridade de 18,34 mol/L e uma densidade de 1,84 kg/L, a quantidade de ácido 

sulfúrico 98 % necessária pode ser calculada por meio da Equação 29: 

𝑥 × 18,3412
𝑚𝑜𝑙

𝐿
= 1.642,65 𝐿 × 0,1916

𝑚𝑜𝑙

𝐿
  

 

 

𝑥 =  17, 17 𝐿 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 98%  

𝑥 = 17,17 𝐿 × 1,8356
𝑘𝑔

𝐿
= 30,88 𝑘𝑔  𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠ú𝑙𝑓𝑢𝑟𝑖𝑐𝑜 98% 

 

(29) 

 O resto da solução é completada com água, e pode-se visualizar o balanço para a 

hidrólise na Tabela 60. 

 

Tabela 60: Balanço de massa para hidrólise, em kg. 

Corrente Carboidrato Proteína Água Ácido Súlf. Carbono Nitrogênio Outros Total 

F2 128,46 11,50 22,18 0,00 0,00 0,00 2,14 164,26 

F3 0,00 0,00 1.447,50 30,88 0,00 0,00 0,00 1.478,38 

F4 4,52 0,40 1.469,68 30,88 63,00 1,89 72,28 1.642,65 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.5.3 Neutralização 

 Nesta etapa, neutraliza-se o ácido sulfúrico proveniente da hidrólise. Para isso, 

utiliza-se hidróxido de potássio com concentração de 1 mol/L. A reação de neutralização é a 

seguinte: 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O 

 

 

Com o auxílio da Tabela 61, realiza-se os cálculos estequiométricos necessários. 
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Tabela 61: Massa molar das substâncias envolvidas na neutralização. 

Substância Massa molar (g/mol) 

H2O 18,02 

K2SO4 174,26 

KOH 56,11 

H2SO4 98,08 

Fonte: Os autores (2020). 

A quantidade de base necessária é indicada pela Equação 30: 

𝑥 = 30,88 𝑘𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 ×  2 ×
56,11

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑏𝑎𝑠𝑒

98,08
𝑔

𝑚𝑜𝑙
á𝑐𝑖𝑑𝑜

= 35,33 𝑘𝑔 𝑏𝑎𝑠𝑒 

 

(30) 

A quantidade de sal formado é indicada através da Equação 31: 

𝑥 = 30,88 𝑘𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 
174,26

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑠𝑎𝑙

98,08
𝑔

𝑚𝑜𝑙
á𝑐𝑖𝑑𝑜

= 54,87 𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑙 

 

(31) 

A quantidade de água formada é indicada pela Equação 32: 

𝑥 = 30,88 𝑘𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 × 2 ×  
18,02

𝑔
𝑚𝑜𝑙

á𝑔𝑢𝑎

98,08
𝑔

𝑚𝑜𝑙
á𝑐𝑖𝑑𝑜

= 11,35 𝑘𝑔 á𝑔𝑢𝑎 

 

(32) 

Pode-se visualizar o balanço para a neutralização na Tabela 62. 

 

Tabela 62: Balanço de massa para neutralização, em kg. 

Corrente Água Ácido Súlf. KOH K2SO4 C N Outros Total 

F4 1.469,68 30,88 0,00 0,00 63 1,89 77,20 1.642,65 

F5 629,68 0,00 35,33 0,00 0,00 0,00 0,00 665,01 

F6 2.110,70 0,00 0,00 54,87 63 1,89 77,20 2.307,66 
Fonte: Os autores (2019). 
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A.5.4 Multiplicação microbiana 

 O biorreator é descontínuo e possui um volume total de 20.000 L, sendo que será 

utilizado em torno de 75,7%. O mesmo é alimentado com a corrente proveniente de 

neutralização, uma corrente com a água necessária para completar o volume total do meio. 

Além disso, adota-se uma corrente de reciclo de 1% entre cada batelada do mesmo 

microrganismo, que é alimentada também ao biorreator, e retirada no final do crescimento 

microbiano. 

Considera-se a conversão total dos substratos, sendo a massa microbiana formada 

igual a massa de carbono alimentada, com exceção de uma perda de 5% do carbono que na 

respiração celular, torna-se CO2. Considerou-se tal porcentagem, em função do 

interrompimento do crescimento das bactérias ainda na fase exponencial, quando há pequena 

formação de subprodutos e grande crescimento da massa bacteriana. Assim, o balanço parcial 

desta etapa pode ser visualizado na Tabela 63.  

 

Tabela 63: Balanço de massa para o crescimento microbiano, em kg. 

Corrente Água K2SO4 Carbono Nitrogênio  Respiração  Microrganismos Outros Total 

F6 2.110,70 54,87 63,00 1,89 0,00 0,00 77,20 2.307,66 

F7 12.692,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.692,34 

 FRE 148,03 0,55 0,00 0,02 0,00 0,60 0,77 149,97 

 FRS 148,03 0,55 0,00 0,02 0,00 0,60 0,77 149,97 

F8 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 3,15 

F9 14.803,04 54,87 0,00 0 0,00 61,74 77,20 14.996,85 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.5.5 Concentração 

Utilizou-se a mesma base de cálculos do E. freddi, com base no inoculante vendido 

por uma empresa consultada, visando a obtenção de concentração de 1,42 x 1010 UFC/g.  

Tendo a concentração desejada e sabendo que o volume de solução que saiu do reator 

é de 14.996,85 L, pode-se calcular o volume da solução após a concentração através da 

Equação 33: 
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109 × 14.996,85 = 1,42 × 1010 × 𝑥  

 

(33) 

𝑥 = 1.055,33 𝐿 

Então, a retirada de solução sem massa microbiana nesta etapa é determinada pela 

Equação 34: 

𝑥 = 14.996,85 − 1.056,12 = 13.941,52 𝐿 (34) 

Pode-se visualizar o balanço para a neutralização na Tabela 64. 

 

Tabela 64: Balanço de massa para concentração, em kg. 

Corrente Solução Microrganismos Total 

F9 14.935,11 61,74 14.996,85 

F10 13.941,52 0,00 13.941,52 

F11 P. edaphicus 993,60 61,74 1.055,33 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.6 TANQUE DE MISTURA 

 No tanque de mistura, as soluções concentradas de cada microrganismo são 

misturadas e ficam armazenadas aguardando o empacotamento. Pode-se visualizar o 

balanço para essa mistura na Tabela 65. 

Tabela 65: Balanço de massa para mistura dos microrganismos, em kg. 

Corrente Solução Microrganismos Total 

F11 E. fredii 971,29 83,98 1.055,27 

 F11 P. edaphicus 995,48 59,85 1.055,33 

F11 P. fluorescens 785,13 269,56 1.054,69 

F12 2.751,91 413,39 3.165,29 
Fonte: Os autores (2019). 

 

A.7 ADIÇÃO DE TURFA E EMBALAGEM 

 Conforme citado anteriormente, para obter-se o produto final, 190 mL de caldo 

provenientes do tanque de mistura serão inoculados em 110 g de turfa, produzindo uma 

embalagem de 300 g de inoculante turfoso. Assim, sabido que o volume total do caldo é de 

3.165,25 L, determina-se a quantidade de turfa necessária através da Equação 35: 
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110 𝑔 𝑡𝑢𝑟𝑓𝑎 − 190 𝑔 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑜  (35) 

𝑥 – 3.165,29 kg  

𝑥 = 3.165,25 ×
110

190
= 1.832,51 𝑘𝑔 

 Somando a solução microbiana às turfas, tem-se a massa total de produto final para 

um ciclo, e sabendo que uma dose equivale a 60 g, determina-se o número de doses totais, 

como mostra a Equação 36. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =
(3.165,25 + 1.832,51)

0,06
= 83.296 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑠 

 

(36) 

Pode-se visualizar o balanço para esta etapa na Tabela 66. 

 

Tabela 66: Balanço de massa para empacotamento, em kg. 

Corrente Solução de Microrganismos Turfa Inoculante Total 

F12 3.165,25 0 0 3.165,25 

F13 0 1.832,51 0 1.832,51 

F14 0 0 4.997,76 4.997,76 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Por fim, tem-se a Tabela 67, a qual traz uma abordagem concentrada de todas as 

correntes do balanço massa vistas separadamente até então.
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Tabela 67: Balanço de Massa por microrganismo e global, em kg. 

 
Corrente 

Quirera de 
Arroz 

Carboidrato Proteína Água Ácido Súlf. Carbono Nitrogênio KOH K2SO4 Respiração celular Microrganismos Solução Turfa Inoculante Outros Total 

B
at

e
la

d
a 

En
si

fe
r 

fr
ed

ii 

F1 119.22 - - - - - - - - - - - - - - 119.22 

F2 - 93.23 8.35 16.10 - - - - - - - - - - 1.55 119.22 

F3 - - - 1050.59 22.41 - - - - - - - - - - 1073.00 

F4 - 3.28 0.29 1066.68 22.41 45.73 1.37 - - - - - - - 52.46 1192.22 

F5 - - - 457.02 - - - 25.64 - - - - - - - 482.66 

F6 - - - 1531.94 - 45.73 1.37 - 39.82 - - - - - 56.03 1674.89 

F7 - - - 13239.50 - 35.72 5.23 - - - - - - - 44.65 13325.10 

FRE - - - 147.71 - - - - 0.40 - 0.84 - - - 1.01 149.96 

FRS - - - 147.71 - - - - 0.40 - 0.84 - - - 1.01 149.96 

F8 - - - - - - - - - 4.07 - - - - - 4.07 

F9 - - - 14771.44 - - - - 39.82 - 83.98 - - - 100.69 14995.93 

F10 - - - - - - - - - - - 13940.66 - - - 13940.66 

F11 - - - - - - - - - - 83.98 971.29 - - - 1055.27 

B
at

e
la

d
a 

P
se

u
d

o
m

o
n

as
 f

lu
o

re
sc

en
s 

F1 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 

F2 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 

F3 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 

F4 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 

F5 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 

F6 - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 

F7 - - - 14381.75 - 258.00 37.78 - - - - - - - 322.47 15000.00 

FRE - - - 143.82 - - 0.02 - - - 2.81 - - - 3.22 149.87 

FRS - - - 143.82 - - 0.02 - - - 2.81 - - - 3.22 149.87 

F8 - - - - - - - - - 12.90 - - - - - 12.9 

F9 - - - 14381.75 - - - - - - 282.88 - - - 322.47 14987.1 

F10 - - - - - - - - - - - 13932.45 - - - 13932.45 

F11 - - - - - - - - - - 282.88 771.77 - - - 1054.65 

B
at

e
la

d
a 

P
ae

n
ib

ac
ill

u
s 

e
d

ap
h

ic
u

s 

F1 164.26 - - - - - - - - - - - - - - 164.26 

F2 - 128.46 11.5 22.18 - - - - - - - - - - 2.14 164.26 

F3 - - - 1447.5 30.88 - - - - - - - - - - 1478.38 

F4 - 4.52 0.4 1469.68 30.88 63 1.89 - - - - - - - 72.28 1642.65 

F5 - - - 629.68 - - - 35.33 - - - - - - - 665.01 

F6 - - - 2110.7 - 63.00 1.89 - 54.87 - - - - - 77.20 2307.66 

F7 - - - 12692.34 - - - - - - - - - - - 12692.34 

FRE - - - 148.03 - - 0.02 - 0.55 - 0.6 - - - 0.77 149.97 

FRS - - - 148.03 - - 0.02 - 0.55 - 0.6 - - - 0.77 149.97 

F8 - - - - - - - - - 3.15 - - - - - 3.15 

F9 - - - 14803.04 - - - - 54.87 - 61.74 - - - 77.2 14996.85 

F10 - - - - - - - - - - - 13941.52 - - - 13941.52 

F11 - - - - - - - - - - 61.74 993.6 - - - 1055.34 

Global 

F12 - - - - - - - - - - 413.39 2751.91 - - - 3165.3 

F13 - - - - - - - - - - - - 1832.51 - - 1832.51 

F14 - - - - - - - - - - - - - 4997.76 - 4997.76 
Fonte: Os autores (2020).
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APÊNDICE B – BALANÇO DE ENERGIA E DIMENSIONAMENTO 

DOS EQUIPAMENTOS 

No balanço de energia e no dimensionamento dos equipamentos, considerou-se, na 

maioria dos cálculos, a densidade da solução como 1.000 kg/m³ e capacidade calorífica 

mássica como 4.180 J/kgK, por se tratar de uma solução aquosa diluída. Nos casos onde esses 

valores foram alterados, o valor utilizado é mostrado. Utilizou-se 13°C como temperatura 

ambiente da água e das soluções por ser a menor temperatura média de Londrina (Climate 

Data, 2020). 

 

B.1 DIMENSIONAMENTO DO MOINHO DE MARTELOS 

A primeira etapa do processo de hidrólise da quirera de arroz consiste na redução do 

tamanho dos grãos através da moagem. Esse processo é de grande importância na hidrólise 

pois tanto a transferência de massa quanto de calor são dependentes da granulometria. Assim, 

dimensões reduzidas aumentam a área superficial e diminuem a formação de gradiente de 

temperatura nos grãos, tornando o processo mais homogêneo. Assim, selecionou-se um 

moinho de martelo que opera com grãos de arroz.  

Selecionou-se o Moinho Centrífugo Simples – MCS 280 (5 cv) (Anexo K) ou similar, 

que opera a 30 kg/h na moagem com peneira de 0,3 mm. Assim, o tempo necessário para a 

moagem de toda a quirera de arroz necessária a um ciclo é indicado pela Equação 37: 

 
𝑡 =

283,49 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑟𝑎

30 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑟𝑎/ℎ
= 9,45 ℎ 

(37) 

 

Como esse tempo é menor que o tempo necessário a uma batelada e a quirera pode 

ser moída em paralelo ao processo e armazenada, o tempo de moagem não é limitante do 

processo. 

B.2 DIMENSIONAMENTO DOS TANQUES 

Para dimensionar os tanques utilizados no processo, utilizou-se o mesmo critério 

construtivo do biorreator, visando a redução do espaço ocupado na planta industrial. Dessa 

forma, considerou-se que a altura do tanques será 3 vezes seu diâmetro. Para o cálculo de seu 

tamanho, têm-se as relações expressas pelas Equações 38, 39 e 40: 
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𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = 𝜋 𝑥

𝐷2

4
 𝑥 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 

(38) 

 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 3 𝑥 𝐷 (39) 

 
𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = 𝜋 𝑥

3 𝑥 𝐷3

4
 

(40) 

Para os tanques de inóculo, considerou-se o volume útil ocupado como 75% do seu 

volume total, como observa-se na Equação 41. 

 
𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐻ú𝑡𝑖𝑙

0,75
 

(41) 

Para os outros tanques, considerou-se que o volume útil é 90% do seu volume total, 

como observa-se na Equação 42: 

 
𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐻ú𝑡𝑖𝑙

0,9
 

(42) 

Assim, a Tabela 68 mostra o nome dos tanques utilizados no processo, seu código, 

seus volumes e as dimensões de construção. 

 

Tabela 68: Nome, código e dimensões do tanques. 

Equipamento Código Volume(m³) Diâmetro(m) Altura(m) Volume útil (%) Altura real(m) 

Tanque Milhocina TQ - 101 3 1,08 3,25 0,90 3,61 

Tanque Inóculo III TQ - 201 0,15 0,40 1,20 0,75 1,60 

Tanque Inóculo IV TQ - 202 1,5 0,86 2,58 0,75 3,44 

Tanque de Hidrólise TQ - 203 2,31 0,99 2,98 0,75 3,97 

Tanque de Reciclo 1 TQ - 204 0,15 0,40 1,20 0,75 1,60 

Tanque de Reciclo 2 TQ - 205 0,15 0,40 1,20 0,75 1,60 

Tanque de Reciclo 3 TQ - 206 0,15 0,40 1,20 0,75 1,60 

Tanque Intermediário TQ - 207 15 1,85 5,56 0,90 6,18 

Tanque Reciclo Água TQ - 208 15 1,85 5,56 0,90 6,18 

Tanque de Mistura TQ - 209 3,16 1,10 3,31 0,90 3,68 

Tanque Pré-Envase TQ-210 3,16 1,10 3,31 0,90 3,68 

Fonte: O autores (2020). 
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B.2.1 Balanço de energia do tanque de hidrólise 

As condições utilizadas para a hidrólise seguiram os parâmetros Oliveira (2011) em 

que a hidrólise ocorre a 123°C, durante 90 minutos. Dentre as 3 bactérias, apenas 2 utilizam 

a hidrólise no processo, P. edaphicus e E. fredii. No caso da P. edaphicus, o processo começa 

com a dissolução de 30,88 kg de ácido sulfúrico em 1.447,51 kg de água e 164,26 kg de 

arroz.  

Para estimar a mudança de temperatura causada pela diluição do ácido sulfúrico em 

água, Reger, Goode e Ball (2009) estipula o calor de solução do ácido na água em -74,3 

kJ/mol de ácido sulfúrico. Através da Equação 43, calculou-se o número de mols de ácido 

utilizados: 

 
𝑀𝐻2𝑆𝑂4

=
𝑚𝐻2𝑆𝑂4

 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑥 1.000𝑔/𝑘𝑔

𝑀𝑀𝐻2𝑆𝑂4

 
(43) 

Em que:  𝑀𝐻2𝑆𝑂4
 é o número de mols, 𝑚𝐻2𝑆𝑂4

é a massa (kg) e   𝑀𝑀𝐻2𝑆𝑂4
é a massa 

molar do ácido sulfúrico (mol/g). 

𝑀𝐻2𝑆𝑂4
=

30,88𝑘𝑔 𝑥 0,98 𝑥 1.000𝑔/𝑘𝑔

98𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 308,8 𝑚𝑜𝑙 

Com isso, o calor de dissolução liberado é calculado pela Equação 44: 

 
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 =

74.300𝐽

𝑚𝑜𝑙
𝑥 308,8 𝑚𝑜𝑙 = 22.943.840𝐽 

(44) 

A temperatura da solução, após a dissolução na água é obtida através da equação do 

calor, Equação 45: 

 𝑄 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) (45) 

22.943.840 𝐽 = 1.642,65 𝑘𝑔 𝑥 4180
𝐽

𝑘𝑔. 𝐾
 𝑥 (𝑇𝑓 − 13) 

𝑇𝑓 = 16,34°𝐶 
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Como a solução deverá estar a 123°C, o calor que necessita ser fornecido também é 

determinado pela Equação 45: 

𝑄 = 1.642,65 𝑘𝑔 𝑥 
4.180𝐽

𝑘𝑔. °𝐶
 𝑥 (123 − 16,34)°𝐶 

𝑄 = 732.346.630 𝐽 

Para realizar o aquecimento da solução, será utilizado um sistema de aquecimento 

igual ao do biorreator, mas com apenas uma resistência elétrica, devido à menor demanda 

energética. O tempo que demora para o aquecimento total da solução é determinado pela 

Equação 46: 

 
𝑡 =

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 

(46) 

𝑡 =
732.346.630 𝐽

252 𝑥103𝐽/𝑠
= 2.906,13𝑠 𝑥 

1 ℎ

3.600 𝑠
= 0,81 ℎ 

Na hidrólise que será realizada para o E. freddi, utilizou-se a mesma metodologia de 

cálculos e o os valores encontrados estão listados na Tabela 69. 

 

Tabela 69: Parâmetros hidrólise E. fredii. 

Parâmetro Valor (unidade) 

Temperatura inicial 13 °C 

Massa de solução total 1.192,22 kg 

Calor de dissolução 16.650.630J 

Temperatura pós dissolução 16,34 °C 

Demanda energética 531.532.126 J 

Tempo de aquecimento 0,59 h 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Durante o período da hidrólise, a temperatura será facilmente mantida pelo sistema 

de aquecimento interno, suprindo as perdas térmicas para o ambiente. 

Como a temperatura de hidrólise é elevada, a temperatura será reduzida antes de 

iniciar o processo de neutralização para evitar perdas por degradação da matéria com o 
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aquecimento causado pela neutralização. Optou-se pela redução da temperatura até 85°C. 

Assim, o calor que necessita ser removido na neutralização do processo que mais demanda, 

da P. edaphicus é determinado pela Equação 45: 

𝑄 = 1.642,65 𝑘𝑔 𝑥 
4.180 𝐽

𝑘𝑔. °𝐶
 𝑥 (123 − 85) °𝐶 = 260.918.526 𝐽 

A demanda de água da torre foi calculada através da Equação 45: 

𝑄 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 𝛥𝑇 

260.918.526𝐽 = 𝑚 𝑥
4.180𝐽

𝑘𝑔. °𝐶
 𝑥 3 °𝐶 

𝑚 = 20.806,9 𝑘𝑔 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

Como a energia que necessita ser removida é menor do que a remoção no biorreator 

e são processos que não operarão simultaneamente, a demanda é facilmente suprida por uma 

torre de resfriamento dimensionada em função do biorreator. Considerou-se um tempo de 1 

hora para o resfriamento, assim a vazão de circulação da água da torre de resfriamento na 

camisa do tanque de hidrólise será de 20,81 m³/h. 

 

B.2.2 Balanço de energia nos tanques de inóculo 

Na esterilização do meio de cultura do inóculo, a solução permanecerá em 121°C por 

40 minutos, conforme Schmidell et al. (2001). Como o meio de cultura é uma solução aquosa 

diluída, considerou-se o calor específico como 4.180J/kg.K. Os tanques serão isolados com 

lã de rocha de forma manter essa temperatura constante, assim sendo desprezada a demanda 

de vapor para manutenção da temperatura nesse intervalo de tempo.  

Como o aquecimento ocorre por injeção direta de vapor, a diluição da solução deve 

ser considerada. Assim, estimou-se a demanda de vapor por através da Equação 47: 

(𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟−𝑚𝑖𝑛ó𝑐𝑢𝑙𝑜) 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 (121 − 13) = 𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑥 𝜆 + 𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 (130 − 121) 

Sendo 𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 a massa do meio fermentativo após a diluição do vapor, Cp o calor 

específico da água e  𝜆 o calor latente do vapor saturado. 
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Estipulou-se um tempo de 1,5 h de injeção de vapor, sendo assim possível calcular a 

vazão de vapor requerida. O calor latente do vapor a 130 °C é de 2.173.700 J/kg (TLV, 2020). 

Dessa forma, elaborou-se a Tabela 70, com os valores da solução depois da diluição, a massa 

de vapor utilizada e o calor demandado para o aquecimento. 

 

Tabela 70: Valores para a esterilização do inóculo. 

Equipamento Código 
Massa 

final(kg) 

Vazão 

(kg/h) 
Calor (J) 

Demanda de 

vapor (kg) 

Tanque inóculo 

III 
TQ – 201 150 15,26 50.611.985,52 22,89 

Tanque inóculo 

IV 
TQ – 202 1500 152,58 506.119.855,2 228,88 

Fonte: Os autores (2020). 

 

 Para o resfriamento do meio fermentativo, haverá circulação de água gelada 

proveniente do chiller na camisa desses tanques. A água do chiller circulará até atingir a 

temperatura ótima de crescimento das bactérias. Para isso, considerou-se uma vazão de 0,5 

m³/h e 5 m³/h para os tanques de 150 e 1.500 L, respectivamente. Após atingir essa 

temperatura, a água apenas circulará quando a temperatura da solução aumentar, em virtude 

da liberação de calor do processo fermentativo, visando a manutenção dessa temperatura 

ótima. 

 

 

B.3 DIMENSIONAMENTO DO BIORREATOR 

Devido à ausência de dados de uma planta piloto, a metodologia tradicional de scale-

up do reator não pôde ser utilizada. Assim, utilizou-se parâmetros encontrados na literatura 

para dimensionamento do reator e parâmetros de operação. 

Apesar de Schmidell et al. (2001) sugerir, para um biorreator padrão, altura do líquido 

igual ao diâmetro do tanque, Meyer, Minas e Schmidhalter (2017) e Najafpour (2007) 

sugerem uma altura maior visando maior área de troca térmica e maior tempo de residência 

do ar no líquido. Assim, optou-se por um reator com altura de líquido igual a três vezes o 

diâmetro. Considerou-se um volume útil de 75 % do volume total devido à formação de 

espuma. As demais dimensões seguiram o indicado por Meyer, Minas e Schmidhalter (2017).  
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A Figura 8 mostra o esquema do biorreator que será adotado, bem como a 

nomenclatura utilizada nas dimensões. 

 

Figura 8: Esquema do biorreator e nomenclatura adotada nas dimensões. 

 

Fonte: Meyer, Minas E Schmidhalter (2017, p.26). 

Para a seleção do impelidor que será utilizado, Schmidell et al. (2001) considera o 

impelidor tipo turbina com 6 pás planas como padrão. A Figura 9 ilustra esse tipo de 

impelidor, bem como a nomenclatura utilizada nas dimensões. 

 

Figura 9: Esquema de um impelidor tipo pás planas e suas dimensões. 

 

Fonte: Adaptação de CerCell (2020). 

 

Altura útil e diâmetro pelas Equações 38, 39 e 40: 

𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = 𝜋 𝑥 
𝐷2

4
 𝑥 𝐻ú𝑡𝑖𝑙  

𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 3 𝑥 𝐷 
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𝑉ú𝑡𝑖𝑙 = 𝜋 𝑥 
3 𝑥 𝐷3

4
 

𝐷 = √
15 𝑥 4

3 𝑥 𝜋

3

= 1,85 𝑚 

𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 3 𝑥 1,85 = 5,56 𝑚 

Altura total pela Equação 48: 

 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 = 0,75 𝑥 𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (48) 

𝐻𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7,41 𝑚 

Diâmetro do impelidor pela relação expressa pela Equação 49: 

 𝑑 = 0,5 𝑥 𝐷 = 0,93 𝑚 (49) 

Distância entre impelidores, obtida pela Equação 50: 

 𝐵 = 𝑑 = 0,93 𝑚 (50) 

Distância entre a base do biorreator e o primeiro impelidor, obtida pela Equação 51: 

 𝐴 = 0,5 𝑥 𝑑 = 0,46 𝑚 (51) 

Largura das chicanas, obtida pela Equação 52: 

 
𝑏 =

𝐷

11
= 0,17 𝑚 

(52) 

Distância entre a chicana e a parede do biorreator, obtida pela Equação 53: 

 
𝑐 =

𝐷

50
= 0,04 𝑚 

(53) 
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Para promover uma melhor agitação, Schmidell et al. (2001) sugere utilizar 4 chicanas 

e calcular o número de impelidores pela Equação 54: 

 

 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 − 𝐷𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑𝑜𝑟

𝐷𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑𝑜𝑟
> 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 >

𝐻ú𝑡𝑖𝑙 − 2 𝑥 𝐷𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑𝑜𝑟

𝐷𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑𝑜𝑟
 

(54) 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 4 

Distância entre último impelidor e topo da coluna de líquido, obtida pela Equação 55: 

 𝐶 = 𝐻ú𝑡𝑖𝑙 − 𝐴 − 3 𝑥 𝐵 = 2,32 𝑚 (55) 

Para o dimensionamento do impelidor, utilizou-se as relações sugeridas por Rushton 

et al. (apud SCHMIDELL et al., 2001, p. 311). 

Largura do impelidor, obtida pela Equação 56: 

 𝐿 = 0,25 𝑥 𝑑 = 0,25 𝑥 0,93 = 0,23 𝑚 (56) 

Altura do impelidor, obtida pela Equação 57: 

 𝑊 = 0,2 𝑥 𝑑 = 0,2 𝑥 0,93 = 0,19 𝑚 (57) 

Na construção do biorreator, ele será isolado por lã de rocha, visando menores perdas 

térmicas para o ambiente e um maior aproveitamento energético. A camisa do biorreator, que 

será utilizado no processo de resfriamento, terá uma espessura de 5 cm, de forma a 

possibilitar a passagem de um volume elevado de água de resfriamento, em uma velocidade 

que possibilite um escoamento mais turbulento, favorecendo a troca térmica. Como espessura 

do biorreator, considerou-se uma espessura de 7 mm, construído em aço inox 304, revestido 

em aço inox 316 na partes onde há contato com o meio fermentativo (Walas et al., 2012). 

Ainda, haverá um quebrador de espuma, localizado no nível da coluna de líquido. 

Para o cálculo da potência necessária para agitação, Walas et al. (2012) sugere 10 

HP/1000 gal, ou seja, 1,97 W/L. Assim, a potência necessária no reator é determinada pela 

Equação 58: 
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 𝑃

𝑉ú𝑡𝑖𝑙
= 1,97 𝑊/𝐿 

(58) 

𝑃 = 1,97
𝑊

𝐿
 𝑥 15.000 𝐿 = 29.548,98 𝑊 

𝑃 = 29.548,98 𝑊 𝑥 
1 𝑐𝑣

735,499 𝑊
= 40,18 𝑐𝑣  

Como os motores elétricos funcionam com uma eficiência de 90% de conversão de 

energia elétrica em cinética, (MARTÍNEZ, EBENHACK E WAGNER, 2019), a potência 

nominal do motor deve ser, como indica a Equação 59: 

 
𝑃 =

40,18

0,9
= 44,64 𝑐𝑣 

(59) 

Para estimar a frequência de rotação dos impelidores, dividiu-se a potência necessária 

pelo número de impelidores, como indica a Equação 60: 

 
𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =

𝑃

4
=

29.548,98

4
= 7.387,24 𝑊 

(60) 

A Figura 10 correlaciona dois adimensionais, o número de Reynolds (NRe) e o 

Número de Potência (Np), em tanques de geometria similares às propostas por Rushton et al. 

(apud SCHMIDELL et al., 2001), para dois tipos de impelidores. Esses adimensionais são 

calculados pelas Equações 61 e 62: 

 
𝑁𝑝 =

𝑃

𝑁3 𝑥 𝑑5 𝑥 𝜌
 

(61) 

 
𝑁𝑅𝑒 =

𝑁 𝑥 𝑑2 𝑥 𝜌

𝜇
 

(62) 

Onde, N é a frequência de rotação dos impelidores, em s-1, ρ é a densidade, em kg/m³ 

e μ é a viscosidade dinâmica, em Pa.s. 
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Figura 10: Número de potência em função do número de Reynolds, nos casos de geometria 

similar à proposta por Rushton et al. (apud SCHMIDELL et al., 2001). 

 

Fonte: Schmidell et al. (2001, p.310). 

 

As geometrias utilizadas para construção da Figura 10, encontram-se na Tabela 71, 

no caso de Turbina com 6 pás planas e com 4 chicanas, utilizando a mesma nomenclatura da 

Figura 8. 

Tabela 71: Relações geométricas relativas à Figura 10. 

D’/d’ H’/d’ A’/d’ L’/d’ W’/d’ b’/D’ 

3 3 1 0,25 0,2 0,1 
Fonte: Adaptação de Schmidell et al. (2001, p.311). 

 

Como as geometrias escolhidas diferem das relações estipuladas na Tabela 71, Aiba 

et al. (apud SCHMIDELL et al., 2001, p. 313) propõe multiplicar a potência obtida com a 

geometria de Rushton et al. por um fator de correção. Como indica a Equação 63 e 64. 

 𝑃𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝑓𝑐 𝑥 𝑃𝑅𝑢𝑠ℎ𝑡𝑜𝑛 (63) 

Onde: 

 

𝑓𝑐 = √
(

𝐷
𝑑

)  𝑥 (
𝐻
𝑑

)

(
𝐷′
𝑑′

)  𝑥 (
𝐻′
𝑑′

)
  

(64) 
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 Sendo D’ o diâmetro do tanque, d’ o diâmetro do impelidor e H’ a altura da coluna 

de líquido seguindo as relações geométricas de Rushton et al. 

𝑓𝑐 = √
2 𝑥 6

3 𝑥 3
 = 1,15 

Corrigiu-se a potência obtida em cada impelidor através desse fator de correção e 

obteve-se a potência individual corrigida para as relações geométricas de Rushton et al., 

como indica a Equação 65: 

 
𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣.  𝑅𝑢𝑠ℎ𝑡𝑜𝑛 =

𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑓𝑐
 

(65) 

𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣.  𝑅𝑢𝑠ℎ𝑡𝑜𝑛 =
7.387,24

1,15
= 6.423,69 𝑊 

 Como a solução aquosa é diluída, considerou-se a densidade e a viscosidade dinâmica 

como a da água a 30°C. Os valores utilizados estão listados na Tabela 72. 

 

Tabela 72: Densidade e viscosidade da água a 30°C. 

Propriedade Valor (Unidade) 

Densidade 995,6 kg/m³ 

Viscosidade 0,0007972 Pa.s 
 Fonte: Adaptação de Anton Paar (2020). 

 

Como o meio fermentativo permanecerá sob aeração, a potência transmitida precisa 

ser corrigida. Para isso, Miller (apud SCHMIDELL et al., 2001, p. 316) propõe um correlação 

entre a potência sob condições de aeração (Pg) e a potência sem aeração (P), como observado 

na Equação 66: 

 
𝑃𝑔 = 0,706 𝑥 (

𝑃2 𝑥 𝑁 𝑥 𝑑3

𝑄𝑎𝑟
0,56 )0,45 

(66) 
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Dessa forma, o número de potência pode ser calculado pela Equação 67: 

 

𝑁𝑝 =

0,706 𝑥 (
𝑃2 𝑥 𝑁 𝑥 𝑑3

𝑄𝑎𝑟
0,56 )0,45

𝑁3 𝑥 𝑑5 𝑥 𝜌
 

(67) 

Para dimensionar a aeração, Schmidell et al. (2001) cita um valor típico para 

biorreatores agitados e aerados de 0,5 min-1 volume de ar/volume de meio. Com isso a vazão 

de ar pode ser calculada pela Equação 68: 

 
𝑄𝑎𝑟 = 0,5 

𝑚3𝑑𝑒 𝑎𝑟

𝑚3𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑥 𝑚𝑖𝑛
 𝑥 

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
 𝑥 15 𝑚3𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑜 

(68) 

𝑄𝑎𝑟 = 0,125 
𝑚3𝑑𝑒 𝑎𝑟

𝑠
 

Assim, partindo de um chute inicial de frequência de rotação do impelidor, iterou-se 

utilizando as equações de Np, de NRe e a Figura 8 até o valor do N convergir em 0,93. Dessa 

forma, através das Equações 66 e 67: 

𝑁𝑝 =
0,706 𝑥 (

6.423,69 2 𝑥 0,93 𝑥 0,933

0,1250,56 )0,45

0,933 𝑥 0,935 𝑥 995,61
= 5,09 

𝑁𝑅𝑒 =
0,93 𝑥 0,932 𝑥 995,6 

0,0007972
= 9,9 𝑥105 

Para garantir um ar livre de microrganismos, utilizar-se-á um filtro de remoção de 

microrganismos, compatível com bioprocessos. Assim, escolheu-se o filtro 500+ H series, 

ou similar, que pode atender uma demanda superior à necessária (Anexo L). A vantagem 

desse filtro é que remove também outros contaminantes como poeira e óleo. 

 

 B.3.1 Balanço de energia do biorreator 

A temperatura de esterilização será 121°C (SCHMIDELL et al., 2001). Assim, o meio 

fermentativo será aquecido por meio do sistema interno de aquecimento, até 97°C, com a 

válvula de escape superior aberta, mantendo a pressão no interior do reator igual à 
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atmosférica. Em seguida, essa válvula é fechada e continua-se o processo de aquecimento até 

121°C, aumentando a pressão interna até em torno de 1 atm. 

A demanda de energia que deverá que fornecida pelo sistema interno de aquecimento 

é calculado pela Equação 45: 

𝑄 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 ∆𝑇 

𝑄 = 15.000 𝑥 4.180 𝑥 (121 − 13) = 6.771.600.000 𝐽 

Martínez, Ebenhack E Wagner (2019) afirmam que a eficiência de conversão elétrica 

para térmica é praticamente 100%, assim, a demanda elétrica é a mesma. Para suprir essa 

demanda, será utilizado 4 aquecedores em flange com média densidade de watts, visando 

facilitar a dissipação de calor no biorreator e evitar temperaturas excessivas na superfície do 

aquecedor com consequente degradação do meio. Utilizar-se-á um modelo igual ou similar 

ao da Caloritech, catálogo número CXI74252F14, com potência de 252 kW (Anexo M). 

Assim, o tempo de aquecimento é determinado pela Equação 46: 

𝑡 =
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎
 

𝑡 =
6.771.600.000 𝐽

4 𝑥 252 𝑥 103𝐽/𝑠
= 6.717,85 𝑠 𝑥 

1 ℎ

3.600 𝑠
= 1,87 ℎ 

Após o aquecimento a 121°C, o biorreator permanece nessa temperatura por 40 

minutos. Como o biorreator será isolado com lã de rocha, considerou-se que as perdas de 

calor para o ambiente são desprezíveis e podem ser facilmente supridas pelo sistema de 

aquecimento interno. 

Após a esterilização, é necessário o resfriamento do meio até a temperatura onde 

ocorrerá a fermentação. Esse resfriamento ocorre em duas etapas. A primeira com utilização 

de água proveniente da torre de resfriamento, até a temperatura de 37°C e a segunda, 

utilizando água resfriada pelo chiller até a temperatura de fermentação. A demanda de calor 

a ser removido foi calculado pela equação do calor e é igual para as três culturas bacterianas. 

Os valores encontrados estão na Tabela 73. 
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Tabela 73: Quantidade de calor a ser removido com água proveniente da torre de 

resfriamento. 

Resfriamento Massa(kg) Calor(J) Cp(J/kg°C) Tinicial(°C) Tfinal(°C) 

Camisa 15.000 -5.266.800.000 4.180 121                      37 
Fonte: Os autores (2020). 

 

A demanda de água de resfriamento foi calculada com a equação do calor, utilizando 

os parâmetros estabelecidos para operação da torre de resfriamento. O calor que será 

removido e a demanda de água estão listado na Tabela 74. 

 

Tabela 74: Calor a ser removido e demanda de água da torre de resfriamento. 

Resfriamento Massa (kg) Calor (J) Cp (J/kg°C) Tinicial (°C) Tfinal (°C) 

Camisa 420.000 5.266.800.000 4.180 28,2 31,2 
Fonte: Os autores (2020). 

 

Na segunda etapa de resfriamento, com a utilização da água proveniente do chiller, o 

calor a ser removido, bem como a demanda de água varia com a cultura microbiana, em 

função das temperaturas de fermentação serem diferentes. O calor a ser removido, em cada 

cultura está listado na Tabela 75. 

 

Tabela 75: Calor a ser removido através da água proveniente do chiller, nas 3 diferentes 

culturas. 

Cultura Massa (kg) Calor (J) Cp (J/kg°C) T inicial (°C) T final (°C) 

E. fredii 15.000 438.900.000 4.180 30 37 

P. edaphicus 15.000 438.900.000 4.180 30 37 

P. fluorescens 15.000 627.000.000 4.180 27 37 
Fonte: Os autores (2020). 

 

A demanda de água do chiller e o calor a ser removido está listada na Tabela 76. 

 

Tabela 76: Calor a ser removido e demanda de água do chiller. 

Cultura Massa (kg) Calor (J) Cp (J/kg°C) T inicial (°C) T final (°C) 

E. fredii 52.500 438.900.000 4.180 9 11 

P. edaphicus 52.500 438.900.000 4.180 9 11 

P. fluorescens 75.000 627.000.000 4.180 9 11 
Fonte: Os autores (2020). 



155 

 
 

Para estimar o tempo necessário para o aquecimento e o resfriamento do biorreator, 

Kern (1983), propõe a Equação 69 para resfriamento, considerando um processo em batelada 

e um reator encamisado: 

 
l𝑛 (

𝑇1 − 𝑇

𝑇2 − 𝑇
)  =

𝑈 𝑥 𝐴

𝑚 𝑥 𝐶𝑝
 𝑥 𝑡 

(69) 

Em que U é o coeficiente global de transferência de calor (W/m².K), T1 é a 

temperatura inicial, T2 é temperatura final do reator, T é a temperatura do fluido da camisa e 

t é o tempo. Como uma das considerações dessa equação é que o fluido da camisa mantenha 

uma temperatura constante, utilizou-se a temperatura média.  

Para estimar a área de troca térmica, calculou-se a área da base do reator e das paredes 

externas até a altura de líquido através da Equação 70: 

 
𝐴 = 𝜋 𝑥 

𝐷2

4
+ 𝜋 𝑥 𝐷 𝑥 𝐻ú𝑡𝑖𝑙  

(70) 

𝐴 = 𝜋 𝑥 
1,852

4
+ 𝜋 𝑥 1,85 𝑥 5,56 = 35,07 𝑚2 

Para estimar o coeficiente global de troca térmica, em cada etapa do resfriamento, 

utilizou-se o simulador CheCalc. Para isso, utilizou-se como parâmetros, o diâmetro do vaso 

de 1,85 m, construído de aço inox, com espessura de 7 mm. O tipo de camisa como anelar, 

sem chicanas, com diâmetro externo de 1,95 m, o que corresponde a uma largura da camisa 

de 5 cm. A altura da camisa como 5,56 m. A incrustação interna foi desprezada e externa 

considerada como 0,00053 m².K/W (Alfa Enerji, 2020). 

Para os parâmetros do reator, utilizou-se o impelidor do tipo turbina de lâmina plana, 

com diâmetro do agitador de 0,93 m e frequência de rotação de 60 rpm. As propriedades do 

meio fermentativo e da água de resfriamento foram consideradas como da água, nas 

temperaturas médias de operação. Considerou-se a viscosidade como constante, inclusive nas 

paredes do sistema. 

As propriedades utilizadas para estimar o coeficiente global de transferência de calor, 

durante a passagem de água da torre de resfriamento, estão listadas nas Tabela 77. 
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Tabela 77: Propriedades utilizadas para estimar U na operação com água da torre de 

resfriamento. 

Propriedade Água de resfriamento Meio fermentativo 

Temperatura média 29,7 °C 78,5 °C 

Densidade 995,76 kg/m³ 972 kg/m³ 

Viscosidade 0,798 cP 0,3602 cP 

Cp 4,18 kJ/kg.K 4,18 kJ/kg.K 

Condutividade 0,6145 W/m.K 0,667 W/m.K 

Viscosidade (wall) 0,798 cP 0,3602 cP 
Fonte: Adaptação de Engeneering Toolbox (2020). 

 

Com o U fornecido pelo simulador, estimou-se o tempo necessário para o 

resfriamento do reator até a temperatura de 37 °C. Para isso, utilizou-se um chute inicial de 

vazão de água de resfriamento e determinou-se o tempo necessário. Como fora calculado a 

quantidade de água necessária para resfriar o biorreator (Tabela 74), a vazão média foi 

calculada pela Equação 71: 

 Ǭá𝑔𝑢𝑎 =
𝑚á𝑔𝑢𝑎

𝑡
 (71) 

Ǭá𝑔𝑢𝑎 =
420 𝑚3

𝑡
 

Como U depende da vazão de água de resfriamento e vice-versa, iterou-se até os 

valores convergirem. Dessa forma, estimou-se que o U será de 423,924 W/m2.K. Assim, 

estimou-se o tempo e em seguida a vazão média: 

𝑙𝑛 (
𝑇1 − 𝑇

𝑇2 − 𝑇
)  =

𝑈 𝑥 𝐴

𝑚 𝑥 𝐶𝑝
 𝑥 𝑡 

𝑙𝑛 (
121 − 29,7

37 − 29,7
)  =

423,924 𝑥 35,07

15.000 𝑥 4.180
 𝑥 𝑡 

𝑡 = 10.653,86 𝑠 𝑥 
1 ℎ

3.600 𝑠
= 2,96 ℎ 

Ǭá𝑔𝑢𝑎 =
420 𝑚3

2,96 ℎ
= 141,92 𝑚3/ℎ 
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Para o resfriamento utilizando chiller, utilizou-se a mesma metodologia e os mesmos 

parâmetros para o biorreator. No entanto, os valores utilizados nas propriedades dos dois 

fluidos são diferentes e estão listados na Tabela 78. 

 

Tabela 78: Propriedades utilizadas para estimar U na operação com água do chiller. 

Propriedade Água de resfriamento Meio fermentativo 

Temperatura média 10 °C 32 °C 

Densidade 999,65 kg/m³ 995,21 kg/m³ 

Viscosidade 1,308 cP 0,7725 cP 

Cp 4,18 kJ/kg.K 4,18 kJ/kg.K 

Condutividade 0,57864 W/m.K 0,616 W/m.K 

Viscosidade (wall) 1,308 cP 0,7725 cP 
Fonte: Adaptação de Engineering Toolbox (2020). 

 

Para esse caso, a vazão média de água foi calculada pela Equação 71: 

Ǭá𝑔𝑢𝑎 =
75 𝑚3

𝑡
 

Utilizou-se a vazão necessária para a cultura de P. fluorescens por se tratar da situação 

com maior demanda de água por parte do chiller. Após o chute inicial e a iteração, obteve-se 

um valor de U de 97,037 W/m².K. Em seguida, determinou-se o tempo necessário para o 

resfriamento até 27°C e após, a vazão média: 

𝑙𝑛 (
𝑇1 − 𝑇

𝑇2 − 𝑇
)  =

𝑈 𝑥 𝐴

𝑚 𝑥 𝐶𝑝
 𝑥 𝑡 

𝑙𝑛 (
37 − 10

27 − 10
)  =

97,037 𝑥 35,07

15.000 𝑥 4.180
 𝑥 𝑡 

𝑡 = 8.523,24 𝑥 
1 ℎ

3.600 𝑠
= 2,37 ℎ 

Ǭá𝑔𝑢𝑎 =
75 𝑚3

2,37 ℎ
= 31,68 𝑚3/ℎ 
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B.4 DIMENSIONAMENTO DAS MEMBRANAS 

De acordo com a legislação brasileira vigente, produtos que contenham bactérias 

fixadoras de nitrogênio para simbiose com leguminosas deverão conter concentração mínima 

de 1,0 x 109 UFC por grama ou mililitro de produto comercializado. Por uma estratégia 

comercial, o produto comercializado pela NPK Bio terá concentração final de 3 x 109 

UFC/mL de cada um dos microrganismos, o que indica a necessidade de realizar uma etapa 

de concentração da solução após o término da fermentação, a qual possui concentração de 

109 UFC/mL. 

Para tanto, serão empregadas duas membranas poliméricas de 0.1 µm, constituídas de 

fluoreto de polivinilideno (PVDF) modelo número 4040 da marca Synder® Filtration (Anexo 

N), as quais apresentam boa resistência e têm um bom desempenho de fluxo e separação. 

Cada membrana possui 3.9 in de diâmetro, 40 in de comprimento e feed spacer de 46 in mils, 

simbolizadas no processo como MA – 201. 

A operação será realizada a temperatura ambiente com pressão de 5,27 bar com 

auxílio de uma bomba centrífuga marca Schneider Bc – 21 (Anexo O), com vazão de 5 m³/h 

por 3 horas. 

As membranas serão instaladas em altura elevada para permitir a realização do 

transporte por gravidade da solução para os respectivos tanques após a separação. A solução 

concentrada de cada um dos microrganismos é encaminhada para o tanque de mistura (TQ – 

209) com uma vazão de 0,35 m³/h. O TQ – 209 receberá as soluções dos três microrganismos 

no qual será realizado o processo de mistura. Em seguida, o produto final é bombeado para 

o tanque de pré-envase (TQ – 210) com uma vazão de 18 m³/h. 

A corrente de permeado possui vazão de 4,65 m³/h e é encaminhada para o tanque 

TQ – 208, onde fica armazenada e é reutilizada para alimentação de água no biorreator (R – 

201) para as sucessivas fermentações. Seu excedente é encaminhado para a Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE). 

 

B.5 DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS 

Para o dimensionamento das bombas, considerou-se apenas a altura manométrica, 

desconsiderando perdas de carga em função da tubulação ter comprimento pequeno e poucos 
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acessórios. No caso da bomba para o processo de concentração, utilizou-se um valor 

intermediário de pressão de operação das membranas. 

Em todo o processo, serão utilizadas 8 bombas, de três tipos diferentes. O primeiro 

tipo, denominado BCA-40 2 será o mais utilizado no processo, com 6 bombas. Ela é uma 

bomba autoaspirante, que opera com sólidos em suspensão, com rotor semiaberto, da marca 

Schneider, disponível no Anexo O, ou similar.  

O segundo modelo será utilizado unicamente no sistema de concentração. Será 

utilizado uma bomba centrífuga monoestágio de rotor semiaberto, modelo RL série 26, da 

marca Thebe (Anexo P), ou similar. 

O terceiro modelo que será utilizado é TH série 16, da marca Thebe (Anexo P), ou 

similar. Essa é uma bomba centrífuga monoestágio com rotor fechado, em termoplástico, 

destinado a bombeamento de água limpa.  

A Tabela 79 mostra os equipamentos de origem e destino, a altura manométrica, a 

vazão da bomba, o tempo necessário de bombeamento, a potência da bomba e o código. 

 

Tabela 79: Características do sistema de bombeamento. 

Código Origem Destino Altura man (m.c.a.) Qbomba (m³/h) Potência (cv) 

B-101 Reservatório inf. Reservatório sup. 12,5 8,5 1 

B-102 
TQ – 101 

R – 201 6 18 3/4 
TQ – 203 

B-201 
TQ – 201 

R – 201 6 18 3/4 
TQ – 202 

B-202 

TQ – 204 

R – 201 6 18 3/4 TQ – 205 

TQ – 206 

B-203 R – 201 TQ – 207 6 30,3 2 

B-204 TQ – 207 MA – 201 52,7 5 12.5 

B-205 TQ – 208 R – 201 6 30,3 2 

B-206 TQ – 209 TQ – 210 4 18 3/4 

Fonte: Os autores (2020). 
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B.6 DIMENSIONAMENTO DA TORRE DE RESFRIAMENTO 

A primeira etapa do resfriamento do reator ocorrerá por circulação da água de 

resfriamento proveniente da torre de resfriamento. Para seu dimensionamento, a ABNT NBR 

16401-1 sugere 31,9°C como Temperatura de Bulbo Seco e 24,2°C como Temperatura de 

Bulbo Úmido, considerando que, provavelmente, serão ultrapassadas em 2% das horas do 

ano. Considerou-se uma aproximação de 4°C, assim a água sairá da torre a 28,2°C. Para 

obtermos uma vazão maior de circulação e tornar o regime mais turbulento e favorecer a 

troca térmica na camisa do biorreator, considerou-se a faixa de resfriamento de 3°C. Assim, 

a água chegará na torre a 31,2°C. 

Na operação de cada bactéria, a torre de resfriamento operará 2,96 h, onde será 

necessário a circulação de 420 m³ de água. Assim, ela operará com uma vazão média de 

141,92 m³/h e removerá 5.266.800 kJ de calor, conforme o dimensionamento do biorreator. 

 

B.7 DIMENSIONAMENTO DO CHILLER 

Para suprir a demanda de água gelada do tanque de milhocina, do biorreator e dos 

tanques de inóculo, será utilizado uma unidade de água gelada, tipo chiller refrigerado a ar. 

A água sairá da unidade a 9 °C e retornará a 11 °C. O equipamento foi dimensionado 

somando a vazão média de demanda do biorreator e a demanda do maior tanque de inóculo, 

conforme o balanço de energia, e uma vazão de 5 m³/h para manutenção da temperatura do 

tanque de milhocina em torno de 10 °C, visando sua conservação. Esse valor será 

multiplicado por um coeficiente de 1,4, para margem de erro. Dessa forma, a demanda será 

de 58,35 m³/h de água gelada. 

Considerando que a água chegará a 11 °C, como deverá sair a 9 °C, a demanda 

energética pode ser calculada através da Equação 45. 

𝑄 = 𝑚 𝑥 𝐶𝑝 𝑥 ∆𝑇 

𝑄 =
58.350𝑘𝑔

ℎ
 𝑥 

4.180𝐽

𝑘𝑔. 𝐾
 𝑥 (11 − 9)𝐾 = 487.806

𝑘𝐽

ℎ
= 135,5 𝑘𝑊 = 38,52 𝑇𝑅 
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APÊNDICE C - MEMORIAL DE CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES 

 

C.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

C.1.1 Demanda de água 

 Construiu-se a Tabela 80, com as demandas de água na planta para os prédios 

auxiliares.  

 

Tabela 80: Equipamentos dos prédios auxiliares e suas demandas. 
Local Equipamento Quantidade Demanda unitário (L/min) Demanda total (L/min) 

Laboratório Torneira 3 18 54 

Refeitório Bebedouro 1 3 3 

Refeitório Torneira 1 12 12 

Cozinha Pia 3 15 45 

Sanitários Chuveiro 4 12 48 

Sanitários Vaso 4 9 36 

Sanitários Torneira 4 12 48 

Vestiário Bebedouro 4 3 12 

   Total 258 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.1.2 Dimensionamento das linhas de água fria 

De acordo com o método das velocidades, realizou-se o dimensionamento da 

tubulação de água fria. Sendo assim, adotou-se 2,5 m/s como velocidade média para o cálculo 

do diâmetro das tubulações com base na faixa de velocidade recomendada para escoamento, 

presente no Anexo R. A Equação 72 foi utilizada para determinação do diâmetro: 

 

𝐷 = √
4 𝑥 𝐴

𝜋
 

(72) 

Onde: 

D: diâmetro em metros 

A: área de escoamento (m²), calculada pelo quociente entre a vazão (m3/s) e a 

velocidade de escoamento (m/s) 
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A partir dos diâmetros, foi possível determinar as bitolas comerciais superior e 

inferior e a velocidade de escoamento para cada caso. Selecionou-se a bitola cuja velocidade 

fique dentro da faixa de recomendação. Se alguma bitola não fornecer um valor dentro da 

faixa, escolhe-se aquela que fornece menor velocidade e consequentemente menor perda de 

carga. Para determinar a velocidade, utilizou-se a Equação 73: 

 
𝑣 =

4 𝑥 𝑄

𝜋 𝑥 𝐷2
 

(73) 

A Tabela 81 apresenta os diâmetros selecionados para as instalações de água fria de 

acordo com o trecho, bem como os comprimentos de cada trecho de tubulação. 

Tabela 81: Linhas de água fria, suas respectivas vazões e diâmetros selecionados. 

(continua) 

Trecho 

Vazão 

(m³/h) 

Diâmetro 

calculado 

(pol) 

Diâmetro 

superior 

(pol) 

Velocidade 

superior 

(m/s) 

Diâmetro 

inferior 

(pol) 

Velocidade 

inferior 

(m/s) 

Diâmetro 

escolhido 

(pol) 

1-2 50,14 3,32 3 ½ 2,24 3 3,05 3 ½ 

2-3 16,56 1,91 2 2,27 1 ½ 4,03 2 

3-4 16,56 1,91 2 2,27 1 ½ 4,03 2 

4-5 2,70 0,77 1 1,48 ¾ 2,63 ¾ 

5-6 0,90 0,44 ½ 1,97 ½ 1,97 ½ 

5-7 1,80 0,63 ¾ 1,75 ½ 3,95 ¾ 

7-8 0,90 0,44 ½ 1,97 ½ 1,97 ½ 

7-9 0,90 0,44 ½ 1,97 ½ 1,97 ½ 

9-10 0,90 0,44 ½ 1,97 ½ 1,97 ½ 

4-11 13,86 1,74 2 1,90 1 ½ 3,38 2 

11-12 4,32 0,97 1 2,37 ¾ 4,21 1 

12-13 1,08 0,49 ½ 2,37 ½ 2,37 ½ 

12-14 3,24 0,84 1 1,78 ¾ 3,16 1 

14-15 1,08 0,49 ½ 2,37 ½ 2,37 ½ 

14-16 2,16 0,69 ¾ 2,11 ½ 4,74 ¾ 

16-17 1,08 0,49 ½ 2,37 ½ 2,37 ½ 

16-18 1,08 0,49 ½ 2,37 ½ 2,37 ½ 

18-19 1,08 0,49 ½ 2,37 ½ 2,37 ½ 
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Tabela 81: Linhas de água fria, suas respectivas vazões e diâmetros selecionados. 

(continuação) 

11-20 9,54 1,45 1 ½ 2,32 1 ¼ 3,35 1 ½ 

20-21 0,18 0,20 ½ 0,39 ½ 0,39 ½ 

20-22 9,36 1,43 1 ½ 2,28 1 ¼ 3,28 1 ½ 

22-23 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

22-24 8,64 1,38 1 ½ 2,11 1 ¼ 3,03 1 ½ 

24-25 1,80 0,63 ¾ 1,75 ½ 3,95 ¾ 

25-26 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

25-27 0,18 0,20 ½ 0,39 ½ 0,39 ½ 

25-28 0,90 0,44 ½ 1,97 ½ 1,97 ½ 

28-29 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

28-30 0,18 0,20 ½ 0,39 ½ 0,39 ½ 

24-31 6,84 1,22 1 ¼ 2,40 1 3,75 1 ¼ 

31-32 5,04 1,05 1 ¼ 1,77 1 2,76 1 

32-33 0,54 0,34 ½ 1,18 ½ 1,18 ½ 

32-34 0,54 0,34 ½ 1,18 ½ 1,18 ½ 

32-35 3,96 0,93 1 2,17 ¾ 3,86 1 

35-36 0,54 0,34 ½ 1,18 ½ 1,18 ½ 

35-37 0,54 0,34 ½ 1,18 ½ 1,18 ½ 

35-38 2,88 0,79 1 1,58 ¾ 2,81 ¾ 

38-39 1,44 0,56 ¾ 1,40 ½ 3,16 ¾ 

39-40 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

39-41 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

41-42 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

38-43 1,44 0,56 ¾ 1,40 ½ 3,16 ¾ 

43-44 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

43-45 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

45-46 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

31-47 1,80 0,63 ¾ 1,75 ½ 3,95 ¾ 

47-48 1,80 0,63 ¾ 1,75 ½ 3,95 ¾ 

48-49 0,18 0,20 ½ 0,39 ½ 0,39 ½ 

48-50 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

48-51 0,90 0,44 ½ 1,97 ½ 1,97 ½ 
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Tabela 81: Linhas de água fria, suas respectivas vazões e diâmetros selecionados. 

(conclusão) 

51-52 0,18 0,20 ½ 0,39 ½ 0,39 ½ 

51-53 0,72 0,40 ½ 1,58 ½ 1,58 ½ 

2-54 33,58 2,71 3 2,05 2 ½ 2,95 2 ½ 

54-55 12,00 1,62 2 1,64 1 ½ 2,92 1 ½ 

54-56 21,58 2,18 2 ½ 1,89 2 2,96 2 

56-57 6,30 1,18 1 ¼ 2,21 1 3,45 1 ¼ 

57-58 4,50 0,99 1 2,47 ¾ 4,39 1 

57-59 1,80 0,63 ¾ 1,75 ½ 3,95 ¾ 

56-60 15,28 1,83 2 2,09 1 ½ 3,72 2 

60-61 15,00 1,81 2 2,06 1 ½ 3,65 2 

60-62 0,28 0,25 ½ 0,62 ½ 0,62 ½ 

62-63 0,28 0,25 ½ 0,62 ½ 0,62 ½ 

A-B 16,31 1,89 2 2,24 1 ½ 3,97 2 

C-D 0,51 0,33 ½ 1,12 1/2 1,12 ½ 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.2 INSTALAÇÕES DO PROCESSO 

O método de dimensionamento das linhas do processo foi idêntico ao da tubulação 

de água fria. A Tabela 82 apresenta os diâmetros selecionados para as instalações do processo 

de acordo com o trecho bem como os comprimentos de cada trecho de tubulação. 

 

Tabela 82: Comprimento e diâmetro da tubulação do processo estimado por meio do 

método das velocidades. 

(continua) 

Trecho 

 

Vazão 

(m³/h) 

Diâmetro 

calculado 

(pol) 

Diâmetro 

superior 

(pol) 

Velocidade 

superior 

(m/s) 

Diâmetro 

inferior 

(pol) 

Velocidade 

inferior 

(m/s) 

Diâmetro 

escolhido 

(pol) 

1-2 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

2-3 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

3-5 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

5-4 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

5-6 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 
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Tabela 82: Comprimento e diâmetro da tubulação do processo estimado por meio do 

método das velocidades. 

(conclusão) 

6-7 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

7-8 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

10-11 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

10-12 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

10-9 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

9-6 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

6-7 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

7-8 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

32-26 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

26-27 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

26-28 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

28-29 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

26-30 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

30-31 18,00 1,99 2 2,47 1 ½ 4,39 2 

15-16 30,30 2,58 3 1,85 2 ½ 2,66 2 ½ 

13-14 30,30 2,58 3 1,85 2 ½ 2,66 2 ½ 

14-25 30,30 2,58 3 1,85 2 ½ 2,66 2 ½ 

25-24 30,30 2,58 3 1,85 2 ½ 2,66 2 ½ 

19-20 4,65 1,01 1 ¼ 1,63 1 2,55 1 

17-34 5,00 1,05 1 ¼ 1,75 1 2,74 1 

34-18 5,00 1,05 1 ¼ 1,75 1 2,74 1 

21-33 0,35 0,28 ½ 0,77 ½ 0,77 ½ 

22-23 18,00 1,99 2 2,47 1 1/2 4,39 2 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.3 INSTALAÇÕES DE VAPOR 

C.3.1 Dimensionamento das linhas de vapor 

O dimensionamento das linhas de vapor foi feito utilizando o método de determinação 

do diâmetro baseado no critério da velocidade adequada e no critério da perda de carga. No 

primeiro caso, o diâmetro foi calculado considerando a faixa de velocidade adequada para 

cada linha (22,5 m/s) e, após, foi utilizado o valor do diâmetro obtido para cálculo da perda 
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de carga de cada trecho de tubulação e a perda de carga total de cada ramal (somatório dos 

trechos até o fim de linha). Se a queda de pressão ultrapassou o valor máximo de 0,5 kgf/cm2, 

o diâmetro foi ajustado para manter a perda inferior a esse valor. 

Além disso, com os diâmetros ajustados em termos de queda de pressão, as 

velocidades foram recalculadas, utilizando o diâmetro nominal da tubulação. Quando as 

velocidades ficaram fora da faixa estabelecida, foram realizados ajustes no diâmetro para 

ajustá-las à faixa, se necessário. 

O cálculo dos diâmetros com base no critério velocidade utilizou velocidade de 25 

m/s para as linhas. O diâmetro foi obtido pela Equação 74: 

 

𝐷 =  √
𝛾 𝑥 𝑄

0,283 𝑥 𝑣
             

(74) 

Onde: 

D: diâmetro (cm) 

γ: volume específico do vapor na pressão de operação (m3/kgf) 

Q: vazão de vapor (kgf/h) 

v: velocidade de escoamento (m/s) 

Os diâmetros calculados estão apresentados na Tabela 83. Os diâmetros nominais 

foram escolhidos como o diâmetro imediatamente superior ao calculado, pois prefere-se que 

a velocidade seja abaixo da mínima do que superior à máxima.  

Tabela 83: Linhas de vapor, suas respectivas vazões e diâmetros selecionados. 

(continua) 

Trecho 

Comprimento 

(m) 

Vazão 

(kg/h) 

Diâmetro calculado 

(pol) 

Diâmetro nominal 

(pol) 

1-2 10,37 217,75 2,17 2 ½ 

2-3 5,96 199,33 2,07 2 ½ 

3-4 1,46 1,9,94 0,66 ¾ 

3-5 3,39 179,39 1,97 2 

5-6 1,46 23,93 0,72 ¾ 

5-7 4,13 155,46 1,83 2 
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Tabela 83: Linhas de vapor, suas respectivas vazões e diâmetros selecionados. 

(conclusão) 

7-8 3,93 155,46 1,83 2 

8-9 0,75 140,67 1,74 2 

8-10 0,77 14,07 0,55 ¾ 

8-11 1,62 0,72 0,12 ¼ 

11-12 2,25 0,72 0,12 ¼ 

12-13 0,02 0,24 0,.07 ¼ 

12-14 1,90 0,48 0,10 ¼ 

14-15 0,02 0,24 0,07 ¼ 

14-16 1,90 0,24 0,07 ¼ 

16-17 0,02 0,24 0,07 ¼ 

2-18 4,86 18,42 0,63 ¾ 

18-19 1,48 10,00 0,46 ½ 

18-20 3,03 8,42 0,43 ½ 

20-21 1,93 4,21 0,30 ½ 

20-22 1,67 4,21 0,30 ½ 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Com base nos valores de diâmetro nominal, as perdas de carga foram calculadas para 

cada linha e em seguida para cada ramal, conforme apresentado na Tabela 84.  Para obtenção 

do comprimento equivalente da tubulação, utilizou-se o critério de adicionar 35% ao 

comprimento total da linha para compensar a presença de acessórios presentes. A perda de 

carga (J), a variação de pressão e a velocidade (v) foram calculadas através das Equações 75, 

76 e 77, respectivamente: 

 
𝐽 =  

0,029 𝑥 𝑄1,95 𝑥 𝛾 𝑥 0,95

𝐷5,1
     

(75) 

 
𝛥𝑃 =  

𝐽 𝑥 𝐿𝑒𝑞

100
                

(76) 

 
𝑣 =  

2,78 𝑥 𝑄 𝑥 𝛾

𝜋 𝑥 𝐷2

4

                
(77) 
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Onde: 

 J: perda de carga (kgf/cm2.100 m) 

 ΔP: variação da pressão na linha (kgf/cm2) 

 Leq: comprimento equivalente (m) 

D: diâmetro (cm) 

 

Tabela 84: Cálculo das perdas de carga, variação de pressão e velocidades para cada trecho 

da linha. 

Trecho 

Diâmetro 

nominal (pol) 

Comprimento 

equivalente (m) 

J 

(kgf/cm²) 

ΔP 

(kgf/cm) 

Velocidade 

recalculada (m/s) 

1-2 2 ½ 14,00 0,07 0,0100 16,93 

2-3 2 ½ 8,04 0,06 0,0048 15,50 

3-4 ¾ 1,97 0,31 0,0061 17,23 

3-5 2 4,58 0,15 0,0070 21,80 

5-6 ¾ 1,97 0,45 0,0088 20,67 

5-7 2 5,57 0,12 0,0064 18,89 

7-8 2 5,31 0,12 0,0061 18,89 

8-9 2 1,01 0,09 0,0010 17,10 

8-10 ¾ 1,04 0,16 0,0016 12,16 

8-11 ¼ 2,19 0,13 0,0029 5,60 

11-12 ¼ 3,04 0,13 0,0040 5,60 

12-13 ¼ 0,03 0,02 0.0000 1,87 

12-14 ¼ 2,57 0,06 0,0015 3,73 

14-15 ¼ 0,03 0,02 0,0000 1,87 

14-16 ¼ 2,57 0,02 0,0004 1,87 

16-17 ¼ 0,03 0,02 0,0000 1,87 

2-18 ¾ 6,55 0,27 0,0175 15,91 

18-19 ½ 2,00 0,64 0,0128 19,44 

18-20 ½ 4,08 0,46 0,0188 16,37 

20-21 ½ 2,61 0,12 0,0031 8,18 

20-22 ½ 0,20 0,12 0,0027 8,18 

Fonte: Os autores (2020). 
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Analisando a Tabela 84, observa-se que existem velocidades fora da faixa adequada 

(15-30 m/s), como as de vazões de vapor extremamente baixas e já possuem uma bitola muito 

pequena (1/4 pol). Os trechos 8-10, 20-11 e 20-22 também possuem velocidade fora da faixa 

recomendada, entretanto, se diminuir sua bitola, a velocidade ficaria acima da faixa 

recomendada. As variações de pressão estão abaixo da perda admissível de 0,5 kgf/cm2. 

 

C.3.2 Dilatação da tubulação 

As tubulações da unidade industrial são instaladas a temperatura ambiente, contudo 

o vapor opera em temperaturas muito elevadas. Dessa forma, as tubulações sofrem dilatações, 

sendo necessário avaliar o efeito da expansão em tubos e com isso determinar o número de 

juntas de dilatação necessário.  

A dilatação foi calculada através da Equação 78:  

 Δ𝐿= Δ𝑇 x 𝐶 x 𝐿 (78) 

Onde:  

ΔL: dilatação linear (mm)  

L: comprimento da tubulação (m)  

ΔT: variação da temperatura   

C: constante de dilatação térmica para o aço carbono (0,0122 mm/m. ºC) (FLAMCO, 

2018) 

Sendo assim, na Tabela 85 estão indicadas as dilatações de cada linha. 

Tabela 85: Dilatação apresentada nas linhas. 

(continua) 

Trecho Comprimento (m) ΔL (mm) 

1-2 10,37 14,56 

2-3 5,96 8,36 

3-4 1,46 2,05 

3-5 3,39 4,76 

5-6 1,46 2,05 
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Tabela 85: Dilatação apresentada nas linhas. 

(conclusão) 

5-7 4,13 5,79 

7-8 3,93 5,52 

8-9 0,75 1,05 

8-10 0,77 1,08 

8-11 1,62 2,28 

11-12 2,25 3,16 

12-13 0,02 0,03 

12-14 1,90 2,67 

14-15 0,02 0,03 

14-16 1,90 2,67 

16-17 0,02 0,03 

2-18 4,86 6,82 

18-19 1,48 2,08 

18-20 3,03 4,25 

20-21 1,93 2,71 

20-22 1,67 2,34 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.4 INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO 

C.4.1 Dimensinamento das linhas de ar comprimido 

Para o dimensionamento da tubulação de ar comprimido, usaram-se as velocidades 

encontradas em Macintyre (2012). Nas tubulações principais, a velocidade média é de 7 m/s 

e nas tubulações secundárias de 9 m/s. 

Segundo Macintyre (2012), pode-se estabelecer um comprimento equivalente de 20% 

o comprimento real se a tubulação apresentar poucas conexões e/ou acessórios e menos de 

100 metros, portanto, todos os comprimentos equivalentes foram calculados dessa forma. O 

autor também traz que a perda máxima de pressão na rede é de 0,0002 kgf/cm² por metro de 

tubo nas tubulações principais e de 0,0008 kgf/cm² por metro de tubo nas tubulações 

secundárias. Na Tabela 86, são apresentadas as linhas de ar comprimido, seus respectivos 

comprimentos, velocidade do fluido e perda de carga admitida. 
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Tabela 86: Linhas de ar comprimido e seus respectivos comprimentos, velocidade e perda 

de carga admitida. 

Trecho 

Comprimento 

(m) 

Comprimento 

equivalente (m) 

Velocidade 

(m/s) 

hf máxima 

(kgf/cm²) 

1-2 0,69 0,82 7,00 0,0002 

2-3 3,02 3,62 7,00 0,0002 

3-4 3,95 4,74 9,00 0,0008 

4-5 0,79 0,95 9,00 0,0008 

4-6 0,71 0,85 9,00 0,0008 

3-7 3,99 4,78 7,00 0,0002 

7-8 1,44 1,73 7,00 0,0002 

2-9 8,23 9,88 7,00 0,0002 

9-10 9,47 11,37 7,00 0,0002 

10-11 8,07 9,68 9,00 0,0008 

10-12 2,37 2,84 7,00 0,0002 

12-13 5,13 6,16 7,00 0,0002 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Para obtenção do diâmetro das tubulações de ar comprimido, usou-se a Equação 

79: 

 
𝑑 = √

0,008 × 𝑄1,85 × 𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑝 × ℎ𝑓

5

 
(79) 

Onde: 

d: diâmetro (in) 

ltotal: comprimento total da tubulação (comprimento tubulação + comprimento 

equivalente) (m) 

Q: vazão de ar normal (m³/min) 

hf : perda de carga admissível (kgf/ cm²) 

p: pressão absoluta inicial (kgf/cm²) 
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Após o cálculo dos diâmetros, as perdas de carga são recalculadas utilizando o 

diâmetro menor e maior, com base na tabela de tubos SCH 40. Entre a bitola maior e menor, 

utiliza-se o valor de menor bitola se este apresentar menor perda de carga do que a admissível 

no trecho, caso contrário, usa-se o maior diâmetro. As bitolas escolhidas para este caso estão 

apresentadas na Tabela 87. 

Tabela 87: Linhas de ar comprimido, suas respectivas vazões e diâmetros selecionados. 

Trecho 

Vazão 

(m³/h) 

Diâmetro 

calculado 

(pol) 

Diâmetro 

superior 

(pol) 

hf 

superior 

Diâmetro 

inferior 

(pol) 

hf 

inferior 

Diâmetro 

escolhido 

(pol) 

1-2 500,00 2,99 3 0,00020 2 ½ 0,00049 3 

2-3 499,50 4,02 5 0,00007 4 0,00020 5 

3-4 49,50 1,37 1 ½ 0,00050 1 ¼ 0,00124 1 ½ 

4-5 4,50 0,41 ½ 0,00029 ½ 0,00029 ½ 

4-6 45,00 0,94 1 0,00057 ¾ 0,00241 1 

3-7 450,00 4,08 5 0,00007 4 0,00022 5 

7-8 450,00 3,33 4 0,00008 3 0,00034 4 

2-9 46,61 2,04 2 ½ 0,0002 2 0,00005 2 ½ 

9-10 46,61 2,09 2 ½ 0,0002 2 0,00006 2 ½ 

10-11 46,11 1,53 2 0,001 1 ½ 0,00000 2 

10-12 0,50 0,30 ½ 0,00001 ½ 0,00001 ½ 

12-13 0,50 0,35 ½ 0,00003 ½ 0,00003 ½ 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.4.2 Dimensionamento do Sistema air lift 

Sabendo que a quantia total de água utilizada na fábrica foi de 16,31 m³/h e baseado 

nas informações apresentadas por Yassuda (1965), dimensionou-se o sistema air lift. As 

dimensões do poço necessárias para os cálculos são: 

 Ponto de descarga: 2 m; 

 Profundidade nível dinâmico: 23,7 m; 

 Profundidade nível estático: 5,7 m; 

 Altura geométrica: 25,7 m; 
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 Profundidade do injetor: 68 m. 

 

Para encontrar a vazão de ar comprimido requerida foi calculado o fator de consumo 

de ar a partir da Equação 80: 

 
𝑓 =

𝐻𝐺

𝐶 × 𝑙𝑜𝑔 (
𝐻𝑆 + 10,37

10,37 )
 

(80) 

Onde:  

 f: fator de consumo de ar  

 C: coeficiente que depende da percentagem de submersão  

 HG: altura geométrica total de elevação (HG = 23,7 + 2 = 25,7 m)  

 HS: submersão dinâmica do ponto de descarga (HS= 68 - 23,7 = 44,3 m) 

 

O valor do coeficiente C é obtido por tabelas contidas no livro de Yassuda (1965), 

utilizando-se Hg e a porcentagem de submersão. O Hg de 25,7 m está na faixa de 6-38 m 

correspondendo a uma faixa de porcentagem de submersão de 50-70%, onde fazendo uma 

interpolação linear encontra-se o valor de submersão de 62,3%. O coeficiente C é encontrado 

com o tubo externo e o valor de submersão de 62,3%, e tem valor de 13,89. Substituindo na 

equação acima se tem um fator de consumo de ar de 2,57.  

A vazão de ar é calculada pela Equação 81: 

 𝑄𝑎𝑟 = 𝑓 × 𝑄á𝑔𝑢𝑎 (81) 

 

Substituindo os valores, uma vazão de ar necessária no sistema air-lift de 41,92 m3/h. 

Adicionando-se uma margem de segurança de 10%, chega-se numa vazão de 46,11 m3/h. 

Para calcular o tubo de descarga do sistema air lift, deve-se levar em conta a vazão 

de ar (Qar) e de água (Qágua) para o diâmetro da tubulação. Assim, utilizou-se a Equação 82: 

 𝑄𝑎𝑟 + 𝑄á𝑔𝑢𝑎 = 𝐴 × 𝑣 (82) 

 

Onde v é a velocidade de escoamento e A é a área da seção transversal do tubo. 
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A faixa de recomendada de velocidade é entre 1,5 e 4,5 m/s. Sendo assim, foi 

escolhido v = 3 m/s e isolou-se o diâmetro d, obtendo-se assim a Equação 83: 

 

𝑑 = √
4 × (𝑄𝑎𝑟 + 𝑄á𝑔𝑢𝑎)

𝑣 ×  𝜋
= √

4 × (0,01734)

3 ×  𝜋
= 0,086 𝑚 = 3,39 𝑝𝑜𝑙 

(83) 

Recalculando a velocidade para os tubos normalizados SCH40 através da Equação 

84: 

 
𝑣 =

𝑄𝑎𝑟 + 𝑄á𝑔𝑢𝑎

𝜋 ×
𝑑2

4

 
(84) 

Para tubos de 3 pol (0,0762 m): 

𝑣 =
0,01734

𝜋 ×
0,07622

4

= 3,80 𝑚/𝑠 

 

Para tubos de 3 ½ pol (0,0889 m): 

𝑣 =
0,01734

𝜋 ×
0,08892

4

= 2,79 𝑚/𝑠 

Foi escolhido a bitola da tubulação de descarga de 3 ½ in, pois apresenta um valor 

mais longe dos limites da faixa recomendada de velocidade. 

 

C.5 INSTALAÇÕES DO CHILLER 

C.5.1 Dimensionamento das linhas do chiller 

A tubulação do Chiller é dupla, pois ela vai e volta e o método de dimensionamento 

foi idêntico ao da tubulação de água fria.  

A Tabela 88 apresenta os diâmetros selecionados para as instalações do Chiller de 

acordo com o trecho bem como os comprimentos de cada trecho de tubulação. 
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Tabela 88: Comprimento e diâmetro da tubulação do Chiller estimado por meio do método 

das velocidades. 

Trecho 

Comprimento 

(m) 

Vazão 

(m³/h) 

Diâmetro 

calculado 

(pol) 

Diâmetro 

superior 

(pol) 

Velocidade 

superior 

(m/s) 

Diâmetro 

inferior 

(pol) 

Velocidade 

inferior 

(m/s) 

Diâmetro 

escolhido 

(pol) 

1-2 1,03 42,15 3,04 3,5 1,89 3 2,57 3 

2-7 0,79 37,15 2,85 3 2,26 2,5 3,26 3 

7-5 3,97 31,65 2,63 3 1,93 2,5 2,78 2 ½ 

7-8 3,91 5,50 1,10 1,25 1,93 1 3,02 1 ¼ 

8-9 0,65 5,00 1,05 1,25 1,75 1 2,74 1 

8-10 0,85 0,50 0,33 0,5 1,10 0,5 1,10 ½ 

5-6 1,48 31,65 2,63 3 1,93 2,5 2,78 2 ½ 

2-3 4,97 5,00 1,05 1,25 1,75 1 2,74 1 

3-4 1,40 5,00 1,05 1,25 1,75 1 2,74 1 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.5.2 Acessórios 

Tem-se 6 válvulas, 3 tês e 2 cotovelos, conforme apresenta a Tabela 89. 

Tabela 89: Acessórios da tubulação do Chiller. 

Trecho Válvula Tê Cotovelo 

1-2 2 1  

2-7  1  

7-5   1 

7-8  1  

8-9 1   

8-10 1   

5-6 1   

2-3   1 

3-4 1   

Fonte: Os autores (2020). 
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C.6  INSTALAÇÃO DA TORRE DE RESFRIAMENTO 

C.6.1 Dimensionamento das linhas da torre de resfriamento 

A tubulação da torre de resfriamento é dupla, pois ela vai e volta e o método de 

dimensionamento foi idêntico ao da tubulação de água fria.  

A Tabela 90 traz os diâmetros selecionados para as instalações da torre de acordo com 

o trecho bem como os comprimentos de cada trecho de tubulação. 

Tabela 90: Comprimento e diâmetro da tubulação da torre de resfriamento estimado por 

meio do método das velocidades. 

Trecho 

Comprimento 

(m) 

Vazão 

(m³/h) 

Diâmetro 

calculado 

(pol) 

Diâmetro 

superior 

(pol) 

Velocidade 

superior 

(m/s) 

Diâmetro 

inferior 

(pol) 

Velocidade 

inferior 

(m/s) 

Diâmetro 

escolhido 

(pol) 

1-2 1,75 150,16 5,74 6 2,29 5 3,29 6 

2-3 1,79 150,16 5,74 6 2,29 5 3,29 6 

3-4 1,52 150,16 5,74 6 2,29 5 3,29 6 

3-5 4,80 21 2,15 2,5 1,84 2 2,88 2 

5-6 1,25 21 2,15 2,5 1,84 2 2,88 2 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.6.2 Acessórios 

Tem-se 4 válvulas, 1 tê e 2 cotovelos, conforme apresenta a Tabela 91. 

Tabela 91: Acessórios da tubulação da torre de resfriamento. 

Trecho Válvula Tê Cotovelo 

1-2 1  1 

2-3  1  

3-4 1   

3-5 1  1 

5-6 1   

Fonte: Os autores (2020). 
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C.7 INSTALAÇÕES DA TUBULAÇÃO DE CONDENSADO E EFLUENTE 

A tubulação de efluente tem como finalidade escoar todos os fluidos provenientes dos 

processos de limpeza, bem como o condensado proveniente do vapor de esterilização da 

tubulação. Esta tubulação também será utilizada para o descarte da água gerada pela 

concentração das bactérias nos casos em que esta estiver saturada de sais, sendo inapropriada 

para ser reciclada novamente para o processo. Por se tratar de um processo em que não há 

formação de condensado nos equipamentos, nem grandes quantidades de efluentes, adotou-

se tubulações com uma polegada de diâmetro, ou seja, 70 metros de tubulação de bitola 1. A 

Tabela 92 indica o comprimento e o diâmetro desta tubulação. 

 

Tabela 92: Diâmetro da tubulação de condensado e efluente. 

(continua) 

Trecho Diâmetro (pol) 

1-2 1 

2-3 1 

3-4 1 

4-5 1 

4-6 1 

6-8 1 

6-7 1 

7-9 1 

9-10 1 

10-11 1 

10-12 1 

12-13 1 

12-14 1 

14-15 1 

3-16 1 

16-17 1 

16-18 1 

18-19 1 

18-20 1 

20-21 1 
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Tabela 92: Diâmetro da tubulação de condensado e efluente. 

(conclusão) 

20-22 1 

22-23 1 

23-24 1 

23-25 1 

25-26 1 

25-27 1 

25-28 1 

28-29 1 

Fonte: Os autores (2020). 

 

C.7.1 Acessórios 

Tem-se 15 válvulas, 10 tês e 5 cotovelos, conforme apresenta a Tabela 93. 

 

Tabela 93: Acessórios da tubulação de condensado e efluente. 
(continua) 

Trecho Válvula Tê Cotovelo 

1-2 1  1 

2-3  1  

3-4 1 1  

4-5 1   

4-6  1  

6-8 1   

6-7 1   

7-9   1 

9-10  1  

10-11 1   

10-12  1  

12-13 1   

12-14   1 

14-15 1   
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Tabela 93: Acessórios da tubulação de condensado e efluente. 
(conclusão) 

3-16  1  

16-17 1   

16-18  1  

18-19 1   

18-20  1  

20-21 1   

20-22   1 

22-23  1  

23-24 1   

23-25  1  

25-26 1   

25-27 1   

25-28   1 

28-29 1   

Fonte: Os autores (2020). 
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APÊNDICE D – PLANTA BAIXA E INSTALAÇÕES. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Constante térmica de dilatação em função da temperatura 

 

 

Fonte: Macintyre (1996). 
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ANEXO B – Espaçamento entre suportes da tubulação de vapor 

 

Fonte: Macintyre (1996). 

  



184 

 

ANEXO C – Espaçamento entre apoios guias em tubulações de vapor 

 

Fonte: Macintyre (1996). 
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ANEXO D – Válvula de bloqueio 

 

Fonte: SPIRAX SARCO (2017). 
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ANEXO E – Válvula de segurança 

 

Fonte: SPIRAX SARCO (2017). 
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ANEXO F – Separador 

 

Fonte: TLV (2020). 
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ANEXO G – Purgador 

 

Fonte: TLV (2020). 
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ANEXO H – Reservatório superior 

Marca Faz Forte, modelo TCS- 5001. 

 

 

Fonte: Faz Forte (2020). 
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ANEXO I – Reservatório Inferior 

Marca Fibratec, diâmetro 2530 mm. 

 

Fonte: Fibratec (2020). 
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ANEXO J – Compressor de ar 

 

 

 

Fonte: Alibaba (2020). 
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ANEXO K – Moinho a martelos 

 

Fonte: Moinhos Vieira (2020).  
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ANEXO L – Filtro 500+ H series 
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Fonte: Atlas Copco (2020). 
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ANEXO M – Aquecedor Biorreator 

 

Fonte: Catálogo Caloritech (2020). 
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ANEXO N – Membranas Poliméricas 

Industrial Microfiltration Spiral-Wound Element - Marca Synder® Filtration 

 

  

 

Fonte: Synder (2020). 
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ANEXO O – Bomba BCA-40 2 

 

Fonte: Schneider (2020). 
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ANEXO P – Bombas RL Série 26 

 

Fonte: Thebe (2018). 

 


