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 ORIENTADOR: Prof. Dr. Flávio Dias Mayer. 

 

  

O ácido succínico é uma commodity que possui uma grande variedade de 

aplicações, desde produtos de alto valor agregado, como cuidado pessoal e aditivos 

alimentares, até aplicações em larga escala como plásticos, poliuretanos, resinas, etc. Foi 

considerado pelo programa de estudo de biomassas do Departamento de Energia dos 

Estados Unidos (DOE) como um dos 12 intermediários químicos de maior valor agregado 

em 2004. O mercado atual de ácido succínico é pequeno e limitado, tendo em vista que o 

processo petroquímico atualmente utilizado é ineficiente e custoso. A estimativa global 

do mercado de ácido succínico em 2011 era de 40 kt, sendo apenas 3% dessa produção 

oriunda de processos biotecnológicos. A produção fermentativa de ácido succínico, por 

outro lado, será no futuro mais economicamente viável do que o processo petroquímico. 

De acordo com a agência Weastra (2012), o mercado de ácido succínico está previsto para 

crescer até 600 kt em 2020 com o desenvolvimento das plantas biotecnológicas e um 

grande crescimento na demanda de bioplásticos, intermediários químicos e resinas. Sendo 

assim, este trabalho propõe o projeto de uma planta de produção de ácido succínico 

(99,5% m/m) a partir de quirera de arroz utilizando Escherichia coli como microrganismo 

fermentador. Selecionou-se uma rota biotecnológica envolvendo desde a hidrólise do 

amido do arroz até a purificação utilizando evaporação, cristalização e secagem. O 

processo escolhido foi dimensionado através de balanços de massa e energia, bem como 

foram dimensionadas as instalações de utilidades e principais equipamentos. Foi realizada 

uma análise econômica ao modelo Venture Profit, na qual observou-se um retorno 

financeiro a partir de cerca de 8 anos de instalação do estabelecimento.  

 

Palavras-chave: ácido, succínico, biomassa, fermentação, arroz, E. coli.
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1 INTRODUÇÃO 

 O ácido succínico, também nomeado pela International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC) como ácido butanodióico, é uma substância sólida a 

temperatura ambiente, na forma de um cristal incolor e solúvel em água. É uma substância 

de baixa toxicidade, sendo considerada como geralmente segura pelo U.S. Food and Drug 

Administration (FDA). 

 É utilizado como intermediário em diversas sínteses químicas, sendo considerado 

uma importante commodity na indústria química. Aplicações tradicionais desse ácido 

ocorrem na indústria alimentícia, indústria farmacêutica, de solventes e polímeros 

(NGHIEM et al., 2017). Seu uso atrelado a alimentos encontra-se em flavorizantes, 

modificadores de pH e estabilizantes. Já em fármacos, é utilizado como precursor de 

princípios ativos. Mas é na indústria de solventes de alta performance e de polímeros que 

o ácido succínico encontra o maior mercado em potencial. De acordo com Nghiem et al. 

(2017), na projeção de demanda do mercado mundial de ácido succínico para o ano de 

2020, mais da metade do mercado está prevista para ser ocupada pelo butanodiol (BDO), 

cuja estimativa de ocupação do mercado global no referido ano será de 52,7%. A partir 

do BDO, podem ser produzidos tanto o tetraidrofurano (THF), solvente bastante utilizado 

em sínteses químicas, como o polibutileno succinato (PBS), um polímero biodegradável 

capaz de substituir polímeros petroquímicos, como o PET, por exemplo. Diversas outras 

aplicações em menor escala ainda podem ser citadas, tais como: anticongelantes, 

pirrolidinas, sais e ésteres de succinato, surfactantes, etc. (CUKALOVIC & STEVENS, 

2008). 

 Antes do desenvolvimento dos processos fermentativos, o ácido succínico era 

produzido unicamente pela hidrogenação catalítica do anidrido maleico, uma rota 

petroquímica baseada no uso de combustíveis fósseis. Porém, a produção a partir de 

matérias-primas renováveis começou a ganhar atenção devido ao aumento no preço dos 

derivados petroquímicos e ao grande potencial de conversão do ácido succínico em outras 

plataformas químicas de grande volume de mercado (NGHIEM et al., 2017). 

 No ano de 2011, a capacidade mundial instalada de produção de ácido succínico 

era de 40 kt, oriunda quase que exclusivamente da rota petroquímica, de acordo com um 

estudo da agência Weastra (2012). A partir do desenvolvimento dos estudos de 

organismos produtores de ácido via rota fermentativa, da instalação de plantas 

biotecnológicas a partir de 2012, como as plantas da Reverdia na Itália, Myriant nos EUA 

e Succinity na Espanha, e do desenvolvimento do mercado de produtos fabricados a partir 
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do ácido succínico, a projeção de demanda mundial de ácido succínico no ano de 2020 

está prevista para crescer até 600 kt, de acordo com a mesma agência. 

 É interessante notar ainda que, diversas são as matérias-primas que podem ser 

utilizadas na produção de ácido succínico via rota fermentativa, tais como: sorgo, milho, 

arroz, soja, glicerol, etc. Consoante aos estudos de viabilidade de aplicação de distintas 

matérias-primas, encontram-se os estudos de desenvolvimento genético dos diversos 

microrganismos que podem ser utilizados nesta síntese, tais como: Escherichia Coli, 

Saccharomyces cerevisiae, Mannheimia succiniciproducens, etc. Finalmente, diversas 

são as tecnologias que podem ser utilizadas na purificação do ácido produzido por 

fermentação, tais como: membranas, evaporação, cristalização, osmose reversa, 

eletrodiálise, etc.  

É a partir do acerto entre esses três pilares que a viabilidade da produção de ácido 

succínico via fermentação pode ser atingida. Atualmente, o preço do ácido oriundo da 

rota petroquímica encontra-se em torno de US$ 0,2 a US$ 0,6 mais barato que o ácido 

oriundo da rota biotecnológica a cada quilograma produzido (WEASTRA, 2012). Esta 

diferença de preço, no entanto, está prevista para ser equiparada a partir dos próximos 

anos com o aumento da capacidade biotecnológica instalada.  

 

1.1 OBJETIVO 

Esse projeto, então, tem por objetivo uma análise da implantação de uma planta 

de produção de ácido succínico a partir de biomassa no Brasil. Será utilizada como 

matéria-prima a quirera de arroz, um resíduo agroindustrial da indústria de 

beneficiamento de arroz. A planta será instalada em Pelotas no Estado do Rio Grande do 

Sul e sua produção será destinada a suprir uma parcela de cerca de 1,70% da demanda 

mundial de ácido succínico, sendo o produto fabricado em pureza de 99,5% (m/m) e 

destinado à exportação. Será estabelecida uma estratégia de produção, baseada na escolha 

de uma rota biotecnológica de produção e purificação. Finalmente, serão realizados os 

cálculos do projeto, incluindo balanço de massa, energia e dimensionamento dos 

equipamentos e utilidades necessárias ao processo, além de uma análise econômica para 

determinar a viabilidade financeira do projeto. 
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2 A EMPRESA 

 A indústria produtora de ácido succínico irá denominar-se i-gamma®, 

apresentando uma capacidade instalada de produção de 10 kt ao ano e localizando-se no 

município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A empresa possuirá 153 funcionários e 

trabalhará em 3 turnos diários, totalizando uma operação de 24 horas por dia durante 333 

dias do ano. 

 

2.1 MATÉRIA-PRIMA 

A Organização Mundial de Alimentação e Agricultura (FAO) destaca o arroz 

como uma das fontes de nutrientes mais importantes para os seres humanos. O arroz é o 

segundo alimento mais consumido no mundo, sendo o Brasil o maior produtor e 

consumidor de arroz fora da Ásia, atingindo em média uma produção anual de 15 milhões 

de toneladas de arroz em casca, conforme traz a Brazilian Rice (2017). O Brasil foi o 

primeiro país americano a cultivar o arroz Oryza sativa, espécie natural da Índia, sendo 

que, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2017), 

aproximadamente 81% da produção brasileira é colhida no Sul do país, concentrando-se 

70% do total no Rio Grande do Sul. A Figura 1 indica a distribuição da produção de arroz 

no Brasil. 

 

Figura 1 - Mapa da produção agrícola de arroz no Brasil – safra de 2016/2017. 

 

Fonte: (CONAB, 2017, p. 77) 
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No Rio Grande do Sul, há predominância do modelo de cultivo de arroz irrigado 

extensivo, praticado principalmente por grandes e médios produtores. O cultivo de arroz 

ocorre com maior destaque na Fronteira Oeste, Depressão Central, Campanha, Sul, Costa 

Externa da Lagoa dos Patos e Costa Interna da Lagoa dos Patos (SANTOS, 2018), 

conforme apresentado na Figura 2. A rotação de culturas é efetuada com a soja, pastagens 

ou milho (CONAB, 2018). 

 

Figura 2 - Mapa da produção agrícola de arroz no Rio Grande do Sul – safra de 2013/2014. 

 

Fonte: (CONAB, 2018, p. 142) 

 

 Dentre as regiões que produzem arroz no Rio Grande do Sul, a Fronteira Oeste é 

responsável por 29,5% da área cultivada e aproximadamente 32% da produção estadual, 

sendo a região com maior produção de arroz no estado. Esta vantagem é obtida devido a 

excelente fertilidade de seu solo, maior radiação solar e clima favorável à cultura de arroz. 

A Depressão Central, por sua vez, responde por 13% da produção estadual de arroz e 

detém aproximadamente 13% da área cultivada, sendo caracterizada predominantemente 

por menor área de cultivo e de propriedade familiar. 
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A produção na região Sul corresponde a 16% do arroz colhido no estado e 18% 

da área cultivada. As lavouras são extensas, com alta tecnologia agregada e produtividade 

em torno de 7800 kg de arroz por hectare. O sistema de cultivo predominantemente 

empregado é o de irrigação por inundação e o cultivo mínimo, designado por menor 

revolvimento do solo durante o seu preparo. A proximidade do porto de Rio Grande 

possibilita que o arroz da região Sul tenha o melhor preço do estado no mercado 

(CONAB, 2018).  

Após um período de armazenamento pós-colheita, o beneficiamento do arroz 

inicia com a limpeza dos grãos para remoção de impurezas provenientes da área de 

cultivo, seguido pelo processo de parboilização, quando requerido. Em seguida, os grãos 

são direcionados para a operação de descascamento, que ocorre em máquinas equipadas 

com roletes que giram em direções opostas, realizando a remoção da casca por meio do 

movimento de torção. Deve-se levar em consideração a umidade do arroz, que influencia 

na quebra do grão durante esse procedimento. 

 A seguir, é efetuada a separação dos grãos descascados da casca e dos grãos que 

ainda estiverem com casca. Os grãos sem casca são levados ao brunidor, em que ocorre 

a separação do farelo do arroz por meio de ação abrasiva. Posteriormente, os grãos de 

arroz passam por equipamentos que separam os grãos inteiros dos quebrados e máquinas 

de leitura ótica que permitem a identificação de grãos rajados, manchados e com alteração 

da coloração. Por fim, o arroz é embalado e expedido, sendo o arroz Tipo 1 aquele que 

contém a menor quantidade possível de arroz quebrado (EIFERT, 2018). 

Os carboidratos são os constituintes majoritários do arroz, e equivalem 

principalmente a moléculas de amido e uma pequena fração de açúcares livres, como a 

sacarose, glicose e frutose. Enquanto o endosperma do grão é composto essencialmente 

por amido, o farelo possui principalmente fibras (WALTER, 2008), o que o torna uma 

matéria-prima menos atrativa para produção de ácido succínico do que a quirera. 

O amido é uma mistura de dois polissacarídeos, a amilose e a amilopectina, que, 

embora tenham a glicose como monômero, são estruturalmente diferentes. Enquanto a 

amilose é uma macromolécula linear, a amilopectina é formada por cadeias ramificadas, 

sendo ambas constituídas por ligações glicosídicas α-1,4. A amilopectina, por sua vez, 

apresenta também ligações glicosídicas α-1,6, responsáveis pela formação das 

ramificações. 

 A amilose e a amilopectina organizam-se em grânulos semicristalinos de amido. 

Cada grânulo é formado por camadas periódicas de regiões semi-cristalinas e amorfas. 
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Enquanto a amilose está associada somente com a região amorfa do grânulo, a 

amilopectina é responsável pela cristalinidade do amido, bem como está presente na 

região amorfa. 

Embora os grânulos de amido sejam insolúveis em água fria, sob aquecimento são 

capazes de absorver água e intumescer, rompendo a estrutura cristalina e liberando 

moléculas de amido solúveis em água. Este fenômeno é designado por gelatinização, 

evento importante para o posterior processamento do amido, já que o torna mais acessível 

às enzimas amilolíticas (CAI, 2015), responsáveis pela conversão do amido em açúcares 

fermentescíveis, necessários para posterior fermentação em ácido succínico. 

A quantidade de proteína no arroz apresenta grande variação de acordo com 

características genotípicas da semente e das condições de cultivo, correspondendo em 

média a 7% da massa do grão de arroz sem casca. As proteínas estão organizadas em 

corpos proteicos no endosperma (WALTER, 2008) e são potenciais fontes de nutrientes 

para a alimentação animal. 

Entre os coprodutos do processamento do arroz, então, estão a casca, o farelo e o 

arroz quebrado (quirera), sendo o aproveitamento desses coprodutos, que respondem por 

aproximadamente 1/3 da massa de arroz com casca, essencial para a economia dos 

engenhos (AMATO, 2017). Portanto, a transformação desses coprodutos em um 

composto de maior valor agregado, como o ácido succínico, mostra-se como um 

empreendimento atrativo. 

Embora o principal uso da casca de arroz seja a geração de energia (AMATO, 

2017), essa matéria-prima é fonte de celulose e hemicelulose, podendo ser fracionada e, 

parcialmente, convertida em açúcares fermentescíveis. Sendo assim, a casca de arroz 

apresenta-se como uma possibilidade de matéria-prima para produção de ácido succínico, 

como mostrado por Bevilaqua (2013), em que os açúcares fermentescíveis são 

convertidos pela bactéria A. succinogenes ao ácido orgânico. 

        Apesar da disponibilidade e baixo valor agregado da casca de arroz, a produção 

de ácido succínico a partir dessa matéria-prima exigiria um processo de hidrólise de 

material lignocelulósico. Segundo Aguilar (2002), a rota ácida hidrotérmica para a 

hidrólise desses materiais é uma opção consolidada industrialmente, no entanto, o 

inconveniente desse processo centra-se na agressividade do meio utilizado, da baixa 

seletividade para glicose e formação de subprodutos como o 5-hidroximetilfurfural e 

furfural, os quais afetam o processo de fermentação (MOSIER, 2002). Portanto, o 
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emprego em escala industrial dos materiais lignocelulósicos não se mostra viável para o 

projeto do processo em questão.  

A quebra dos grãos de arroz durante seu beneficiamento é de extrema importância 

econômica para a indústria, uma vez que o grão inteiro tem uma valorização 80% superior 

ao grão quebrado (CARVALHO et al., 2011). A Instrução Normativa Nº 6 de 16 de 

fevereiro de 2009 define a quirera de arroz como fragmento de arroz com dimensões 

inferiores a 1,60 mm, sendo que do beneficiamento do arroz se decorre produção de 3 a 

5% de quirera de arroz (TREICHEL, 2017), coproduto com baixo valor agregado e rico 

em amido.  

Assim, na produção de ácido succínico via rota fermentativa, esse projeto optará 

pelo uso de arroz quebrado (quirera) como matéria-prima, em vista da sua grande 

disponibilidade no Brasil e pelo fato do processo de hidrólise do amido ser uma tecnologia 

difundida industrialmente (REGULY, 1996), permitindo a viabilidade técnica do projeto 

e uma possível viabilidade econômica.  

 A composição da quirera segue a composição do arroz (AMATO, 2017), 

apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Composição mássica em base úmida do arroz. 

  Arroz integral (%) Arroz parboilizado (%) Arroz branco (%) 

Carboidratos 74,9 77,4 78,2 

Fibras 1.0 0,5 0,2 

Lipídios 2,2 0,6 0,6 

Minerais 1,2 0,4 0,5 

Proteínas 7,3 7,3 7,0 

Umidade 13,4 13.8 13,5 

 

 

2.2 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO  

Conforme a análise de mercado aprofundada adiante na seção 4, as principais 

empresas produtoras de ácido succínico a partir da rota biotecnológica no cenário mundial 

possuíam capacidades a partir de 10 kt/ano de ácido succínico entre 2013 e 2014. Além 

disso, duas dessas empresas possuem planos de expansão para 30 e 70 kt/ano de produção. 

Portanto, e com o intuito de garantir a competitividade, viabilidade financeira e 

lucratividade futura da unidade produtora, fixa-se para esse projeto uma capacidade 
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produtiva de 10 kt/ano de produto, o que representaria em torno de 1,70% da demanda 

mundial de ácido succínico. Conforme notas de pesquisas de mercado divulgadas por 

WEASTRA em 2012, a demanda do produto em 2020 será de 600 kt. 

 

2.3 LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

A localização da unidade industrial de produção de ácido succínico foi escolhida 

com base na disponibilidade de matéria-prima para o processo e na facilidade de 

escoamento da produção. Em realidade, qualquer matéria-prima que contenha 

carboidratos pode ser usada para a produção de ácido succínico, possibilitando sua 

produção nos mais distintos locais do mundo. No contexto do Brasil, o Rio Grande do 

Sul é o maior produtor nacional de arroz, representando mais de 70% da colheita 

brasileira, o que corresponde a mais de 7 milhões de toneladas de arroz (IBGE, 2018). No 

estado, algumas regiões destacam-se em números de produção, como a região da fronteira 

oeste e a região sul. Tendo como base a colheita de 2017/2018, a fronteira oeste, por 

exemplo, foi responsável por uma colheita de 2,6 milhões de toneladas de arroz e a região 

sul por 1,2 milhão de tonelada, de acordo com o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA, 

2018). 

Muito embora a fronteira oeste produza mais que o dobro que a região sul, é 

interessante ter em mente que, como mencionado anteriormente, o mercado para a venda 

de ácido succínico é limitado na América Latina bem como no Brasil (Comex Stat, 2017), 

tendo sido optado pela exportação do produto. Sendo assim, foi dada preferência para 

instalação da empresa na região sul devido à proximidade do porto de Rio Grande, local 

pela qual se torna mais ágil o escoamento da produção.  

Ainda, entre as cidades da região sul bem como entre todas as cidades do estado, 

a cidade de Pelotas é a cidade com maior beneficiamento anual de arroz, correspondendo 

a cerca de 840 mil toneladas de arroz beneficiado em 2016 (IRGA, 2016) dos quais cerca 

de 3 a 5% representam quirera de arroz (TREICHEL, 2017), conforme mencionado 

anteriormente. Portanto, por estar localizada a cerca de 60 km de Rio Grande e por possuir 

o maior beneficiamento de arroz do estado, a cidade de Pelotas foi escolhida como mais 

adequada para a instalação da empresa.  

Além disso, quanto ao item disponibilidade de mão-de-obra, constata-se que a 

mão-de-obra especializada pode ser trazida de localizações afastadas; entretanto, deve 

haver uma adequada quantidade local de mão-de-obra não-especializada que possa ser 

treinada para operar a planta. (TOWLER, 2013). Pelotas é uma cidade cuja população, 
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estimada em 343 mil habitantes no ano de 2016 de acordo com o IBGE, permite a procura 

e contratação de mão-de-obra para a empresa. Também em Pelotas está localizada a 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), sendo este um ponto positivo porque 

permitiria o fornecimento imediato de mão-de-obra especializada, assim como parcerias 

frequentes universidade-indústria. 

Finalmente, o município de Pelotas conta com a Lei 5.100 do Programa 

Desenvolver Pelotas (LEIS MUNICIPAIS, 2018), que institui o programa para atrair 

investimentos e gerar empregos, podendo acarretar em benefícios fiscais tais como: 

isenção de até 100% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), isenção 

de até 100% do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), isenção 

de até 100% das taxas municipais, isenção de até 30% sobre o consumo de água além de 

doação, drenagem, terraplanagem, limpeza e preparação de terrenos do município, com 

base nos critérios fundamentados na respectiva lei. A localização do município de Pelotas 

no Rio Grande do Sul e no Brasil encontra-se na Figura 3. 

 

Figura 3 -  Localização de Pelotas/RS. 

 

Fonte: (WIKIPÉDIA, 2018) 
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2.4 MODELO DE NEGÓCIO 

O modelo de negócio tem por finalidade responder às questões de proposta de 

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

de comunicação e as fontes de renda. Ainda, busca-se por esboçar, as futuras atividades 

chaves, parceiros chaves, recursos chaves e a máquina de custos. Para tal, utilizou-se o 

modelo CANVAS para desenhar um modelo preliminar de negócios. Na Figura 4 

apresenta-se a forma visual desse modelo. Na sequência, portanto, apresenta-se em 

detalhes cada um dos eixos do modelo de negócios. 

 

Figura 4 - Modelo de negócios CANVAS. 
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Fonte: Autores. 
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2.4.1 Proposta de valor 

Tem o objetivo de elencar o que será entregue como solução de determinado 

problema dos clientes. Assim, pretende-se produzir ácido succínico (Ácido 1,4-

butanodióico) a partir de quirera de arroz e com qualidade garantida no grau de pureza de 

99,5% (m/m). Isso se justifica, pois esse produto é em quantidade pouco produzido pelo 

Brasil, sendo a maior parte importado, conforme dados da AliceWeb (2017). Além disso, 

esse produto é tradicionalmente obtido via rota petroquímica, agressiva para o meio 

ambiente. Em contraproposta, produzir-se-á via rota biotecnológica no intuito de fornecer 

a demanda nacional além da demanda global crescente. 

 

2.4.2 Relação com os clientes 

Objetiva apresentar qual será a intenção de relacionamento da empresa com os 

futuros clientes, bem como, apresenta de que forma essa relação acontecerá. Portanto, 

pretende-se fidelizar os clientes através de estratégia de pós-venda, para que esses clientes 

possam crer no empreendimento com confiança. Aliado a isso, entregar-se-á o produto 

no grau de pureza requisitado pelo cliente e com qualidade garantida, tendo em vista que 

esse produto é frequentemente utilizado como intermediário em subsequentes sínteses 

químicas.  

 

2.4.3 Canais de comunicação 

Têm o objetivo de apresentar quais os canais de comunicação/distribuição a serem 

utilizados para comercialização do produto. Nesse empreendimento, intenta-se distribuir 

e se comunicar com os clientes através de parceiros chaves, tanto do ponto de vista dos 

fornecedores de insumos (tais como White Martins, Sigma-Aldrich, etc.) bem como dos 

compradores da commodity (tais como DuPont, Evonik, Sinoven, etc.). 

 

2.4.4 Segmento de mercado 

Tem como objetivo apresentar para que público alvo o empreendimento está 

sendo construído e que segmento de mercado/indústria o empreendimento fará parte. 

Dessa forma, o empreendimento apresentando fornecerá produtos especificamente para a 

indústria de polímeros biodegradáveis (por exemplo: Sinoven Biopolymers Inc.), 

indústria de solventes e indústria de resinas (por exemplo: DuPont, Evonik e Uhde 

(Thyssenkrupp)) bem como demais indústrias que possuam apelo ambientalmente 

correto. 
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2.4.5 Fontes de renda 

Tem o objetivo de apresentar os mecanismos de lucro do empreendimento. 

Produzir-se-á lucro nesse empreendimento principalmente através de vendas diretas do 

produto produzido, o ácido succínico. Outra parcela será obtida através da venda de um 

dos subprodutos gerado, que pode ser utilizado como fertilizante agrícola, o sulfato de 

amônio.  

 

2.4.6 Atividades chaves 

Tem como objetivo dizer de que forma será construída a proposta de valor 

atribuída ao produto. Assim, tem-se como atividade chave a produção de ácido succínico 

99,5% (m/m) a partir de quirera de arroz. Além disso, para estabelecer o fornecimento 

em qualidade garantida, serão feitas análises rotineiras das matérias-primas e do produto 

em laboratório de química analítica próprio. 

 

2.4.7 Parceiros chaves 

Diz respeito às parcerias necessárias tanto para o desenvolvimento do produto, 

quanto para a produção deste. Assim, será necessária a parceria com cooperativas 

agrícolas, os quais detém grandes quantidades de materiais ricos em açúcares (BASTOS, 

2007). Algumas cooperativas parcerias de beneficiamento de arroz em Pelotas a serem 

citadas são: Arrozeira Pelotas, Cooperativa Arrozeira Extremo Sul e Nelson Wendt & Cia 

Ltda. Além disso, serão buscadas parcerias com indústrias químicas fornecedoras de 

insumos (tais como: White Martins e Sigma-Aldrich) e transportadoras, para o transporte 

do produto produzido até o porto de Rio Grande/RS.  

 

2.4.8 Recursos chaves 

Apresenta quais serão os principais recursos a serem utilizados. Então, nesse 

empreendimento tem-se como recursos chaves o fornecimento de quirera de arroz, já que 

essa é a matéria-prima principal, além de enzimas para a hidrólise desses materiais e 

fermentação da biomassa, ácidos e gases industriais para uso no processo. O laboratório 

de qualidade é outro recurso ímpar para estabelecer a qualidade garantida do produto. 

 

2.4.9 Estrutura de custos 

Traz quais serão os custos envolvidos na operação e manutenção do 

empreendimento. Portanto, a principal parcela dos custos restringir-se-á aos custos 
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variáveis, já que o processo será na sua maior parte automatizado, necessitando de poucas 

pessoas para a sua operação, diminuindo então os custos fixos. Além disso, aos custos 

variáveis ainda fazem parte os custos com matérias-primas, energia e demais utilidades, 

e transporte. 

 

2.5 EXIGÊNCIAS LEGAIS  

2.5.1 Licenciamento Ambiental 

 A Licença Ambiental é o documento emitido por um órgão ambiental competente 

que determina condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem seguidas 

por uma empresa, abarcando assuntos como a geração de líquidos e gases poluentes, 

resíduos sólidos, ruídos e o potencial de explosões e de incêndios (FIRJAN, 2004).  

De acordo com a Lei Federal 6.938/81, o Licenciamento Ambiental é obrigatório 

em todo o território brasileiro e as organizações potencialmente poluidoras não são 

permitidas de estar em funcionamento sem a Licença Ambiental, caso contrário, estão 

sujeitas às punições impostas pela Lei de Crimes Ambientais. O cumprimento dos 

preceitos impostos pela licença ambiental mostra-se ainda mais importante, pois é exigido 

cada vez mais pelo mercado, órgãos de financiamento e de incentivos governamentais, 

como o BNDES (FIRJAN, 2004).  

Dentre os empreendimentos que devam ser submetidos ao Licenciamento Ambiental 

e mencionados pela resolução N° 237 do CONAMA estão as indústrias de fabricação de 

produtos químicos em que se enquadra o projeto proposto neste documento. Dessa forma, 

a empresa i-gamma® compromete-se a atender aos requisitos impostos pela Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (FEPAM) a fim de adquirir as 

seguintes licenças: 

 A Licença Prévia (LP) na fase preliminar do projeto, avaliando os conceitos 

básicos a serem atendidos quanto à viabilidade ambiental das etapas de 

localização, instalação e operação do empreendimento; 

 A Licença de Instalação (LI) autorizando o início da implantação do 

empreendimento de acordo com seu Projeto Executivo; 

 A Licença de Operação (LO) autorizando o início da operação do processo 

licenciado, assim como o funcionamento de seus equipamentos de controle de 

poluição, conforme previsto nas licenças anteriores (NASCIMENTO, 2015). 
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2.6 PRODUTO  

2.6.1 Descrição 

A produção será focada no ácido succínico ou ácido 1,4-butanodióico (C4H6O4) 

a partir da fermentação anaeróbica de biomassa rica em glicose (quirera de arroz). O ácido 

succínico é uma commodity com grande potencial como produto intermediário para 

diversas outras indústrias químicas, podendo ser usado na indústria de base de polímeros 

biodegradáveis, solventes e resinas (VASWANI, 2010). Sua produção a partir de 

biomassa é uma alternativa à produção a partir de derivados do petróleo. O produto será 

vendido na forma sólida com pureza de 99,5% a ser destinado às indústrias de polímeros 

biodegradáveis, solventes e resinas, conforme especificado na Tabela 5. 

 

2.6.2 Principais características 

O ácido succínico (C4H6O4), cuja fórmula estrutural está representada na Figura 

5, é um ácido orgânico dicarboxílico associado ao metabolismo de energia em células 

animais e vegetais, sendo um intermediário do ciclo de Krebs (LUPIANEZ et al., 1974). 

 

Figura 5 - Fórmula estrutural do ácido succínico. 

 

Fonte: Autores. 

 

2.6.3 Propriedades Físico-Químicas 

Como substância pura é um sólido incolor e inodoro a temperatura ambiente 

(O’NEIL, 2001). Sua pressão de vapor é negligenciável, em torno de 1,91x10-7 mmHg a 

25 °C, sendo seu ponto de ebulição em 235 °C e seu ponto de fusão em 188 °C. Possui 

elevada solubilidade em água, em torno 83,2 g/L a 25 °C, sendo também considerado 

solúvel e etanol, etil éter, acetona e metanol, e praticamente insolúvel em tetracloreto de 

carbono. Sua densidade é de 1,572 g/cm³ a 25 °C (LIDE, 1994).  
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2.6.4. Toxicidade 

O ácido succínico apresenta toxicidade cutânea considerada baixa, porém, 

provoca grande irritação quando inalado (causando irritação no trato respiratório), 

ingerido ou em contato com os olhos. Além disso, não apresenta atividade carcinogênica 

(BINGHAM et al., 2001).  

É considerado biodegradável, não bioacumulativo, com baixo potencial de 

adsorção no solo, sendo considerado uma substância aceita como geralmente segura pelo 

U.S. Food & Drug Administration (FDA, 2015).   

 

2.6.5. Principais aplicações do produto 

Através da conversão química, muitos produtos químicos podem ser produzidos 

a partir do ácido succínico. A Figura 6 ilustra a grande variedade de produtos possível de 

ser obtida a partir do ácido succínico. A partir da hidrogenação de derivados do ácido 

succínico, por exemplo, é possível obter produtos como butanodiol (BDO), 

tetraidrofurano (THF) e gama-butirolactona (GBL) (CUKALOVIC & STEVENS, 2008). 

A gama-butirolactona é usada como solvente para polímeros e álcoois, como 

intermediário, como matéria-prima para indústria farmacêutica, de alimentos, de insumos 

agrícolas e têxtil. Já o butanodiol é matéria-prima para uma série de sínteses químicas 

incluindo resinas de polibutileno tereftalato (PBT) e polibutileno succinato (PBS), usados 

para síntese de filmes, fibras, plásticos e adesivos. No entanto, a maior aplicação do BDO 

é na produção de THF; cerca de 40% do volume do total de BDO produzido. O THF, por 

sua vez, é amplamente utilizado como solvente de alta performance e como precursor de 

uma série de sínteses químicas – tais como a produção de politetraetileno éter glicol 

(PTMEG), usado na síntese de polímeros de poliuretano. 

Ainda, as pirrolidinas são uma importante classe de produtos químicos que podem 

ser derivados do ácido succínico (CUKALOVIC & STEVENS, 2008). Pirrolidinas são 

excelentes solventes, líquidas a baixas temperaturas e usadas em inúmeras aplicações que 

envolvem purificações e extrações. São também usadas como material de partida para 

conversões químicas de materiais utilizados na indústria farmacêutica e de alimentos. 

Outros derivados do ácido succínico, como seus ésteres, sais e imidas, possuem 

uma ampla variedade de aplicações (CUKALOVIC & STEVENS, 2008). Na indústria 

farmacêutica, princípios ativos de medicamentos são frequentemente formulados a partir 

de sais de succinato: succinato de tocoferol, cloranfenicol, hidrocortisona e metropolol 

são alguns exemplos. Sódio dioctil sulfosuccinato – também conhecido comercialmente 
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como Aerosol OT – é outro exemplo de solvente amplamente utilizado na indústria de 

medicamentos. Ésteres e sais de ácido succínico (succinato de sódio e lisina) são também 

utilizados na indústria de alimentos como modificadores de pH, flavorizantes e agentes 

antimicrobianos. 

Outras aplicações em menor escala são: polimerização dos ésteres de succinato 

para produção de polímeros biodegradáveis com várias formulações possíveis 

(CUKALOVIC & STEVENS, 2008). O polibutileno, polímero a base de succinato, por 

exemplo, têm propriedades similares ao PET (politetileno tereftalato). Sulfosuccinatos 

são utilizados como surfactantes aniônicos. Imidas são utilizadas em composições para 

óleos lubrificantes e como aditivos para combustíveis. 

 

Figura 6 - Derivados de ácido succínico (Adaptado de WERPY & PETERSEN, 2004). 
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3 SELEÇÃO DA TECNOLOGIA 

3.1 ROTA QUÍMICA 

Tradicionalmente, o ácido succínico é produzido pela transformação química de 

n-butano em anidrido maleico (VASWANI, 2010). O ácido é obtido a partir deste 

intermediário. Na primeira etapa da reação, o anidrido maleico é hidrogenado a anidrido 

succínico. O catalisador (tipicamente uma liga Ni/Zr/Al/Si) e as condições em que a 

hidrogenação é realizada tornam a conversão do anidrido maleico em anidrido succínico 

extremamente seletiva, com valores da ordem de 98-99%. Por fim, o anidrido succínico 

formado é reagido com água para formar o ácido succínico propriamente dito. O diagrama 

da Figura 7 apresenta a produção via rota química.  

Embora a produção de ácido succínico a partir da rota química conduza a altas 

conversões e a um produto de preço muito competitivo no mercado (ao redor de US$ 2,5 

por quilograma, conforme seção 4.2), está sujeita às flutuações no valor do barril de 

petróleo e apresenta a desvantagem de utilizar recursos não renováveis como insumo. 

 

Figura 7 - Diagrama e reações da produção de ácido succínico via rota petroquímica. 

 

Fonte: Autores. 

 

3.2 ROTA FERMENTATIVA 

Nos sistemas biológicos, o ácido succínico é um intermediário essencial do 

metabolismo celular. Assim, pode ser alcançado como um dos produtos finais em 

processos biológicos através de várias cepas bacterianas quando glicose ou glicerol são 
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usados como fonte de carbono (JANSEN, 2014). Processos biológicos, por sua vez, são 

particularmente interessantes tendo em vista que os microrganismos comumente utilizam 

matérias-primas renováveis e produzem muito menos subprodutos tóxicos. 

A fermentação pode ser aeróbica ou anaeróbica. Em ambos os casos, a glicose é 

degradada em fosfoenolpiruvato (PEP). No primeiro caso, o ácido succínico é um 

intermediário do ciclo TCA (ácidos tricarboxílicos), no entanto, nenhum tipo de 

microrganismo “selvagem” é capaz de produzir ácido succínico em grandes quantidades 

desta forma. No segundo, o PEP é o substrato para uma reação catalítica que tem por fim 

o fumarato, posteriormente reduzido a succinato (CHENG et al., 2012). 

A fermentação anaeróbica é comumente realizada em batelada sob condições 

brandas utilizando cepas de espécies como: Escherichia Coli, Actinobacillus 

succinogenes, Anaerobiospirillum succiniciprocudens, Manheimia succiniciproducens. 

Dependendo da espécie utilizada, diferentes são as eficiências de obtenção do produto 

bem como os subprodutos produzidos. As eficiências giram em torno de 1,16 a 1,7 mols 

de ácido succínico por mol de glicose alimentada e os subprodutos mais comuns são: 

ácidos acético, fórmico e láctico (VASWANI, 2010). 

Entre as vantagens da fermentação encontram-se as condições brandas de reação 

em comparação com demais reações químicas. No entanto, processos de fermentação 

requerem maiores capacidades, maiores tempos de reação e demandam cuidados com a 

sensibilidade dos microrganismos. Outras vantagens desta rota são o menor consumo 

energético, a fixação de CO2 em virtude da fermentação e o uso de fontes renováveis de 

alimentação. 

A Tabela 2 apresenta um apanhado de informações em relação às vantagens e 

desvantagens das duas rotas tecnológicas previamente mencionadas. 

 

Tabela 2 - Comparação entre as tecnologias (Adaptado de CUKALOVIC & STEVENS, 2008). 

 Rota química Rotas fermentativas 

Origem da 

matéria-prima 

Recursos não renováveis – 

petroquímicos 
Recursos renováveis – biomassa 

Preço 

Menor que da rota 

fermentativa. No entanto, 

espera-se diminuir no 

futuro a disponibilidade de 

O preço elevado está 

relacionado diretamente às 

etapas de separação e 

purificação e não à fonte de 

biomassa propriamente dita 

(continua) 
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derivados do petróleo, 

encarecendo o produto 

Rotas 
Rotas desenvolvidas e 

estabelecidas 

Rotas sob constante 

desenvolvimento; novas 

tecnologias 

Eficiência Geralmente alta 

Comumente há formação de 

subprodutos e a reação demanda 

longos períodos 

Maiores 

desvantagens 

Grande demanda 

energética (pressão e 

temperatura); disposição 

final do catalisador 

Sensibilidade dos 

microrganismos, complicada 

recuperação dos produtos e 

grandes quantidades de resíduos 

 

Analisando as informações contidas na Tabela 2, a rota fermentativa apresenta-se 

promissora: como uma alternativa à produção petroquímica, cujos recursos limitados 

deverão ser um impeditivo no futuro; como uma alternativa ambientalmente sustentável, 

pois utiliza recursos renováveis como fonte de matéria-prima; como uma alternativa 

financeiramente interessante, pois novas tecnologias fermentativas estão sendo 

constantemente desenvolvidas e tornando o processo mais competitivo em termos 

financeiros. As operações adotadas são descritas em maiores detalhes a seguir. 

 

3.2.1 Moagem 

 A moagem tem por objetivo a redução do tamanho de partículas e realiza-se com 

o intuito de aumentar a área de superfície do particulado tendo em vista que em muitas 

operações na indústria a velocidade de reação é proporcional à área superficial 

(COULSON & RICHARDSON, 1965). Além disso, pela produção de ácido succínico 

pretendida tratar-se de um processo biotecnológico, é importante também a 

homogeneidade da distribuição de tamanhos bem como a facilidade maior da liberação 

dos constituintes necessários à hidrólise do arroz em amido. Para isso é fundamental a 

moagem da quirera de arroz a fim de tornar viável sua hidrólise. 

Emprega-se moinho de martelos para moagem de uma série de produtos vegetais, 

muito dos quais aproveitados como matéria-prima para produção de etanol por meio 

fermentativo (PERRY & GREEN, 1997), optando-se, por este motivo, pela moagem da 

quirera de arroz através de um moinho de martelos. 

 

(conclusão) Tabela 2 - Comparação entre as tecnologias (Adaptado de CUKALOVIC & STEVENS, 2008). 
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3.2.2 Hidrólise 

A hidrólise tem como objetivo a conversão do amido presente no arroz em glicose, 

sendo efetuada em duas etapas: a pré-sacarificação, que se fraciona em gelatinização e 

liquefação, e a sacarificação. A conversão pode tanto ser ácida, em pH em torno de 2, 

quanto enzimática, realizada pelas enzimas α-amilase e glucoamilase, e, em geral, gera 

um produto com equivalente em dextrose de 96% (REGULY, 1996). 

 A hidrólise pode ser realizada de modo descontínuo ou contínuo. Para o processo 

em batelada, a etapa de pré-sacarificação varia de acordo com a matéria-prima, sendo 

que, para o arroz, se utiliza cozedores horizontais, providos de pás mecânicas para 

agitação, dispostas ao longo do eixo longitudinal do vaso. Injeta-se vapor pela parte 

inferior do cozedor a fim de executar a gelatinização do amido, seguido pela liquefação 

do meio no mesmo tanque em pressão e temperaturas adequadas. A seguir, o mosto é 

resfriado e encaminhado ao tanque onde se realizará a sacarificação (REGULY, 1996). 

 O processo contínuo sob pressão é o método mais utilizado para hidrólise de 

materiais amiláceos, que se tornou possível a partir da observação de que o rompimento 

dos grãos de amido pode ocorrer sob pressão, caso haja injeção de vapor na mistura 

amilácea (REGULY, 1996). A pré-sacarificação se processa em um reator tipo tubular, 

enquanto a sacarificação pode ser realizada tanto em um reator tubular quanto em um 

conjunto de reatores CSTR em série. 

 Tanto para o processo contínuo quanto para o descontínuo, o resfriamento da 

massa amilácea entre a liquefação e a sacarificação pode ser efetuado através de uma 

câmara de expansão ou por trocadores de calor. O resfriamento por meio de uma câmara 

de expansão (flash) se dá com o desprendimento de gás quente durante a descompressão 

do produto liquefeito. Um método alternativo de diminuir a temperatura do mosto 

consiste no seu resfriamento em contracorrente à água fria em trocadores de calor. Neste 

caso, deverá haver uma válvula redutora de pressão na saída do cozedor, para os processos 

descontínuos, ou do reator tubular, para os processos contínuos (REGULY, 1996). 

 

3.2.2.1 Estratégia adotada 

A conversão do amido em glicose será realizada de modo contínuo tanto por 

permitir a integração com as etapas contínuas de concentração e purificação do ácido 

succínico, quanto por ser o método de hidrólise mais empregado. Dá-se preferência à 

hidrólise enzimática, uma vez que a hidrólise ácida requer equipamentos mais robustos e 
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utiliza maior quantidade de ácido, pelo que está em desuso (BEMILLER & HULER, 

2011). 

Inicialmente a pasta amilácea alimenta um tanque de mistura, juntamente à água, 

o ácido, o cofator e a enzima α-amilase, que é produzida pelo micro-organismo Bacillus 

licheniformis (REGULY, 1996) e tem como função romper as ligações glicosídicas α-1,4 

do amido. O pH ótimo de atuação dessa enzima é de 5,3, conforme o Anexo A, sendo o 

seu ajuste feito com ácido sulfúrico 98% (m/m). O cloreto de cálcio adicionado à mistura 

tem como objetivo fornecer o íon Ca2+, que atua como cofator, necessitando estar em uma 

dosagem mínima de 20 ppm no meio a ser liquefeito. Já a quantidade de água adicionada 

é regulada de modo a se obter amido em uma concentração de amido de 35% (m/m) 

(DZIEDZIC, 1995). 

Na saída do tanque de mistura, a massa amilácea é impelida por uma bomba de 

fuso, também chamada de bomba de cavidade caminhante, sendo este o tipo de bomba 

mais indicado para materiais altamente viscosos por ser capaz de desenvolver grandes 

pressões de recalque (REGULY, 1996). Este sistema de bombeamento mostra-se 

necessário pois a partir da temperatura de gelatinização, a viscosidade da massa amilácea 

torna-se demasiadamente elevada, o que dificulta o seu transporte. 

 O recalque da bomba se dá para um reator tubular, que tem na sua entrada um 

ejetor (jet-cooker), chamado também de válvula homogeneizadora. Esta válvula recebe o 

amiláceo e incide sobre ele vapor de água a 10 atm de pressão absoluta. Desta forma, o 

vapor atua rompendo os grânulos de amido e reduzindo o tempo de gelatinização, 

evitando que o aumento brusco da viscosidade da massa amilácea ocasione o 

impedimento da sua movimentação (REGULY, 1996). O tempo de permanência do 

líquido na seção inicial do reator em que ocorre a gelatinização é cerca de 5 min 

(DZIEDZIC, 1995). 

 A liquefação ocorre ao longo da seção restante do reator tubular. Conforme o 

Anexo A, a temperatura adequada para atuação da enzima α-amilase é 86 °C, enquanto o 

tempo de residência está em torno de 2 h (DZIEDZIC, 1995), gerando um produto com 

equivalente em dextrose em torno de 12. Na saída do reator, o mosto deve passar através 

de uma válvula redutora de pressão e, em seguida, por um trocador de calor a fim de 

reduzir sua temperatura em que ocorrerá a sacarificação.  A preferência por este sistema 

de resfriamento em relação àquele que emprega câmara de expansão se deve ao 

desprendimento de gases não-condensáveis durante a descompressão, provenientes da 

decomposição de componentes da matéria-prima (REGULY, 1996). 
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 Após o resfriamento, se procede a sacarificação, que ocorre sob a ação da enzima 

fúngica glucoamilase produzida pelo microorganismo geneticamente modificado 

Trichoderma reesi. A temperatura reacional adequada para a atuação da enzima é de 60 

°C, enquanto o pH ótimo é em torno de 4,5, conforme o Anexo B.  

 No início da sacarificação a taxa de produção de glicose é alta, diminuindo 

gradualmente ao longo do tempo reacional devido ao aumento da concentração de glicose, 

o que favorece a sua repolimerização (DZIEDZIC, 1995). Desta forma, opta-se por um 

sistema constituído por reatores CSTR em série que permita a conversão de amido em 

glicose até que a taxa de reação atinja valor suficientemente pequeno, não sendo 

economicamente vantajoso dar prosseguimento à reação. A completude da reação 

ocorrerá durante as etapas seguintes do processo, em que o consumo de glicose favorece 

o deslocamento do equilíbrio a favor da formação de mais glicose, convertendo, portanto, 

o amido restante.  

 

3.2.3 Fermentação 

3.2.3.1 Microrganismos utilizados 

Na natureza, muitos microrganismos selvagens são capazes de produzir succinato 

em altos rendimentos. Tais produtores naturais demonstram alta tolerância a pressão 

osmótica causada por altos níveis de succinato, não sendo suscetíveis a ocorrência 

apreciável de inibição por produto. No entanto, seu cultivo requer meio enriquecido com 

nutrientes caros, aumentando o preço de produção (CAO et al., 2013; JANSEN, 2014). 

Além dos microrganismos que o produzem naturalmente, muitos outros 

microrganismos podem ser modificados geneticamente a fim de produzir succinato como 

um produto final da fermentação. Considerada como uma espécie de organismo 

referência, E. coli é considerada a favorita devido às altas taxas de crescimento e à fácil 

manipulação (CAO et al., 2013). A Tabela 3 reúne alguns microrganismos típicos usados 

na produção fermentativa de succinato. 
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Tabela 3 - Microrganismos produtores de succinato (Adaptada de CAO et al., 2013). 

 Tipo Espécie 

Produtores 

Naturais 

Bactéria Actinobacillus succinogenes 

Bactéria Anaerobiospirillum succiniciproducens 

Bactéria Manheimia succiniciproducens 

Bactéria Bacteroides fragilis 

Bactéria Enterococcus faecalis 

Bactéria Klebsiella pneumoniae 

Bactéria Succinivibrio dextrinosolvens 

Fungo Aspergillus niger 

Fungo Paecilomyces varioti 

Fungo Penicillium simplicissimum 

Modificados 

Geneticamente 

Bactéria Escherichia coli 

Bactéria Corynebacterium glutamicum 

Fungo Saccharomyces Cerevisae 

 

3.2.3.2 Estratégia adotada  

Fermentação em modo batelada ou batelada alimentada são os dois modos de 

condução preferíveis para a produção de succinato. Alimentações comumente utilizadas 

para produção em larga escala são açúcares (sacarose, glicose e frutose), amido e melaço 

de cana-de-açúcar ou beterraba, sendo que a glicose é geralmente a fonte de carbono 

utilizada. Quando utilizado o amido, é necessária uma etapa de pré-tratamento e a 

hidrólise para liberação dos açúcares (JANSEN, 2014). É interessante notar que açúcares 

derivados de hidrolisados de biomassa residual, tais como frações de celulose e 

hemicelulose, também podem ser utilizados. Porém, alimentação celulósica contém 

inibidores, como furanos e compostos fenólicos, que afetam negativamente a eficiência e 

o rendimento na produção do succinato (CHENG et al., 2012b).  

Além disso, a fim de atingir o maior rendimento possível de ácido succínico será 

utilizado CO2 (dióxido de carbono) como fonte inorgânica de carbono adicional. Isso 

ocorre porque o CO2 está envolvido nas reações envolvidas no ciclo TCA responsáveis 

por converter ácidos de 3 carbonos a ácidos de 4 carbonos, diminuindo a formação de 

subprodutos e aumentando a de ácido succínico (WU et al., 2012). A adição de CO2 

diretamente como gás é amplamente utilizada em escala laboratorial. Para o uso 

industrial, no entanto, uma fonte de CO2 de menor custo necessita ser utilizada. Uma fonte 
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de CO2 alternativa e não-gasosa é um sal de carbonato, que atua não só como fonte de 

carbono, mas também na manutenção do pH do meio fermentativo (JANSEN, 2014). Um 

estudo realizado por Wu et al. (2009) sugere que o rendimento em mol de ácido succínico 

produzido por mol de glicose alimentada utilizando E. coli é de 0,73 mol mol-1, enquanto 

que, utilizando em conjunto Na2CO3 e NaHCO3, foi possível chegar a um rendimento de 

1,35 mol mol-1, conforme demonstrou Lu et al. (2009). 

Sendo assim, a estratégia adotada para conduzir a fermentação foi de acordo com 

Hermann et al. (2013). Será utilizada a fermentação em modo batelada, conduzida 

utilizando como fonte de carbono a glicose proveniente da hidrólise da matéria-prima 

oriunda de fonte renovável, suplementada com fonte de nutrientes. Essa opção foi feita 

com base na disponibilidade de dados de consumo de glicose para o modo batelada, 

contidos no estudo de Hermann et al. (2013), além do fato de a fermentação utilizando E. 

coli não ser comumente realizada do modo batelada alimentada (CHENG et al, 2012a). 

Será utilizado como microrganismo produtor Escherichia coli KJ122, cujo inóculo 

representará 7,5% (v/v) do volume total do biorreator onde será conduzida a fermentação. 

Será utilizado como fonte adicional de CO2 a mistura de NH4HCO3 e NH4OH na 

proporção molar de 3:8, respectivamente. A fermentação será conduzida a 39 °C e pH 6,7 

com agitação de até 750 rpm pelo período de 36 horas por batelada. 

Por fim, a fermentação será conduzida em vários reatores batelada a fim de 

constituir um estado semi-contínuo que possibilita as etapas subsequentes de purificação 

em modo de operação contínuo. 

 

3.2.4 Purificação 

A recuperação do succinato proveniente do caldo da fermentação é última etapa 

da produção de ácido succínico e também a mais crucial para garantir a viabilidade 

econômica do processo, tendo em vista que mais de 50% dos custos da produção 

microbiana estão relacionados a separação e purificação desse (CHENG et al., 2012b). 

A primeira etapa do processo de purificação consiste na separação das células 

microbianas e demais particulados do caldo da fermentação. Tal separação pode ser feita 

por centrifugação ou filtração, incluindo ultra e nano-filtração. 

A seguir, o caldo de fermentação pode ser submetido a várias operações unitárias 

distintas a fim de concentrar o succinato da fermentação, tais como: precipitação, 

cristalização, eletrodiálise, separação por membranas, cromatografia, etc. O método mais 
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tradicional de recuperação está baseado nas tecnologias de precipitação e posterior 

cristalização (CAO et al., 2013). 

A precipitação com Ca(OH)2 é tradicionalmente usada na produção de ácidos 

orgânicos, como ácido cítrico e ácido lático, por exemplo. No entanto, apresenta várias 

desvantagens como: alto custo do Ca(OH)2, demanda de uso adicional de ácido 

(geralmente H2SO4) e a produção de grandes quantidades de Ca2SO4, que não possui valor 

comercial (MCKINLAY et al., 2007). A precipitação com amônia, por sua vez, é uma 

alternativa para prevenir a excessiva formação de sal na recuperação do ácido succínico. 

Neste processo, a amônia é responsável por converter o succinato do caldo da 

fermentação em di-amônio succinato (DAS) (BERGLUND et al., 1999). Após, o DAS é 

convertido a ácido succínico e di-amônio sulfato pela adição de ácido sulfúrico. O ácido 

succínico resultante é facilmente separado por precipitação e o sulfato pode ser vendido 

diretamente como fertilizante (GERBERDING & SINGH, 2011). É possível, ainda o uso 

de uma coluna de troca iônica em que o succinato permaneça aderido à coluna e a 

posterior eluição com ácido inorgânico libere o ácido succínico (GERBERDING & 

SINGH, 2011). 

Eletrodiálise é outro processo que possibilita a separação do succinato de 

compostos não-ionizáveis e que pode ser combinado com fermentação contínua inclusive 

para realizar a recuperação in situ do succinato. A principal desvantagem desse processo 

é o altíssimo consumo de energia e o uso de membranas caras e facilmente saturáveis 

(GLASSNER et al., 1995). 

A Tabela 4 resume as tecnologias de purificação mencionadas, bem como suas 

vantagens e desvantagens. 

 

Tabela 4 - Processos de separação quanto às suas vantagens e desvantagens (Adaptado de CAO et al., 2013). 

(continua) 

 

Processo de Separação Vantagens Desvantagens 

Precipitação Poucas barreiras 

tecnológicas; precipitantes 

baratos. 

Requer grandes quantias dos 

precipitantes; geração de 

subprodutos sem valor 

comercial. 
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Tabela 4 - Processos de separação quanto às suas vantagens e desvantagens (Adaptado de CAO et al., 2013). 

(conclusão) 

Eletrodiálise Condições brandas; pode 

ser usada de modo 

contínuo. 

Elevado consumo energético; 

elevado custo com 

membranas; baixa 

seletividade para succinato. 

Cristalização Fácil operação; sem 

reagentes adicionais. 

Recristalização normalmente 

necessária. 

Cromatografia Possível de realizar o 

scale-up. 

Alto consumo de ácidos e 

bases para regeneração da 

matriz cromatográfica. 

 

3.2.4.1 Estratégia adotada 

A estratégia adotada para conduzir a purificação novamente foi de acordo com 

Hermann et al. (2013). O produto será conduzido a uma operação adaptada da 

precipitação com amônia. O produto da fermentação, já na forma de diamônio succinato 

(DAS) devido ao uso de NH4HCO3 e NH4OH na fermentação, será submetido a uma 

acidificação com H2SO4 para liberação de ácido succínico propriamente dito. Na 

sequência da fermentação será utilizada uma etapa de centrifugação a fim de separar as 

células microbianas e precipitados do caldo da fermentação.  

Após, será realizada uma etapa de evaporação a fim de eliminar água em excesso 

e demais subprodutos e possibilitar a concentração do caldo em ácido succínico. O 

concentrado será submetido a uma etapa de cristalização, seguida de uma centrifugação 

para isolamento dos cristais de ácido succínico, que posteriormente serão filtrados e 

submetidos a uma etapa final de secagem. Finalmente, o ácido succínico está pronto para 

ser comercializado. O diagrama da Figura 8 representa a produção via fermentação. 
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Figura 8 - Diagrama e reações globais da produção de ácido succínico via fermentação de biomassa (Fonte: 

dos Autores). 
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4 ANÁLISE DE MERCADO 

O ácido succínico é utilizado como importante commodity e o mercado de seus 

derivados possui um potencial estimado em 270 kt/ano. Historicamente, o preço do ácido 

succínico tem variado de $5 a $9 por quilograma, dependendo do preço do barril de 

petróleo (VASWANI, 2010). Levando em consideração os constantes desenvolvimentos 

nas tecnologias microbiológicas da produção de ácido succínico via rota fermentativa, é 

esperada uma decaída no preço do produto de modo que as rotas de produção de ácido 

succínico se tornarão cada vez mais viáveis. 

De acordo com a U.S. Bio-based Products, a indústria química irá crescer mais de 

2 trilhões de dólares por ano quando produtos baseados em biomassa substituírem os 

produtos a base de petróleo. Ainda, de acordo com um artigo de Huw Kidwell (apud 

VASWANI, 2010), publicado em 2008, o consumo mundial anual de ácido succínico era 

de aproximadamente 25-30 kt e estava crescendo ao redor de 10% ao ano com previsão 

de expansão para 150 kt no ano de 2015. A capacidade total instalada de produção de 

ácido succínico em 2008 estava em torno de 25 kt por ano. Ainda, de acordo com um 

estudo feito por Weastra (2012), a previsão demandada pelo ácido succínico em 2020 

será de 600 kt. 

A Tabela 5 apresenta a projeção para o mercado de derivados de ácido succínico 

em 2020 de acordo com um estudo da agência MDPI (Multidisciplinary Digital 

Publishing Institute, Suíça) publicado em 2017 (NGHIEM et al., 2017). Ainda de acordo 

com o mesmo estudo, tomando-se por base as plantas mundiais já existentes de produção 

de ácido succínico a partir de biomassa, cujos detalhes serão abordados mais adiante neste 

texto, com a demanda mundial crescendo rápido e a competitividade do ácido succínico 

produzido a partir de biomassa, é esperado que a viabilidade da produção utilizando 

biomassa aumente ainda mais.  

 

Tabela 5 - Projeção do mercado de derivados de ácido succínico para 2020 (Adaptado de NGHIEM et al., 

2017). 

(continua) 

Aplicação 
Volume de mercado  

(base de 1 kt) 
Parcela do mercado (%) 

BDO 0,316 52,7 

PBS 0,082 13,7 

Poliéster 0,051 8,5 
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Tabela 5 - Projeção do mercado de derivados de ácido succínico para 2020 (Adaptado de NGHIEM et al., 

2017). 

(conclusão) 

Plastificantes 0,037 6,2 

Alimentos 0,026 4,3 

Farmacêuticos 0,021 3,5 

Resinas alquídicas 0,021 3,5 

Resinas 0,012 2,0 

Cosméticos 0,012 2,0 

Solventes e lubrificantes 0,006 1,0 

Descongelantes 0,003 0,5 

Outros 0,013 2,2 

 

4.1 PRINCIPAIS CONCORRENTES 

A Bioamber é uma joint venture entre as empresas US-Based DNP Green 

Technology e France-based ARD (Agro-inudstrie Recherchers et Développements), cujo 

resultado foi a instalação da primeira planta de produção de ácido succínico a partir de 

biomassa no mundo, em Pomacle na França. A planta tinha a capacidade instalada de 3 

kt/ano em 2010. Esta mesma joint venture possui planta em Sarnia (Ontário, Canadá), 

cuja capacidade instalada em 2014 era de 30 kt/ano com possível expansão até 50 kt/ano. 

A Myriant Technologies é uma líder em desenvolvimento biotecnológico e 

produtora de bioquímicos renováveis, localizada em Quincy (Massachusetts, EUA). A 

empresa tem trabalhado no desenvolvimento do processo de produção de ácido succínico 

e a planta, que foi instalada em Lake Providence (Louisiana, EUA), possuía capacidade 

instalada de 14 kt/ano em 2013 com possível expansão até 77 kt/ano. 

A Succnity é resultado de uma joint venture entre a BASF e a CSM, cujo resultado 

foi a construção de uma planta de produção de ácido succínico a partir de biomassa em 

Montmeló, na Espanha. A planta possuía capacidade instalada de 10 kt/ano em 2013. 

A Reverdia é uma cooperação entre as empresas DSM e Roquette Frères. A matriz 

da DSM, localizada na Holanda, e da Roquette Frères na França assinaram uma joint 

venture para produção de ácido succínico a partir de biomassa em 2008. Atualmente, 

possuem uma planta em Cassano Spinola (Itália), cuja capacidade instalada era de 10 

kt/ano em 2012. 

A Tabela 6 compila as informações referentes as plantas já instaladas bem como 

alguns dos desafios enfrentados a partir da tecnologia utilizada. 
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Tabela 6 - Resumo das informações pertinentes das principais concorrentes (Adaptado de JANSEN, 2014). 

Empresa 
Capacidade 

(kt/ano) 
Ano Localização Tecnologia Desafios 

Myriant 14 2013 

Lake 

Providence, 

Louisiana, 

EUA 

Precipitação 

de amônia 

- Venda do produto lateral; 

- Efeito da amônia na 

fermentação; 

- Recuperação do ácido 

succínico em diamônio 

sulfato 

BioAmber 30 2014 

Sarnia, 

Ontário, 

Canadá 

Eletrodiálise; 

fermentação 

em baixo pH 

- Custos com eletricidade; 

- Efeito do sódio na 

fermentação 

Succinity 10 2013 
Montmeló, 

Espanha 

Processo 

utilizando 

Mg 

- Custo e performance do 

craqueamento do MgCl2; 

- Recuperação do ácido 

succínico da corrente 

contendo MgCl2 

Reverdia 10 2012 

Cassano 

Spinola, 

Itália 

Fermentação 

em baixo pH 

- Efeito do baixo pH na 

fermentação 

 

4.2 PREÇO DE VENDA  

O mercado internacional de ácido succínico é pautado, acima de tudo, pelo preço 

do produto obtido pela rota petroquímica. Atualmente, de acordo com um estudo 

realizado pela agência Weastra (WEASTRA, 2012) o preço praticado por tonelada (t) de 

ácido succínico petroquímico é em torno de U$ 2400 a U$ 2600. Em contrapartida, o 

preço de venda do ácido succínico produzido pela rota biotecnológica gira em torno de 

U$ 2860 a U$ 3000 por t. É esperado que com o aumento da demanda da capacidade 

mundial de bioácido, o preço tenda a cair e igualar-se ao preço da rota petroquímica, 

tornando o bioácido um competidor de ainda maior potencial. Desse modo, optou-se por 

fixar o preço do bioácido produzido pela empresa i-gamma® em U$ 3000 por t. 
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5 PROJETO DO PROCESSO – BALANÇO DE MASSA, BALANÇO DE 

ENERGIA E DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

O fluxograma que representa o processo de produção de ácido succínico adotado 

é o da Figura 9. O processo é dividido em seis áreas, de acordo com as respectivas macro-

etapas e a localização no leiaute da empresa. São elas, respectivamente: 

 Área 1: preparo da biomassa; 

 Área 2: hidrólise da biomassa; 

 Área 3: fermentação; 

 Área 4: preparo de inóculo; 

 Área 5: purificação; 

 Área 6: preparo de bicarbonato e hidróxido de amônio. 

Os cálculos realizados e as considerações adotadas nos balanços de massa parcial 

e global encontram-se detalhados no Apêndice A. A base de cálculo adotada foi a de uma 

produção de 333 dias por ano com produção de 24 horas por dia, totalizando 7.992 horas 

de operação. Os dias restantes foram previstos para recesso de fim de ano e paradas para 

manutenção e limpeza. Como mencionado no item 1.2, os cálculos realizados preveem 

uma produção de 10 kt por ano de ácido succínico a 99,5% de pureza a partir da quirera 

de arroz como biomassa. 

A Tabela 7 traz as quantidades globais de matérias-primas e insumos utilizados 

para a produção, a Tabela 8 as quantidades de produtos e subprodutos gerados no processo 

e a Tabela 9 os equipamentos utilizados no processo. 

 

Tabela 7 - Quantitativo das matérias-primas e insumos utilizados no processo.  

Substância Quantidade (kg/h) Quantidade (kt/ano) 

Quirera de arroz 1827,09 14,60 

Ácido Sulfúrico (98% m/m) 1121,57 8,96 

Amônia 428,52 3,42 

Água 11211,14 89,60 

Dióxido de Carbono 297,89 2,38 

 

Tabela 8 - Quantitativo de produto e subprodutos gerados no processo. 

Substância Quantidade (kg/h) Quantidade (kt/ano) 

Ácido succínico (99,5% m/m) 1257,54 10,05 

Lodo 228,41 1,83 

Resíduo Líquido 4479,44 35,94 
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Tabela 9 - Lista de equipamentos utilizados no processo.  

TAG Equipamento Capacidade 
Valor da 

capacidade 
Material 

Temperatura  

(°C) 

Pressão  

(kPa) 

SI – 101 

Silo de 

armazenamento de 

quirera 

m³ 380,0 
Aço 

carbono 
18 101,3 

MM – 101 
Movimentador de 

material helicoidal 
m 18,0 

Aço 

carbono 
18 101,3 

MO – 101 Moinho de quirera t/h 1,9 
Aço 

carbono 
18 101,3 

MM – 102 
Movimentador de 

material pneumático 
m 8,5 

Aço 

carbono 
18 101,3 

TQ – 101 

Tanque de 

armazenamento de 

quirera 

m³ 65,0 
Aço 

carbono 
18 101,3 

MM – 103 
Movimentador de 

material pneumático 
m 7,5 

Aço 

carbono 
18 101,3 

TQ – 102 Tanque de Diluição m³ 2,7 
Aço inox 

316 
18 101,3 

B – 101 Bomba L/s 1,3 
Aço inox 

316 
18 1671,9 

R – 201 Reator de liquefação t 1,6 
Aço inox 

316 
86 1000,0 

UM – 201 
Unidade misturadora 

de fluidos (H2SO4) 
L/s 1,3 

Aço inox 

316 
86 1000,0 

E – 201 
Trocador de calor 

(Esterilizador) 
m² 21,7 

Aço inox 

316 
144 101,3 

UM – 202 
Unidade misturadora 

de fluidos (Enzima) 
L/s 1,3 

Aço inox 

316 
60 101,3 

R – 202 Reator m³ 14,0 
Aço inox 

316 
60 101,3 

B – 201 Bomba L/s 1,3 
Aço inox 

316 
60 1367,9 

UM – 203 
Unidade misturadora 

de fluidos (OH-) 
L/s 1,3 

Aço inox 

316 
60 101,3 

B – 301 Bomba L/s 1,2 
Aço inox 

316 
60 162,1 

TQ – 301 Tanque pulmão m³ 450,0 
Aço 

carbono 
50 101,3 

B – 302 Bomba L/s 3,9 
Aço inox 

316 
50 5674,2 

E – 301 
Trocador de calor 

(Esterilizador) 
m² 80,0 

Aço inox 

316 
144 101,3 

P – 301 Trocador de calor m² 17,0 
Aço inox 

316 
50 101,3 

 

(continua) 
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Tabela 9 - Lista de equipamentos utilizados no processo. 

(continuação) 

R - 301 Reator m³ 100,0 
Aço inox 

316 
39 101,3 

B - 303 Bomba L/s 3,9 
Aço inox 

316 
39 1722,5 

UM - 401 
Unidade misturadora 

de fluidos (H2O) 
L/s 0,6 

Aço 

carbono 
39 101,3 

R - 401 Reator m³ 20,0 
Aço inox 

316 
39 101,3 

B - 401 Bomba L/s 0,6 
Aço inox 

316 
39 911,9 

E - 401 
Trocador de calor 

(Esterilizador) 
m² 14,0 

Aço inox 

316 
144 101,3 

TQ - 501 
Tanque pulmão de 

solução fermentada 
m³ 450,0 

Aço 

carbono 
39 101,3 

B - 501 Bomba L/s 3,9 
Aço inox 

316 
39 1013,3 

UM - 501 
Unidade misturadora 

de fluidos (H2SO4) 
L/s 4,2 

Aço inox 

316 
39 101,3 

SC - 501 Separador centrífugo kW 30,0 
Aço inox 

316 
39 101,3 

TQ - 503 

Tanque de 

armazenamento do 

lodo 

m³ 11,0 
Aço 

carbono 
18 101,3 

TQ - 502 Tanque pulmão m³ 10,0 
Aço inox 

316 
39 101,3 

B - 502 Bomba L/s 4,2 
Aço inox 

316 
39 101,3 

P - 501 

Trocador de calor - 

Recuperação de calor 

do concentrado 

m² 8,1 
Aço inox 

316 
80 101,3 

P - 502 

Trocador de calor - 

Recuperação de calor 

do vapor do 3° efeito 

m² 25,8 
Aço inox 

316 
76 101,3 

P - 503 

Trocador de calor - 

Recuperação de calor 

do condensado 

m² 12,4 
Aço inox 

316 
91 101,3 

P - 505 
Condensador do 

Vapor 
m² 43,3 

Aço 

carbono 
76 101,3 

V - 501 
Evaporador de 3 

efeitos 
m² 44,2 

Aço inox 

316 
121 202,7 

P - 506 
Trocador para resfriar 

o condensado 
m² 24,4 

Aço 

carbono 
81 101,3 

B - 503 Bomba L/s 1,5 
Aço inox 

316 
80 1029,5 
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Tabela 9 - Lista de equipamentos utilizados no processo. 

(continuação) 

P - 504 Trocador de calor m² 5,3 
Aço inox 

316 
49 101,3 

CR - 501 Cristalizador m 57,5 
Aço inox 

316 
5 101,3 

SC - 502 Separador centrífugo kW 10,0 
Aço inox 

316 
5 101,3 

TQ - 504 
Tanque de 

armazenamento 
m³ 1,5 

Aço 

carbono 
18 101,3 

TQ - 505 

Tanque de 

armazenamento de 

sulfato 

m³ 215,0 
Aço 

carbono 
18 101,3 

MM - 501 
Movimentador de 

material helicoidal 
m 7,5 

Aço inox 

316 
18 101,3 

TQ - 506 

Tanque de 

armazenamento de 

ácido succínico 

saturado 

m³ 2,5 
Aço 

carbono 
5 101,3 

B - 504 Bomba L/s 0,2 
Aço inox 

316 
5 222,9 

P - 507 Trocador de calor m² 35,1 
Aço inox 

316 
144 101,3 

S - 501 Secador m² 15,0 
Aço 

carbono 
95 101,3 

MM - 502 
Movimentador de 

material helicoidal 
m 16,5 

Aço inox 

316 
18 101,3 

SI - 501 

Silo de 

armazenamento de 

ácido succínico 

m³ 130,0 
Aço inox 

316 
18 101,3 

- 
Compressor do 

Chiller 
kW 37,6 

Aço 

carbono 
-15 101,3 

GVC - 601 Caldeira 
kg/h de 

vapor 
6500,0 

Aço 

carbono 
184,6 1114,6 

TQ - 603 

Tanque de 

armazenamento do 

ácido sulfúrico 

m³ 120,0 
Aço inox 

316 
18 101,3 

TQ - 601 

Tanque de 

armazenamento de 

CO2 

m³ 58,0 
Aço inox 

316 
-20 1722,5 

TQ - 602 

Tanque de 

armazenamento da 

amônia 

m³ 122,0 
Aço 

carbono 
18 1722,5 

TQ - 604 
Tanque de mistura 

(NH3 + Água) 
m³ 1,2 

Aço 

carbono 
18 101,3 
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Tabela 9 - Lista de equipamentos utilizados no processo. 

(conclusão) 

TQ - 605 
Tanque de preparação 

do NH4OH 
m³ 0,1 

Aço 

carbono 
18 101,3 

P - 601 Trocador de calor m² 8,0 
Aço inox 

316 
50 101,3 

T - 601 Coluna de absorção kg (shell) 48,0 
Aço inox 

316 
5 101,3 

TR - 601 
Torre de 

Resfriamento 
m³/h 686,8 

Aço 

carbono 
18 101,3 

- Compressor de ar kW 160,3 
Aço 

carbono 
18 101,3 

DEMAIS BOMBAS 

- Ácido L/s 0,3 
Aço inox 

316 
18 4517,1 

1 - 2 Água de 

Resfriamento 
L/s 190,8 

Aço 

carbono 
39 273,6 

2 - 3 Água de 

Resfriamento 
L/s 190,8 

Aço 

carbono 
39 354,6 

4 - 27 Água de 

Resfriamento 
L/s 80,5 

Aço 

carbono 
39 1175,4 

7 - 26 Água de 

Resfriamento 
L/s 30,3 

Aço 

carbono 
39 1134,8 

27 - 45 Água de 

Resfriamento 
L/s 30,3 

Aço 

carbono 
39 1114,6 

3 - 47 Água de 

Resfriamento 
L/s 110,3 

Aço 

carbono 
39 668,7 

- Bicarbonato L/s 2,1 
Aço inox 

316 
18 354,6 

- E. coli L/s 0,6 
Aço 

carbono 
18 871,4 

- Glicose L/s 0,04 
Aço 

carbono 
18 405,3 

- Hidróxido L/s 0,01 
Aço inox 

316 
18 822,8 

1 - 7 MEG L/s 8,3 
Aço 

carbono 
-15 1114,6 

2 – 14 MEG L/s 3,9 
Aço 

carbono 
-15 841,0 

 

A seguir, abordar-se-á as características pertinentes do processo, tais como 

vazões, condições de temperatura e pressão e equipamentos utilizados, por área do 

fluxograma. Lembrando que, para maiores detalhes, os cálculos de balanço de massa, 

balanço de energia e dimensionamento de equipamentos, encontram-se nos apêndices A 

e B, respectivamente.
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Figura 9 - Fluxograma do processo (Fonte: dos Autores). 
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5.1 ÁREA 1 – PREPARO DA BIOMASSA 

A Área 1 do fluxograma (apresentada no destaque da Figura 10, retirado do 

fluxograma da Figura 9), caracterizada pelo preparo da quirera de arroz, compreende 

desde a estocagem da biomassa até a moagem e mistura com água para envio à hidrólise. 

Sendo assim, está prevista uma estocagem de quirera de arroz a fim de garantir a 

continuidade da produção por um período de 5 dias em caso de eventualidade. Essa 

quantidade de 224,16 t de quirera será armazenada em um silo elevado (SI – 101) de 380 

m³. 

Dos silos, a quirera é transportada via movimentadores helicoidais até o moinho 

de martelos MM – 101. O moinho é responsável por atingir uma homogeneidade no 

tamanho de partícula da quirera de arroz viabilizando sua posterior hidrólise. A quirera 

de arroz entra no moedor a uma vazão de 1827,09 kg/h e deixa o mesmo sem perdas 

apreciáveis com a mesma vazão de entrada. O moinho sugerido para uso é um moinho de 

martelos modelo Champion Series da CPM (Anexo C). A quirera moída é armazenada de 

forma intermediária no tanque TQ – 101, cuja capacidade é de 65 m³. 

Do tanque TQ – 101, a quirera moída segue para o tanque TQ – 102, de 2,7 m³. 

Nesse tanque, a vazão de quirera moída de 1827,09 kg/h é misturada com 0,44 kg/h da 

enzima α-amilase (Spezyme® RSL), 0,45 kg/h de cloreto de cálcio, 14,26 kg/h de ácido 

sulfúrico e 2240 kg/h de água, totalizando uma vazão de 4082,25 kg/h na saída do tanque. 

 

Figura 10 - Área 1 do fluxograma. 

 

Fonte: Autores. 

 

5.2 ÁREA 2 – HIDRÓLISE DA BIOMASSA 

A biomassa preparada no tanque TQ – 102 é bombeada até o reator de liquefação 

R – 201, um reator do tipo PFR no qual a temperatura é mantida a 86 °C pela injeção 

direta de 498,50 kg/h de vapor a 10 atm. A reação se desenvolverá por um tempo de 
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residência de 2 h em um reator de 41,24 m de comprimento e 20 polegadas de diâmetro. 

Nessa primeira etapa da hidrólise, tem-se uma conversão de amido em equivalente de 

dextrose ao redor de 27%, no qual dos 4580,75 kg/h que deixam o reator R – 201, 202,87 

kg/h são de glicose. 

A corrente que deixa o reator R – 201 é então misturada com 7,80 kg/h de ácido 

sulfúrico (98% m/m) e bombeada até o esterilizador E – 201. No esterilizador, a corrente 

de processo é esterilizada após um tempo de residência de 15 minutos (SCHIMIDEL et 

al., 2013) em um tubo de permanência de 11,93 m a 121 °C. Consome-se 98,97 kg/h de 

vapor saturado a 4 atm para aquecer a corrente do processo até 121 °C e 34078,51 kg/h 

para resfria-la até a temperatura de 60 °C, temperatura adequada para a sacarificação. O 

modelo de esterilizador sugerido para E – 201 bem como demais esterilizadores, é um 

trocador de placas gaxetado apresentado por Alpha Laval (2018). 

Ao sair do esterilizador E – 201, a corrente a 60 °C é misturada a 1,37 kg/h da 

enzima amiloglucosidase (Distillase® CS WB) totalizando 4589,92 kg/h que são enviados 

aos reatores de sacarificação (R – 202A, 202B, 202C e 202D), reatores em série do tipo 

CSTR de 13,66 m³ cada. 

Ao deixar os reatores de sacarificação, é considerado para efeitos de cálculo que 

a conversão de amido em glicose é completada. Sendo assim, dos 4589,92 kg/h tem-se 

1587,58 kg/h de glicose fermentescível. 

A corrente de hidrolisado precisa ser neutralizada antes de ser enviada à 

fermentação. Para isso, é misturada com 24,14 kg/h de hidróxido de amônio (61,7% m/m) 

atingindo um pH de 6,7 e perfazendo uma corrente de saída de 4614,06 kg/h. Parte dessa 

corrente é transferida ao separador SA – 201 no qual ocorre um fracionamento da corrente 

a fim de destinar uma parcela da glicose para o preparo de inóculo na área 4 do 

fluxograma. Assim, 3% da corrente é separada para o preparo de inóculo, resultando 

numa vazão de 138,42 kg/h. Os restantes 4475,64 kg/h continuam para área 3 do 

fluxograma, referente à fermentação. 

O que ocorre na área 2 do fluxograma pode ser acompanhado no destaque contido 

na Figura 11, retirado do fluxograma da Figura 9. 
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Figura 11 - Área 2 do fluxograma. 

 

Fonte: Autores. 

 

5.3 ÁREA 3 – FERMENTAÇÃO 

Os 4475,64 kg/h que deixam a hidrólise são bombeados até o tanque pulmão TQ 

– 301, cujo volume de 450 m³ é estimado para conter 6 bateladas da fermentação a fim 

de garantir que o processo se mantenha contínuo. Ao pulmão, é misturada uma corrente 

contendo 5020,63 kg/h de água suplementada e 2363,59 kg/h de uma solução contendo 

hidróxido de amônio (27% m/m) e bicarbonato de amônio (23% m/m) proveniente da 

área 6 do fluxograma. A corrente misturada ao pulmão primeiramente é esterilizada no 

esterilizador E – 301, no qual 159,25 kg/h de vapor a 144,1 °C é posto em contato 

contracorrente permitindo que a mistura atinja 121 °C por 15 minutos (SCHIMIDEL et 

al., 2013) em um tubo de permanência de 19,19 m e atinja a temperatura de 42 °C na 

saída.  

Ao deixar o tanque pulmão TQ – 301, a corrente de 11859,85 kg/h a 48,87 °C é 

bombeada ao trocador de calor P – 301 de área de troca térmica de 16,59 m², deixando-o 

à temperatura de 39 °C, ideal para a fermentação. Para atingir o requerimento energético 
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do trocador de calor, alimenta-se em contracorrente 23411,34 kg/h de água de 

resfriamento a 31 °C, que retorna à torre de resfriamento a 36 °C. 

A alimentação dos 9 biorreatores – sendo um sobressalente – (R – 301A, B, C, D, 

E, F, G, H, I e J) do tipo batelada semi-contínua é feita a partir do tanque pulmão TQ – 

301 e do reator de cultivo de inóculo R – 401. A partir das duas correntes de alimentação 

citadas, são alimentados em cada biorreator nas 5,29 horas de carregamento: 62687,74 kg 

provenientes do pulmão e 11865,32 kg de meio de cultivo contendo E. coli (KJ122), 

respectivamente. Cada biorreator possui um volume total de 100 m³, sendo o volume útil 

de 75 m³, que representa o volume ocupado pela quantidade de 74553,06 kg adicionados 

à batelada. Dessa quantidade, é interessante pontuar que 8139,75 kg são glicose ou 10,9%. 

Ao final da fermentação deixam o biorreator 74553,06 kg de produto na composição 

especificada na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Composição da batelada após a fermentação.  

Componente Quantidade (kg) Fração mássica (%) 

Glicose 1616,31 2,17 

Ácido succínico 7000,18 9,39 

Ácido acético 285,42 0,38 

Ácido fumárico 6,69 0,01 

Ácido pirúvico 3,58 0,005 

Água 59972,55 80,44 

Spezyme 655,74 0,88 

CaCl2 2,25 0,003 

H2SO4 2,32 0,003 

Distillase 3,91 0,01 

NH4OH 4373,41 5,87 

NH4HCO3 469,86 0,63 

(NH4)2SO4 7,03 0,01 

E. coli 9,75 0,01 

 

O que ocorre na área 3 do fluxograma pode ser acompanhado no destaque contido 

na Figura 12, retirado do fluxograma da Figura 9. 
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Figura 12 - Área 3 do fluxograma. 

 

Fonte: Autores. 

 

5.4 ÁREA 4 – PREPARO DE INÓCULO 

A área 4, contida no destaque da Figura 13, que foi retirada do fluxograma da 

Figura 9, representa a zona de preparo de E. coli, utilizada como agente fermentador 

durante o processo. Cabe aqui notar que a corrente de glicose de 138,42 kg/h fracionada 

no separador SA – 201 é misturada com 2106,37 kg/h de água a 39 °C para ter a 

concentração de glicose ajustada em 20 g/L (HOEFEL et al., 2012) e temperatura ao redor 

dos 39 °C, ideais para o cultivo. A corrente aquosa é misturada após passagem pelo 

esterilizador E – 401, no qual é aquecida indiretamente por 92,35 kg/h de vapor a 4 atm 

até 121 °C, sendo mantida por 15 minutos (SCHIMIDEL et al., 2013) em tubo de 

permanência de 5,83 m.  

A corrente de 2244,79 kg/h é então destinada aos reatores R – 401A, B e C de 20 

m³ cada, a partir dos quais são retiradas bateladas por corte de inóculo cultivado para 

serem misturadas aos reatores de fermentação R – 301A à R – 301J. Ar ambiente é 

aspirado e filtrado em um filtro HEPA para remoção de elementos e microrganismos 

prejudicais à fermentação aeróbica. 
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Figura 13 - Área 4 do fluxograma.  

 

Fonte: Autores. 

 

5.5 ÁREA 5 – PURIFICAÇÃO 

As correntes de fermentado que deixam os biorreatores semi-contínuos 

alternadamente são enviadas para tancagem em um tanque pulmão (TQ – 501) prévio às 

etapas de purificação do processo. Isso ocorre no intuito de prevenir flutuações na vazão 

que as alimenta para garantir a continuidade do processo em regime permanente. O tanque 

pulmão está previsto para possuir um volume total de 450 m³ assim como o tanque 

pulmão TQ – 301.  

A corrente de saída do tanque pulmão em direção aos demais processos de 

downstream é de 14104,65 kg/h. Ao sair do pulmão, ocorre a mistura com 1122,40 kg/h 

de ácido sulfúrico 98% (m/m) para ocorrer a conversão do sal formado na fermentação, 

o diamônio succinato, em ácido succínico propriamente dito, bem como precipitação das 

proteínas, enzimas e microrganismos. 

A seguir, a corrente de processo, de 15227,04 kg/h, passa pelo separador 

centrífugo SC – 501, no intuito de separar os sólidos em suspensão, bem como proteínas 

e microrganismos inativos resultantes da fermentação, que representam cerca de 0,84%. 

Sendo assim, a corrente é dividida em 228,41 kg/h de lodo destinados ao tanque de 

armazenamento TQ – 503 e 14998,64 kg/h destinados à evaporação. O Separador 

centrífugo sugerido para essa situação é a centrífuga FESX 712B da Alpha Laval (Anexo 

D). 
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Anteriormente a sua passagem pelo evaporador, a corrente procedente do 

separador é pré-aquecida sequencialmente pela corrente de líquido concentrado no 

trocador de calor P – 501, pelo vapor gerado no terceiro efeito da evaporação no P – 502 

e pela mistura de condensados produzidos a partir da liquefação dos vapores gerados 

durante a evaporação no trocador de calor no P – 503, deixando, respectivamente, a 47,23 

°C, 71,17 °C e 78,45 °C os trocadores de calor de integração. 

A corrente de 14998,64 kg/h que entra no evaporador triplo efeito de filme 

descendente (MYRIANT LAKE PROVIDENCE, INC., 2018) tem sua água evaporada 

até que o ácido succínico atinja uma concentração de 25% em massa da corrente de 

concentrado. Sendo assim, evaporam 9736,55 kg/h de água, resultando numa vazão de 

concentrado 5262,09 kg/h. O mecanismo envolvido no evaporador é detalhado na Figura 

14. 

Obteve-se para o evaporador área de troca térmica de cada efeito de 44,09 m², 

economia de 2,51, assim como a capacidade do evaporador de 2446,29 kW, taxa de 

transferência de calor fornecida por 3874,60 kg/h de vapor saturado a 2 atm.  

Os trocadores de calor P – 505 e P – 506 destinam-se, respectivamente, a 

condensar o vapor residual do P – 502 e resfriar a corrente de condensados procedente do 

P – 503 a fim de destiná-la ao tratamento de efluentes. Opta-se por não recircular a 

corrente de condensados às etapas iniciais do processo devido a presença de compostos 

como o ácido acético que, poderiam reduzir o rendimento do processo fermentativo em 

função de sua acumulação no sistema e ocorrência de inibição do microrganismo.  
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Figura 14 - Esquema do sistema de evaporação. 

 

Fonte: Autores. 

A corrente de concentrado de 5262,09 kg/h passa pelo trocador de calor P – 501, 

sendo resfriado até 49 °C por meio da integração energética com alimentação do 

evaporador e, em seguida, pelo trocador de calor P – 504. Esse trocador é alimentado com 

uma mistura de monoetilenoglicol e água 50% (v/v) a -25 °C e tem área de troca térmica 

de 5,31 m². Desta forma, a corrente tem sua temperatura reduzida até 5 °C a fim de reduzir 

a solubilidade do ácido succínico até 3,28 g de ácido succínico por 100 g de água, 

provocando sua cristalização no cristalizador CR – 501 do tipo scraped-surface 

apresentado pela Armstrong Chemtec Group (2018), com 57,53 m de comprimento e 30 

cm de diâmetro. 

A seguir, os cristais de ácido succínico são lavados no separador centrífugo SC – 

502 com 625,63 kg/h de ácido succínico saturado (3% m/m) e deixam a centrífuga 

1390,28 kg/h de cristais de ácido succínico com pureza de 90% (m/m) e uma corrente de 

resíduo líquido de 4497,44 kg/h rica em sulfato de amônio. O Separador centrífugo 

sugerido para essa situação, para fluido muito rico em sólidos, é a centrífuga CH-38 GOF 

Separator da Alpha Laval (Anexo E). 

A corrente de 1390,28 kg/h em cristais é enviada por meio de um movimentador 

helicoidal ao secador S - 501, no qual são colocados em contracorrente a uma vazão de 

ar seco de 6513,36 kg/h com cerca de 2% de umidade absoluta e a 95 °C. Ao final da 

secagem, deixam o equipamento uma vazão de 1257,54 kg/h de cristais de ácido succínico 
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a 99,5% de pureza e uma corrente de ar de 6646,10 kg/h com 4% de umidade absoluta. O 

secador é do tipo rotativo (EFE et al., 2013) de 5,22 m de comprimento, 0,87 m de 

diâmetro e tempo de residência dos cristais de 36 min. 

Em torno de 5200 m³/h de ar de secagem é aspirado pelo ventilador modelo JK – 

40D (Anexo F) do ambiente e direcionado a um trocador de calor aletado de fluxo cruzado 

com área de troca térmica de 34,96 m², onde é aquecido por 242,07 kg/h de vapor saturado 

a 4 atm. O ar umidificado deixa o secador a 46,46 °C e, anteriormente a sua descarga para 

atmosfera, passa por um ciclone modelo JA-100 (Anexo G) para remoção do material 

particulado que possa ter sido arrastado pelo escoamento do ar. 

Ao sair da secagem os 1252,62 kg/h de cristais de ácido succínico purificado são 

enviados a um silo de armazenamento SI – 501 de 130 m³, cujo propósito é garantir 

estoque de produto pelo período de 5 dias do armazenamento de quirera. O que ocorre na 

área 5 do fluxograma pode ser acompanhado no destaque contido na Figura 15, retirado 

do fluxograma da Figura 9. 

 

Figura 15 - Área 5 do fluxograma. 

 

Fonte: Autores. 
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5.6 ÁREA 6 – PREPARO DE BICARBONATO E HIDRÓXIDO DE AMÔNIO 

Faz parte da área 6 a coluna de absorção para produção da solução de bicarbonato 

e hidróxido de amônio, o tanque no qual será produzido hidróxido de amônio utilizado na 

neutralização da solução hidrolisada, bem como os tanques de armazenamento de CO2, 

NH3 e H2SO4. O que ocorre na área 6 do fluxograma pode ser acompanhado no destaque 

contido na Figura 16, retirado do fluxograma da Figura 9. 

 

Figura 16 - Área 6 do fluxograma. 

 

Fonte: Autores. 

 

O bicarbonato de amônio tem a função de fornecer o carbono inorgânico 

necessário para a produção do íon succinato na fermentação anaeróbica, enquanto o 

hidróxido de amônio atua como agente neutralizante. Além do mais, o íon amônio pode 

atuar como fonte de nitrogênio para o microrganismo. As concentrações de bicarbonato 

e o hidróxido de amônio afetam a razão molar ácido acético/ácido succínico, sendo que 



67 

 

as concentrações de bicarbonato e hidróxido de amônio que produzem a menor conversão 

de glicose em ácido acético são de 3 M e 8 M, respectivamente (HERMANN et al., 2013). 

Para preparação do bicarbonato de amônio na concentração molar de interesse, 

297,07 kg/h de dióxido de carbono puro são solubilizados em 2299,66 kg/h de uma 

solução com 35,7% (m/m) de amônia em água. A coluna de absorção V – 601 contará 

com 3 estágios, que, juntamente com a operação de absorção em baixa temperatura 

(aproximadamente 10 °C), são suficientes para solubilizar todo o dióxido de carbono 

alimentado no absorvedor. A corrente de produto líquido terá vazão mássica de 2363,59 

kg/h, sendo que 533,36 kg/h correspondem ao bicarbonato de amônio e 630,40 kg/h, ao 

hidróxido de amônio.  

A corrente de produto gasoso da coluna de absorção será constituída por 99,5% 

(m/m) de amônia e o restante de água, o que resulta em uma vazão mássica de 233,14 

kg/h. Esta corrente é reciclada para um tanque de mistura TQ – 601 e borbulhada, 

juntamente a 421,28 kg/h de amônia pura, em 1645,24 kg/h de água. A solução gerada 

tem vazão mássica de 2299,66 kg/h e 35,7% (m/m) de amônia. Para que a amônia esteja 

solubilizada completamente em água, a solução é resfriada com uma solução de 

monoetilenoglicol 50% (v/v) até 8 °C ao passar pelo trocador de calor P – 601 de 7,98 m² 

de área de troca térmica, retornando, em seguida, à coluna de absorção para a geração do 

bicarbonato de amônio. 

Opta-se por produzir e empregar hidróxido de amônio na planta industrial para 

neutralização da solução hidrolisada (unidade misturadora UM - 203) graças à 

disponibilidade de amônia. A produção é realizada no tanque encamisado TQ – 605, onde 

são misturados 7,24 kg/h de amônia e 16,90 kg/h de água gerando uma solução mantida 

a 18 °C pela passagem de uma solução de monoetilenoglicol 50% (v/v) no interior da 

camisa de resfriamento. 

Para o processo envolvido no preparo de bicarbonato e hidróxido de amônio 

haverá tanques de armazenamento de CO2 e NH3 de 57,24 m³ e 121,80 m³, 

respectivamente; já o tanque de armazenamento de H2SO4 será de 116,10 m³. 

Dimensionou-se os tanques mencionados para 1 semana de armazenamento. 
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6 UTILIDADES INDUSTRIAIS 

6.1 INSTALAÇÕES DE VAPOR 

O vapor será conduzido no estado de vapor saturado puro a 1114,58 kPa 

(aproximadamente 11 bar) nas linhas principais de distribuição, bem como será fornecido 

nessa pressão ao reator de liquefação. Para os trocadores de calor e a esterilização de 

equipamentos, o fornecimento de vapor será na pressão de 405,30 kPa (aproximadamente 

4 bar), enquanto para a evaporação, será a 202,65 kPa (aproximadamente 2 bar), 

contando, portanto, a linha de vapor com estações redutoras de pressão.  

O transporte de vapor ocorrerá em tubulações com no mínimo 0,5% de inclinação 

de modo a favorecer o deslocamento do condensado aos pontos de coleta. Assume-se que 

o vapor perde apenas calor latente durante sua passagem pelos equipamentos, retornando 

como condensado à caldeira. Ressalta-se que a esterilização de alguns equipamentos 

(melhor detalhado na seção D.1.2) será feira com vapor direto e, portanto, o condensado 

será redirecionado para o tratamento de efluentes.  

A tubulação de vapor será revestida por uma camada de isolante térmico de 

hidrossilicato de cálcio seguido por um invólucro impermeável e chapas de alumínio 

corrugado ou de aço galvanizado, unidas por uma cinta de aço inoxidável, espaçadas entre 

si por 0,5 m. A Figura 17 mostra um esquema das proteções da tubulação de vapor. 

  

Figura 17 - Esquema para isolamento térmico da tubulação de vapor. 

 

O consumo máximo de vapor será de 5716,91 kg/h, sendo distribuído aos 

equipamentos do processo de acordo com a Tabela 11. 

 

 

 

 

 



69 

 

Tabela 11 - Demanda máxima de vapor no processo. 

Tag Equipamento Quantidade 
Demanda total 

(kg/h) 

E – 301 Esterilizador 1 159,23 

R – 201 Reator de liquefação 1 498,05 

E – 201 Esterilizador 1 99,24 

R – 202 Reator de sacarificação 4 128,08 

TQ – 301 Tanque pulmão 1 89,78 

R – 301 Reator de fermentação 10 358,59 

R – 401 Reator de inóculo 3 143,10 

E – 401 Esterilizador 1 92,35 

V – 501 Evaporador 1 3906,42 

P – 507 Trocador de calor 1 242,07 

  Total 5716,91 

  

A seleção detalhada do gerador de vapor será feita posteriormente por uma 

empresa especializada. No entanto, deverá atender as seguintes especificações:  

 

 Possuir capacidade de geração de, pelo menos, 20% superior a demanda 

de vapor da planta industrial conforme sugerido por Pera (1990);  

 Possuir grade móvel apropriada para queima de biomassa (casca de arroz) 

em consonância com Bazzo (1995) e Pera (1990); 

 Estar de acordo com a NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão e Tubulações. 

 

Optou-se pela utilização da casca de arroz como combustível para o gerador de 

vapor pela disponibilidade dessa biomassa na região da planta. Além disso, esse material 

possui alto poder calorífico, tornando-se vantajoso para queima (RAYAPROLU, 2009).  

No que se refere ao armazenamento do combustível, utilizar-se-á um silo localizado 

próximo à casa de caldeiras. O silo terá capacidade de alimentar o gerador de vapor por 

5 dias, de acordo com os outros estoques de matérias-primas do processo. Da seção D.1.1, 

a caldeira consumirá 85873,5 kg/dia de casca de arroz. Dessa forma, em 5 dias, consumirá 

429367,1 kg de casca de arroz. Considerando a densidade da casca de arroz de 200 m3/kg 

(RAYAPROLU, 2009), o volume necessário de combustível em 5 dias é de 2146 m3. 
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Assim, o silo terá capacidade de 2205 m3 de acordo com catálogo da Kepler Weber 

(Anexo H). 

 

6.1.1 Instalação de vapor 

6.1.1.1 Distribuição de vapor 

 A Tabela 12 mostra a demanda máxima de vapor saturado para cada trecho, assim 

como sua pressão e temperatura. A vazão máxima de vapor foi estimada considerando os 

equipamentos para que cada trecho se destina. 

 

Tabela 12 - Demanda máxima de vapor por trecho.  

Trecho 
Pressão 

(kPa) 

Temperatura 

(°C) 

Vazão 

(kg/h) 
 Trecho 

Pressão 

(kPa) 

Temperatura 

(°C) 

Vazão 

(kg/h) 

1 – 3 1114,58 184,64 5716,91  32 - 45 405,3 144,08 235,45 

3 – 4 1114,58 184,64 159,23  32 - 33 405,3 144,08 92,35 

5 – 6 405,30 144,08 159,23  25 - 34 405,3 144,08 358,59 

3 – 7 1114,58 184,64 5557,68  34 - 35 405,3 144,08 358,59 

7 – 8 1114,58 184,64 815,15  34 - 36 405,3 144,08 358,59 

8 – 9 1114,58 184,64 498,05  36 - 37 405,3 144,08 358,59 

8 – 10 1114,58 184,64 317,10  36 - 38 405,3 144,08 358,59 

11 – 12 405,30 144,08 317,10  38 - 39 405,3 144,08 358,59 

12 – 13 405,30 144,08 99,24  38 - 40 405,3 144,08 358,59 

12 – 14 405,30 144,08 217,86  40 - 41 405,3 144,08 358,59 

14 – 15 405,30 144,08 32,02  40 - 43 405,3 144,08 358,59 

14 – 16 405,30 144,08 185,84  24 - 44 405,3 144,08 4742,53 

16 – 17 405,30 144,08 32,02  44 - 45 405,3 144,08 594,04 

16 – 18 405,30 144,08 153,82  45 - 46 405,3 144,08 358,59 

18 – 19 405,30 144,08 32,02  46 - 47 405,3 144,08 358,59 

18 – 20 405,30 144,08 121,80  46 - 48 405,3 144,08 358,59 

20 – 21 405,30 144,08 32,02  48 - 49 405,3 144,08 358,59 

20 – 23 405,30 144,08 89,78  48 - 50 405,3 144,08 358,59 

7 – 24 405,30 144,08 5336,57  50 - 51 405,3 144,08 358,59 

24 – 25 405,30 144,08 594,04  50 - 52 405,3 144,08 358,59 

25 – 26 405,30 144,08 235,45  52 - 53 405,3 144,08 358,59 

26 – 27 405,30 144,08 47,70  52 - 55 405,3 144,08 358,59 

(continua) 
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Tabela 12 - Demanda máxima de vapor por trecho.  

(conclusão) 

26 – 28 405,30 144,08 235,45  44 – 56 405,3 144,08 4148,49 

28 – 29 405,30 144,08 47,70  56 – 57 405,3 144,08 3906,42 

28 – 30 405,30 144,08 235,45  58 – 59 202,65 120,63 3906,42 

30 – 31 405,30 144,08 47,70  56 – 62 405,3 144,08 242,07 

30 – 32 405,30 144,08 235,45      

 

6.1.1.2 Comprimento e diâmetro da tubulação 

 O dimensionamento das tubulações de vapor foi realizado de acordo com o critério 

da perda de carga, como mostra a seção D.1.3, já que este método se mostra adequado 

para linhas principais e ramais que possuam muitas peças e acessórios conforme 

Macintyre (2012). A fim de evitar perdas de carga elevadas e erosão nas tubulações, 

considerou-se que a velocidade de escoamento do 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. 

Considera-se que os trechos 1-3, 5-6, 7-24, 24-44 e 44-56 pertençam às linhas 

alimentadoras e que os demais trechos são ramais secundários.  

 A Tabela 13 a seguir apresenta o diâmetro nominal das tubulações, assim como o 

comprimento de cada trecho da tubulação de transporte de vapor. 

 

Tabela 13 - Diâmetro das tubulações de vapor (SCH 40).  

Trecho Comprimento (m) NPS (pol)  Trecho Comprimento (m) NPS (pol) 

1 – 3 47,91 5  32 - 45 1,00 1 ½ 

3 – 4 61,39 1  32 - 33 1,92 1 ¼ 

5 – 6 3,50 1 1/4  25 - 34 13,39 2 

3 – 7 33,19 5  34 - 35 4,55 2 

7 – 8 8,40 2 1/2  34 - 36 7,00 2 

8 – 9 7,19 2  36 - 37 4,55 2 

8 – 10 4,00 1 1/2  36 - 38 7,00 2 

11 – 12 4,00 2  38 - 39 4,55 2 

12 – 13 9,69 1 1/4  38 - 40 7,00 2 

12 – 14 11,75 1 1/2  40 - 41 4,55 2 

14 – 15 9,94 ¾  40 - 43 11,55 2 

(continua) 
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Tabela 13 - Diâmetro das tubulações de vapor (SCH 40).  

(conclusão) 

14 – 16 4,50 1 1/2  24 - 44 25,00 6 

16 – 17 9,94 ¾  44 - 45 8,95 2 ½ 

16 – 18 4,50 1 1/4  45 - 46 13,90 2 

18 – 19 9,94 ¾  46 - 47 4,05 2 

18 – 20 4,50 1 1/4  46 - 48 7,00 2 

20 – 21 9,94 ¾  48 - 49 4,05 2 

20 – 23 21,54 1 1/4  48 - 50 7,00 2 

7 – 24 2,00 6  50 - 51 4,05 2 

24 – 25 8,95 2 1/2  50 - 52 7,00 2 

25 – 26 5,55 1 1/2  52 - 53 4,05 2 

26 – 27 3,41 1  52 - 55 11,05 2 

26 – 28 4,70 1 1/2  44 - 56 11,00 5 

28 – 29 3,41 1  56 - 57 7,10 5 

28 – 30 4,70 1 1/2  58 - 59 7,10 6 

30 – 31 3,41 1  56 - 62 51,45 1 ½ 

30 – 32 6,05 1 1/2     

 

6.1.1.3 Material e isolamento térmico das tubulações de vapor 

 Segundo Macintyre (2012), para tubos com temperaturas até 200 °C pode-se 

empregar aço carbono A-53 ou API 5L. Como a temperatura do vapor não ultrapassa a 

marca de 185 °C, utilizar-se-á tubulações de aço carbono A-53. A ligação entre os tubos 

será feita com solda de encaixe para diâmetros nominais inferiores a 2’’ e com solda de 

topo para diâmetros superiores a 2’’. 

 Para isolamento térmico das tubulações de vapor, emprega-se hidrossilicato de 

cálcio (MACINTYRE, 2012). Considerando a temperatura de operação de cada trecho e 

o seu diâmetro nominal, tem-se que os trechos 1-3, 3-4, 3-7, 7-8, 8-9, 8-10 contarão com 

isolamento de 51 mm de espessura, enquanto para os demais trechos a espessura será de 

38 mm (Anexo I). 

 

6.1.1.4 Dilatação das tubulações de vapor 

 Como as linhas de vapor operam sob temperaturas elevadas, é indispensável 

considerar a dilatação que a tubulação estará sujeita (TELLES, 1997). Considerando que 
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o meio ambiente esteja a uma temperatura média de 18 °C, estimou-se a dilatação que 

cada trecho de tubulação estará submetido. Em posse desta informação, definiu-se o 

diâmetro e comprimento das juntas de dilatação que serão utilizadas para absorver a 

dilatação de acordo com o Anexo J.  A seção D.1.4 apresenta um exemplo de como é 

calculada a dilatação.  

Na Tabela 14 constam a dilatação que a tubulação será submetida, bem como a 

quantidade, o diâmetro e o comprimento da junta de dilatação que será utilizada. Admitiu-

se que tubulações sujeitas a dilatação inferior a 15 mm não necessitasse de juntas de 

dilatação. 

 

Tabela 14 - Dilatação e junta de dilatação da tubulação de vapor.  

Trecho 
ΔL 

(mm) 

Junta de dilatação  

Trecho 
ΔL 

(mm) 

Junta de dilatação 

Quantia 
Comprimento 

(mm) 
 Quantia 

Comprimento 

(mm) 

1 – 3 95,81 1 635  32 – 45 1,51   

3 – 4 
122,7

6 
2 2x445  32 – 33 2,90   

5 – 6 5,30    25 – 34 20,26 1 220 

3 – 7 66,37 1 580  34 – 35 6,89   

7 – 8 16,79 1 230  34 – 36 10,59   

8 – 9 14,38    36 – 37 6,89   

8 – 10 8,00    36 – 38 10,59   

11 – 12 6,05    38 – 39 6,89   

12 – 13 14,66    38 – 40 10,59   

12 – 14 17,78 1 210  40 – 41 6,89   

14 – 15 15,04    40 – 43 17,48 1 220 

14 – 16 6,81    24 – 44 37,82 1 350 

16 – 17 15,04    44 – 45 13,53   

16 – 18 6,81    45 – 46 21,03 1 270 

18 – 19 15,04    46 – 47 6,13   

18 – 20 6,81    46 – 48 10,59   

20 – 21 15,04    48 - 49 6,13   

20 – 23 32,59 1 225  48 - 50 10,59   

7 – 24 3,03    50 - 51 6,13   

(continua) 
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Tabela 14 - Dilatação e junta de dilatação da tubulação de vapor.  

(conclusão) 

 

 

6.1.1.5 Suportes das tubulações de vapor 

 O Anexo K (MACINTYRE, 2012) fornece o espaçamento máximo entre suportes 

para tubos de diferentes diâmetros de aço carbono A-53. Com base nesta informação, 

estimou-se o número de suportes necessários na linha de vapor em cada trecho, 

considerando o seu comprimento. A Tabela 15 apresenta o número de suportes 

necessários para cada trecho. 

 

Tabela 15 - Suportes das tubulações de vapor.  

Trecho 
Espaçamento 

(m) 

Num. de 

suportes 
 Trecho 

Espaçamento 

(m) 

Num. de 

suportes 

1 - 3 4,80 10  32 - 45 2,70 0 

3 - 4 2,10 29  32 - 33 2,10 1 

5 - 6 2,10 2  25 - 34 3,00 4 

3 - 7 4,80 7  34 - 35 3,00 2 

7 - 8 3,30 3  34 - 36 3,00 2 

8 - 9 3,00 2  36 - 37 3,00 2 

8 - 10 2,70 1  36 - 38 3,00 2 

11 - 12 3,00 1  38 - 39 3,00 2 

12 - 13 2,10 5  38 - 40 3,00 2 

12 - 14 2,70 4  40 - 41 3,00 2 

14 - 15 2,10 5  40 - 43 3,00 4 

  

24 - 25 13,53    50 - 52 10,59   

25 - 26 8,39    52 - 53 6,13   

26 - 27 5,15    52 - 55 16,72 1 50 

26 - 28 7,11    44 - 56 16,64 1 280 

28 - 29 5,15    56 - 57 10,74   

28 - 30 7,11    58 - 59 8,74   

30 - 31 5,15    56 - 62 77,83 1 560 

30 - 32 9,16          

(continua) 
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Tabela 15 - Suportes das tubulações de vapor. 

14 - 16 2,70 2  24 - 44 5,10 5 

16 - 17 2,10 5  44 - 45 3,30 3 

16 - 18 2,10 2  45 - 46 3,00 5 

18 - 19 2,10 5  46 - 47 3,00 1 

18 - 20 2,10 2  46 - 48 3,00 2 

20 - 21 2,10 5  48 - 49 3,00 1 

20 - 23 2,10 10  48 - 50 3,00 2 

7 - 24 5,10 0  50 - 51 3,00 1 

24 - 25 3,30 3  50 - 52 3,00 2 

25 - 26 2,70 2  52 - 53 3,00 1 

26 - 27 2,10 2  52 - 55 3,00 4 

26 - 28 2,70 2  44 - 56 4,80 2 

28 - 29 2,10 2  56 - 57 4,80 1 

28 - 30 2,70 2  58 - 59 5,10 1 

30 - 31 2,10 2  56 - 62 2,10 24 

30 - 32 2,70 2     

 

6.1.1.6 Tubulação de Condensado 

 O condensado gerado nas tubulações de vapor e nos equipamentos será 

direcionado ao tanque de condensado, onde receberá água de reposição. Na casa da 

caldeira, as tubulações de condensado provenientes das diferentes seções da planta 

desaguam no tanque de condensado, localizado no interior da sala da caldeira.   

A tubulação de retorno de condensado acompanha a tubulação de vapor, 

recebendo, portanto, a mesma nomenclatura e terá uma inclinação de 1,00 cm/m para 

favorecer o deslocamento do líquido do ponto de coleta ao seu destino. Além do mais, a 

tubulação de condensado também será isolada por hidrossilicato de cálcio, conforme 

Anexo I, a fim de manter a temperatura do líquido suficientemente alta para que haja 

economia de combustível na caldeira. 

 O dimensionamento da linha de condensado foi realizado de acordo com a tabela 

apresentada no Anexo L, considerando a vazão máxima de condensado que pode ser 

obtida nas tubulações (item 6.1.1.1) e consta na Tabela 16. 

 

(conclusão) 
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Tabela 16 - Vazão e diâmetro da tubulação de condensado (SCH 40). 

Trecho Vazão (kg/h) NPS (pol)  Trecho Vazão (kg/h) NPS (pol) 

1 – 3 5531,45 2 1/2  32 - 45 95,21 1/2 

3 – 4 312,15 3/4  32 - 33 96,94 1/2 

5 – 6 167,61 3/4  25 - 34 51,37 1/2 

3 – 7 4366,70 2  34 - 35 17,47 1/2 

7 - 8 171,07 ¾  34 - 36 26,86 1/2 

8 - 9 38,92 ½  36 - 37 17,47 1/2 

8 - 10 115,37 ½  36 - 38 26,86 1/2 

11 - 12 114,59 ½  38 - 39 17,47 1/2 

12 - 13 122,43 ¾  38 - 40 26,86 1/2 

12 - 14 33,59 ½  40 - 41 17,47 1/2 

14 - 15 11,89 ½  40 - 43 44,33 1/2 

14 - 16 12,86 ½  24 - 44 4685,73 2 

16 - 17 11,89 ½  44 - 45 146,61 3/4 

16 - 18 10,77 ½  45 - 46 53,34 1/2 

18 - 19 11,89 ½  46 - 47 15,54 1/2 

18 - 20 10,77 ½  46 - 48 26,86 1/2 

20 - 21 11,89 ½  48 - 49 15,54 1/2 

20 - 23 51,56 ½  48 - 50 26,86 1/2 

7 - 24 4276,43 2  50 - 51 15,54 1/2 

24 - 25 146,61 ¾  50 - 52 26,86 1/2 

25 - 26 108,21 ½  52 - 53 15,54 1/2 

26 - 27 6,01 ½  52 - 55 42,40 1/2 

26 - 28 105,78 ½  44 - 56 4316,47 2 

28 - 29 6,01 ½  56 - 57 4014,80 2 

28 - 30 105,78 ½  58 - 59 4006,03 2 

30 - 31 6,01 ½  56 - 62 389,12 1 

30 - 32 109,65 ½     

 

6.1.1.7 Acessórios da tubulação de vapor 

Tem-se 24 válvulas atuadas, 38 não atuadas, 20 separadores, 20 purgadores, 39 

filtros, 86 cotovelos e 25 tês, conforme apresenta a Tabela 17. 
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Tabela 17 - Acessórios da tubulação de vapor.  

Trecho 
Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada 
Separador Purgador Filtro Cotovelos Tê 

1 – 3 1  2 2 2 17 1 

3 – 4 3  2 2 3 24  

5 – 6  1 2 2 2 1  

3 – 7 1  1 1 1 12 1 

7 – 8 1      1 

8 – 9  1      

8 – 10 3  1 1 2   

11 – 12 1      1 

12 – 13 1 1 2 2 2   

12 – 14      2 1 

14 – 15  1   1   

14 – 16 1      1 

16 – 17  1   1   

16 – 18 1      1 

18 – 19  1   1   

18 – 20 1      1 

20 – 21  1   1   

20 – 23 1 1 1 1 2 1  

7 – 24 2  1 1 2   

24 – 25 1      1 

25 – 26 1      1 

26 – 27  1      

26 – 28 1      1 

28 – 29  1      

28 – 30 1      1 

30 – 31  1      

30 – 32 1      1 

32 – 45 1       

32 – 33  1 1 1 1   

25 – 34 1      1 

34 – 35  1   1   

(continua) 
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Tabela 17 - Acessórios da tubulação de vapor. 

34 - 36 1  1 1 1  1 

36 - 37  1   1   

36 - 38 1      1 

38 - 39  1   1   

38 - 40 1      1 

40 - 41  1   1   

40 - 43  1 1 1 2 1 1 

24 - 44 2     12 1 

44 - 45 1      1 

45 - 46 1     1  

46 - 47  1   1   

46 - 48 1  1 1 1  1 

48 - 49  1   1   

48 - 50 1      1 

50 - 51  1   1   

50 - 52 1      1 

52 - 53  1   1   

52 - 55  1 1 1 2 1 1 

44 - 56 1     4 1 

56 - 57 2  1 1 2   

58 - 59  1 1 1 1   

56 - 62 1 1 1 1 1 10  

Total 38 24 20 20 39 86 25 

 

6.1.1.8 Estação redutora de pressão 

A fim de reduzir a pressão do vapor próximo aos pontos de consumo, a planta 

industrial possuirá quatro estações de redução de pressão, sendo que cada estação de 

redução de pressão conta os equipamentos representados na Figura 18. Devido à 

descompressão sofrida pelo vapor, o diâmetro da linha que alimenta este sistema é inferior 

ao diâmetro de saída. 

 

 

(conclusão) 
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Figura 18 - Esquema de uma estação redutora de pressão. 

 

Fonte: MACINTYRE, 2012. 

 

6.1.1.9 Válvulas da linha de vapor 

 As válvulas de bloqueio destinam-se a interromper ou manter o fluxo de vapor, 

operando, portanto ou completamente fechadas ou completamente abertas. Antes de cada 

equipamento, após a saída da caldeira e nas estações redutoras de pressão serão instaladas 

válvulas de bloqueio. As válvulas atuadas pertencem ao conjunto de válvulas destinadas 

à automatização do processo e serão da marca de acordo com o Anexo M ou similares. 

 Após a saída da caldeira, devido à possíveis elevações da pressão do vapor, 

instalar-se-á válvulas de segurança, bem como juntamente às válvulas de bloqueio nas 

estações redutoras de pressão. As válvulas de bloqueio e válvulas de segurança instaladas 

na planta serão da marca Spirax Sarco, como apresentado nos anexos N e O, 

respectivamente. A válvula redutora de pressão será da marca TVL, conforme 

apresentado no Anexo P ou similares. 

 

6.1.1.10 Separadores, purgadores e filtros 

 Por provocarem o alargamento brusco da seção de escoamento do vapor, 

reduzindo, desta forma, sua velocidade, os separadores ocasionam a separação de 

gotículas de água que acompanham o vapor (MACINTYRE, 2012). Os separadores 

estarão localizados na saída da caldeira, nos ramais de alimentação de equipamentos, nas 

estações redutoras de pressão e nas tubulações do processo, de 30 em 30 m. 

 Os purgadores têm como finalidade remover o condensado dos separadores, dos 

tês e dos equipamentos onde o mesmo se forma, sem a ocorrência de perda de vapor 
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(MACINTYRE, 2012). Sendo assim, os purgadores serão instalados juntamente aos 

separadores e no fim dos ramais dos equipamentos. Os purgadores instalados nas linhas 

principais serão do tipo termodinâmico, já os purgadores instalados junto aos trocadores 

de calor serão do tipo termostático de pressão equilibrada. Juntamente aos purgadores 

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

 

6.2 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 operações unitárias. É importante notar que, dependendo do 

pH envolvido e das condições de temperatura e pressão do processo, o material dos 

diferentes trechos precisa ser adequado. Para isso, será usado aço inox 316 nas tubulações 

do processo. 

O dimensionamento da tubulação de água fria foi realizado conforme a seção 

D.2.2 do Apêndice D. Informações quanto ao diâmetro nominal e demanda de cada trecho 

da linha de processo constam na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Vazão de processo e diâmetro da tubulação por trecho.  

Trecho Comprimento (m) Vazão (m³/h) Diâmetro Escolhido (Pol) 

1 – 2 2,0 4,08 1" 

3 – 4 2,0 4,08 1" 

4 – 5 2,0 4,08 1" 

5 – 6 2,5 4,08 1" 

7 – 8 4,0 4,59 1" 

9 – 10 4,0 4,59 1" 

11 - 12 2,0 4,59 1" 

13 - 14 2,0 4,59 1" 

15 - 16 2,0 4,59 1" 

17 - 18 2,5 4,61 1" 

19 - 20 11,5 4,48 1" 

21 - 22 2,0 11,86 2" 

23 - 24 13,2 11,86 2" 

25 - 26 2,0 11,86 2" 

26 - 27 10,5 11,86 2" 

(continua) 
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Tabela 18 - Vazão de processo e diâmetro da tubulação por trecho. 

27 - 28 4,5 11,86 2" 

28 - 29 7,0 11,86 2" 

29 - 30 9,5 11,86 2" 

30 - 31 4,5 11,86 2" 

31 - 32 7,0 11,86 2" 

26 - 33 10,5 11,86 2" 

33 - 34 4,5 11,86 2" 

34 - 35 7,0 11,86 2" 

35 - 36 9,5 11,86 2" 

36 - 37 4,5 11,86 2" 

37 - 38 7,0 11,86 2" 

28 - 42 4,5 14,10 2" 

29 - 43 4,5 14,10 2" 

30 - 31 4,5 14,10 2" 

31 - 40 4,5 14,10 2" 

32 - 39 4,5 14,10 2" 

34 - 42 4,5 14,10 2" 

35 - 43 4,5 14,10 2" 

36 - 41 4,5 14,10 2" 

37 - 40 4,5 14,10 2" 

38 - 39 4,5 14,10 2" 

42 - 43 7,0 14,10 2" 

43 - 44 7,0 14,10 2" 

39 - 40 7,0 14,10 2" 

40 - 41 4,5 14,10 2" 

41 - 44 2,5 14,10 2" 

44 - 45 18,0 14,10 2" 

45 - 46 21,3 14,10 2" 

46 - 47 5,0 14,10 2" 

48 - 49 2,0 14,10 2" 

50 - 51 4,0 15,23 2" 

52 - 53 5,0 15,00 2" 

(continuação) 
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Tabela 18 - Vazão de processo e diâmetro da tubulação por trecho. 

54 - 55 2,0 15,00 2" 

56 - 57 5,0 15,00 2" 

58 - 59 2,0 5,26 1 1/4" 

60 - 61 3,0 5,26 1 1/4" 

61 – 62 2,0 5,26 1 1/4" 

63 – 64 5,0 5,26 1 1/4" 

64 – 65 1,0 5,26 1 1/4" 

66 – 67 3,0 5,26 1 1/4" 

68 – 69 2,6 0,63 3/8" 

 

6.3 INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA  

Água é insumo necessário nos mais diversos setores da indústria de ácido 

succínico i-gamma®, incluindo produção, oficinas de manutenção, geração de vapor, 

lavanderia, vestiário, administração e prédios do recebimento de matéria-prima. A 

operação da indústria i-gamma® prevê a utilização de água no processo produtivo no 

tanque de mistura TQ – 102, esterilizador E – 301, reatores de inóculo R – 401A, B e C, 

coluna de absorção T – 601, tanque TQ – 506, bem como na caldeira, limpeza nas áreas 

de manutenção e casa de máquinas, limpeza nas áreas de recebimento de biomassa e 

matéria-prima, sanitários, lavatórios, lavadora da lavanderia, bebedouros, cocção de 

alimentos e sistema de combate a incêndio. 

A indústria de produção de ácido succínico apresentará um sistema de distribuição 

de água composto por dois reservatórios de água fria (cisterna e reservatório elevado) que 

fornecem água para todos os pontos de consumo do estabelecimento por gravidade. Para 

a adequada distribuição, foi projetado um sistema de distribuição por meio de tubulações. 

A cisterna (reservatório inferior) será alimentada por um poço com sistema de elevação 

pneumática de água ou sistema “air-lift”. 

 

6.3.1 Demanda de água 

Está prevista a operação diária de 24 horas e a Tabela 19 apresenta a demanda de 

água nos equipamentos do pavilhão industrial. 

 

 

(conclusão) 
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Tabela 19 - Demanda de água fria nos equipamentos. 

Equipamento 
Vazão Mássica 

(kg/h) 

Vazão Volumétrica 

(m³/h) 

TQ – 102 2240 2,24 

T – 601 1209,25 1,21 

E – 301 5021 5,02 

R – 401 2243 2,24 

TQ – 506 606 0,61 

Somatório 11,32 

 

Ainda no pavilhão industrial, além da demanda dos equipamentos, foram 

alocados: 8 bebedouros, 4 banheiros masculinos e 4 banheiros femininos, contendo 3 

lavatórios e 3 sanitários cada. Já no laboratório estão previstos: 8 pias e 1 banheiro 

masculino e 1 banheiro feminino, contendo 1 lavatório e 1 sanitário cada. E na expedição 

estão previstos: 4 pias, 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino, contendo 4 lavatórios 

e 4 sanitários cada.  

Além disso, no prédio administrativo foram alocados: 2 bebedouros por andar, 

totalizando 6 bebedouros; 2 banheiros masculinos e 2 banheiros femininos por andar, 

contendo 4 lavatórios e 4 sanitários cada, totalizando 24 lavatórios e 24 sanitários; 1 

caldeirão e 2 pias na cozinha; 2 máquinas de lavar roupa e 2 tanques na lavanderia; 1 cuba 

de buffet, 2 bebedouros e 2 lavatórios no refeitório. Já no recebimento de matéria-prima 

estão previstos: 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino, contendo 2 lavatórios e 2 

sanitários cada. No recebimento de biomassa, por sua vez, estão previstos: 1 banheiro 

masculino e 1 banheiro feminino, contendo 2 lavatórios e 2 sanitários cada. Na 

manutenção estão previstos: 4 pias, 1 banheiro masculino e 1 banheiro feminino, 

contendo 2 lavatórios e 2 sanitários cada. Na casa de máquinas está prevista 1 pia. 

Finalmente, em cada estacionamento estão previstas 2 torneiras e 1 hidrante. 

Para cada pia e/ou lavatório será adotado um consumo de 900 L/h. Vasos 

sanitários, por sua vez, um consumo de 540 L/h. A cuba do buffet foi definida para um 

volume de 1080 L, em dois horários incluindo almoço e janta. Logo, o consumo do Buffet, 

está previsto em 4320 L/dia. A distribuição de sanitários e lavatórios foi realizada 

considerando o número de trabalhadores do estabelecimento mais uma folga, totalizando 

cerca de 170 pessoas, distribuídas em 50% de homens e 50% de mulheres. O 

dimensionamento das unidades de lavatório e sanitários, foi realizado com base nas 
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normas vigentes, incluindo a NBR 5626:1998, citado por Macintyre (2012, pág. 12) e a 

Norma Regulamentadora nº 24 - NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais 

de Trabalho – do Ministério do Trabalho. 

A água fria é utilizada ainda na alimentação da caldeira para geração de vapor. O 

consumo de água para a da caldeira é referente às perdas de condensado, que foram 

estimadas em 10% do volume total de alimentação da caldeira, ou seja, de 571,69 L/h.  

A definição do consumo horário é baseada na operação simultânea de todos os 

pontos consumidores de água na planta e será a base para o dimensionamento das 

tubulações de alimentação de cada ponto de consumo. Para o dimensionamento dos 

reservatórios de água fria, os quais contemplam volume igual ao consumo diário da 

planta, no entanto, foram adotados critérios de consumo, principalmente no que se refere 

aos sanitários e lavatórios, pois tais pontos de consumo não permanecem a totalidade da 

jornada diária consumindo água, bem como os equipamentos de lavanderia, cozinha e 

oficinas. Para determinação do consumo diário, adotaram-se os seguintes critérios de 

utilização: 5 horas diárias de uso contínuo nos lavatórios; 5 horas diárias de uso nos 

sanitários; 8 horas diárias de uso no caldeirão; 8 horas de uso de pias, tanques e torneiras; 

8 horas diárias de uso na lava-roupas e 8 horas diárias de uso nos bebedouros. 

Com base nestes critérios, foi definido o consumo total diário da planta, utilizado 

para o dimensionamento dos reservatórios de água e capacidade do poço a ser instalado. 

A demanda de água fria para os diversos pontos de consumo, por setores, está apresentada 

na Tabela 20, bem como considerando o fator de consumo. 

 

Tabela 20 - Demanda de água fria.  

Local Equipamento 

Q
u
an

ti
d
ad

e 

D
em

an
d
a 

m
áx

im
a 

(L
/h

) 

D
em

an
d
a 

ac
u
m

u
la

d
a 

(L
/h

) 

Demanda 

acumulada 

considerando 

o fator de 

uso (L/h) 

Demanda 

acumulada 

considerando 

o fator de 

uso (m³/h) 

Geração de 

Vapor 
Caldeira 

1 571,69 571,69 571,69 0,57 

Recebimento da 

Biomassa 

Pia 4 900 3600 750 0,75 

Sanitários 4 540 2160 450 0,45 

Recebimento da 

MP 

Pia 4 900 3600 750 0,75 

Sanitários 4 540 2160 450 0,45 

TR 
Perdas 1 - - 5254,39 5,25 

 

(continua) 
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Tabela 20 - Demanda de água fria. 

ETE 
Tubulação de 

5 pias 

5 900 4500 4500 4,50 

Manutenção 

Pia 4 900 3600 1200 1,20 

Pia - banheiro 4 900 3600 750 0,75 

Sanitários 4 540 2160 450 0,45 

Casa de 

máquinas 
Pia 

1 900 900 300 0,30 

Expedição 

Pia - banheiro 4 900 3600 750 0,75 

Sanitários 4 540 2160 450 0,45 

Pia 4 900 3600 1200 1,20 

Laboratório 

Pia 8 900 7200 2400 2,40 

Pia - banheiro 2 900 1800 375 0,38 

Sanitários 2 540 1080 225 0,23 

A1 

Bebedouro 4 360 1440 480 0,48 

Pia - banheiro 6 900 5400 1125 1,13 

Sanitários 6 540 3240 675 0,68 

A5 

Bebedouro 4 360 1440 480 0,48 

Pia - banheiro 6 900 5400 1125 1,13 

Sanitários 6 540 3240 675 0,68 

Estacionamentos 
2 torneiras 2 900 1800 600 0,60 

Hidrante 2 1000 2000 2000 2,00 

Prédio ADM 

Bebedouro 6 360 2160 720 0,72 

Pia - banheiro 24 900 21600 4500 4,50 

Sanitários 24 540 12960 2700 2,70 

Cozinha Caldeirão 4 300 1200 400 0,40 

Lavanderia 
Lava roupas 2 1080 2160 720 0,72 

Tanque 2 900 1800 600 0,60 

Refeitório 
Buffet 1 540 4320 540 0,54 

Bebedouro 2 360 720 240 0,24 

Cafeteria Pia 2 900 1800 600 0,60 

Somatório parcial 39006,07 39,01 

Equipamentos 

da produção 
TQ – 102 

1 - - - 
2,24 

(continuação) 
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Tabela 20 - Demanda de água fria. 

Equipamentos 

da produção 

T – 601 1 - - - 1,21 

E – 301 1 - - - 5,02 

R – 401 1 - - - 2,24 

TQ – 506 1 - - - 0,61 

Somatório parcial 11,32 

Somatório total 50,33 

 

Finalmente, a partir do consumo total horário de cerca de 50 m³/h, obteve-se um 

consumo diário de água de 1200 m³.  

 

6.3.2 Poço “air-lift” 

O estabelecimento industrial será dotado de um poço artesiano ou do tipo air-lift, 

que fará o bombeamento da água do subsolo para um reservatório do tipo cisterna, com 

capacidade de 3/5 do volume diário de água consumida na planta. Tendo em vista o 

sistema do poço adotado, de elevação pneumática da água, alguns detalhes devem ser 

previstos, incluindo: 

– Na cisterna deve ser instalado um sistema de nível elétrico e/ou eletrônico, 

contendo nível máximo e mínimo, para os acionamentos e paradas do sistema de 

bombeamento do poço para a cisterna. 

– O sistema de ar comprimido do poço deve ser equipado com uma válvula de 

acionamento elétrico que recebe o sinal proveniente do sistema de nível da cisterna, 

realizando a operação de abrir e fechar o fluxo de ar para o poço. 

– Por questões de custos da instalação e manutenção, a válvula de ar acionada 

eletricamente deve ser instalada o mais próximo possível da cisterna, após o reservatório 

do poço. 

 

6.3.3 Reservatórios de água  

A planta conta ainda, com um reservatório de água, elevado a 20 m de altura, com 

capacidade de armazenamento correspondente a 2/5 do volume diário da planta, destinado 

ao abastecimento da rede por gravidade. Tal volume representa, portanto, 480 m³, de 

acordo com o cálculo realizado na seção 6.3.1. O recalque da água da cisterna para o 

reservatório elevado será realizado por meio de bomba centrífuga, conforme segue: 

(conclusão) 
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 No reservatório elevado deve ser instalado um sistema de nível elétrico 

e/ou eletrônico, contendo nível máximo e mínimo, para os acionamentos 

e paradas da bomba de recalque entre a cisterna e o reservatório. 

 Para garantia do fornecimento, será adotado um sistema com duas bombas, 

de forma a garantir as exigências de manutenção e/ou eventuais problemas 

de funcionamento mecânico ou elétrico. 

O volume da cisterna corresponderá, por sua vez, a 3/5 do volume diário da planta, 

ou seja, de 720 m³. 

Além disso, é necessário adotar em cada reservatório de água um extravasador (ou 

“ladrão”) para escoar eventuais excessos de água. O diâmetro do extravasador deve ser a 

bitola comercial superior ao diâmetro da tubulação de entrada do reservatório. Por fim, 

os reservatórios serão construídos em alvenaria. 

Ainda, conforme a NBR 13714 que trata de sistemas de hidrantes e de 

mangotinhos para combate a incêndio: 

“Para qualquer sistema de hidrante ou de mangotinho, o volume 

mínimo de água de reserva de incêndio deve ser determinado 

conforme indicado: 

𝑉 = 𝑄 ∗ 𝑡 

Onde Q é a vazão de duas saídas do sistema aplicado (L/min), t 

é o tempo (min) e V é o volume de reserva (L).” 

 Sendo assim, assumindo que a saída do sistema aplicado será a do tipo 2, de acordo 

com a classificação contida na NBR 13714, tem-se que a vazão de uma saída é de 300 

L/min e o tempo adequado é de 60 min. O cálculo para o volume de reserva é de: 

𝑉 = 600
𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 60 𝑚𝑖𝑛 = 36000 𝐿 𝑜𝑢 36 𝑚³ 

Portanto, será necessário um reservatório subterrâneo sob o estacionamento da 

empresa i-gamma® com o volume de 36 m³. 

 

6.3.4 Revestimento do poço  

Para garantia da sustentação das paredes da perfuração e meio de condução 

hidráulica da água, faz-se necessária a instalação de revestimento do poço. Além do 

citado, o revestimento do poço é utilizado para impedir a drenagem para o interior do 

poço de água superficial ou de água poluída de aquíferos impróprios, que iriam 
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contaminá-lo. Para o revestimento, conforme recomendações do Serviço Geológico do 

Brasil (1998), serão adotados tubos de PVC aditivado (geomecânico). 

 

6.3.5 Reaproveitamento do condensado para a caldeira 

No processo de geração e uso de vapor, condensado é o resultado após o vapor ter 

transferido uma porção da sua energia térmica conhecida como calor latente para o 

produto, sistema, linha ou equipamento que está sendo aquecido. Se 1 t/h de vapor é 

fornecido ao equipamento para o processo de aquecimento, então a mesma quantidade de 

condensado (1 t/h) precisa ser descarregada a partir do equipamento. A recuperação de 

condensado é um processo de reuso da água e do calor sensível contido no condensado 

descarregado. A recuperação do condensado, ao invés de jogá-lo fora, pode levar à 

economia significativa de energia, tratamento químico e recuperação da água. 

A alimentação da caldeira com o condensado de alta temperatura pode maximizar 

o resultado, pois menor energia térmica é necessária para transformar a água em vapor. 

Quando recuperado e reutilizado de maneira eficiente, o condensado pode tornar 

significativa a redução do combustível da caldeira. Uma vez que todas impurezas 

coletadas durante o transporte do condensado estejam removidas, o condensado pode ser 

reutilizado como água de alimentação da caldeira, reduzindo o fornecimento da água e 

custos de tratamento, bem como custos associados com a água fria utilizada para reduzir 

a temperatura do condensado antes do descarte, quando aplicável. 

Devido a essas vantagens, optou-se pela reutilização do condensado como 

alimentação da caldeira.  No entanto, os equipamentos de troca de calor podem permitir 

o vazamento do material de processo para a linha de condensado, contaminando a água 

da caldeira. Para isso, foi adotado um percentual de perdas de água em circulação nas 

redes de vapor e condensado em 10%, como mencionado anteriormente. 

 

6.3.6 Rede de água 

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

coloração verde e serão adquiridas de material aço carbono ASTM A-53 SCH 40, sendo 

que as tubulações superiores a 2 polegadas terão conexões montadas com flange e abaixo 

de 2 polegadas serão montadas com solda (exceto as válvulas, que serão rosqueadas). 

Os trechos de tubulação desde o reservatório de água até o acesso nos prédios da 

indústria serão instalados aéreos a 4,4 m de altura do chão para não prejudicar a circulação 

no pátio da indústria. Já na parte interna dos prédios, serão montados suportes do tipo 
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mão francesa confeccionado em cantoneira em ASTM A-36 de 1 polegada por ¼ de 

polegada e a fixação das cantoneiras na parede será realizada por meio de bucha S10 com 

parafuso 10 mm. Esses suportes serão alocados em todas as saídas de ramais secundários 

e nas saídas de consumo direto para equipamentos ou em posições intermediárias da 

tubulação em intervalos de no máximo 6 m. A fixação das tubulações nas cantoneiras será 

feita por abraçadeira. 

O dimensionamento da tubulação de água fria foi realizado conforme a seção 

D.2.2. Informações quanto ao diâmetro nominal e demanda de cada trecho da linha de 

água fria constam na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Vazão de água fria e diâmetro da tubulação por trecho. 

Trecho Comprimento (m) Vazão (m³/h) Diâmetro Escolhido (Pol) 

1 – 2 59,0 94,94 5" 

2 – 3 60,0 94,94 5" 

4 – 5 5,0 2,97 3/4" 

6 – 7 16,4 2,97 3/4" 

7 – 8 7,3 0,57 1/4" 

7 – 9 2,0 2,40 3/4" 

9 – 10 34,0 2,40 3/4" 

10 – 11 7,3 1,20 1/2" 

10 – 12 27,0 1,20 1/2" 

12 – 13 7,3 1,20 1/2" 

14 – 15 11,0 91,97 5" 

16 – 17 12,0 9,75 1 1/2" 

18 – 19 13,3 4,50 1" 

20 – 21 46,2 82,22 5" 

21 – 22 31,1 2,40 3/4" 

21 – 23 10,0 79,82 5" 

23 – 24 7,9 35,45 3" 

24 – 25 15,9 2,24 3/4" 

24 – 26 3,0 33,21 3" 

26 – 27 57,0 7,30 1 1/4" 

27 – 28 8,8 5,02 1" 

27 – 29 10,3 1,80 3/4" 

(continua) 

 

) 
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Tabela 21 - Vazão de água fria e diâmetro da tubulação por trecho. 

26 – 30 1,0 25,91 2 1/2" 

30 – 31 45,6 25,91 2 1/2" 

31 – 32 20,8 1,21 1/2" 

31 – 33 37,0 24,70 2 1/2" 

33 – 35 28,3 1,00 3/8" 

23 – 36 18,8 44,37 4" 

36 – 37 6,5 21,73 2 1/2" 

37 – 38 7,9 5,00 1" 

38 – 39 18,5 5,00 1" 

38 – 40 36,9 5,00 1" 

40 – 41 11,2 5,00 1" 

41 – 42 3,5 5,00 1" 

36 – 43 24,0 22,64 2 1/2" 

43 – 44 6,5 16,73 2" 

44 – 45 9,8 11,73 1 1/2" 

45 – 46 3,4 11,73 1 1/2" 

45 – 47 4,6 11,73 1 1/2" 

47 – 48 4,3 2,24 3/4" 

47 – 49 4,7 11,73 1 1/2" 

49 – 50 4,3 2,24 3/4" 

49 – 51 4,7 11,73 1 1/2" 

51 – 52 4,3 2,24 3/4" 

51 – 53 5,5 11,73 1 1/2" 

53 – 54 61,0 5,00 1" 

53 – 37 5,9 16,73 2" 

72 – 73 30,3 3,00 3/4" 

44 – 55 61,0 5,00 1" 

43 – 56 2,4 5,91 1 1/4" 

56 – 57 16,8 0,30 1/4" 

57 – 58 22,0 0,30 1/4" 

56 – 59 8,8 1,48 1/2" 

59 – 60 67,2 1,48 1/2" 

(continuação) 
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Tabela 21 - Vazão de água fria e diâmetro da tubulação por trecho. 

60 – 61 22,2 1,00 3/8" 

56 – 62 26,8 4,13 1" 

62 – 63 23,8 4,13 1" 

63 – 64 2,5 0,61 1/4" 

64 – 65 0,5 0,61 1/4" 

63 – 66 12,2 4,20 1" 

66 – 67 39,0 1,80 3/4" 

66 – 68 1,0 2,40 3/4" 

68 – 69 19,0 1,20 1/2" 

68 – 70 10,7 1,20 1/2" 

70 – 71 14,5 1,20 1/2" 

 

6.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUA GELADA  

A tubulação de água gelada - solução de monoetilenoglicol 50% (v/v) - utilizada na 

instalação será de aço galvanizado, contando com isolamento externo de espuma 

elastomérica, conforme Anexo Q, para evitar o aquecimento da solução que está sendo 

distribuída aos equipamentos. A solução de monoetilenoglicol 50% (v/v) deixa o chiller 

a -25 °C, remove calor nos equipamentos aos quais se destina e retorna ao chiller a -5 °C, 

onde é resfriado e reinicia o ciclo de refrigeração. 

A empresa i-gamma®
 conta com dois chillers modelo BWE-SF-51924 capazes 

conjuntamente de resfriar 32 m³/h de água gelada, sendo que cada chiller comporta 4 

compressores segundo o catálogo apresentado no Anexo R.  

A água gelada é utilizada na coluna de absorção T – 601, no trocador de calor P – 

504, no cristalizador CR – 501 e no tanque de ácido succínico saturado T – 506, portanto, 

utilizada apenas no pavilhão industrial. A Tabela 22 apresenta a demanda de água gelada. 

 

 

 

 

 

 

 

(conclusão) 
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Tabela 22 - Demanda máxima de água gelada por equipamento. 

Equipamento Demanda máxima (m3/h) 

Coluna de absorção  

(T – 601) 
15,69 

Trocador de calor  

(P – 504) 
9,42 

Cristalizador  

(CR – 501) 
4,28 

Tanque  

(T – 506)  
0,51 

Total 29,90 

 

 O dimensionamento da linha de água gelada foi realizado conforme a seção D.3.1. 

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

gelada constam na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Vazão de água gelada e diâmetro da tubulação por trecho. 

Trecho Comprimento (m) Vazão (m³/h) Diâmetro Escolhido (Pol) 

1 - 2 17,3 29,908394 3" 

2 - 3 2,363 15,693834 2" 

3 - 4  66,695 15,693834 2" 

4 - 5 57,19 15,693834 2" 

5 - 6 21,086 15,693834 2" 

6 - 7 19,8 15,693834 2" 

2 - 8 13,136 14,21456 2" 

8 - 9 5,195 9,42109 1 1/2" 

8 - 10 4,25 4,79347 1" 

10 - 11 7,695 4,28142 1" 

11 - 12 0,5 4,28142 1" 

10 - 13 6,85 0,51205 1/4" 

13 - 14 17,196 0,51205 1/4" 
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6.5 INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO  

6.5.1 Demandas de ar comprimido  

O consumo de ar comprimido industrial está previsto em vários setores, incluindo 

o da produção, o da manutenção etc., sendo necessário apenas para controles por atuação 

pneumática e para o poço “air-lift”. 

Considerando ainda, a possibilidade de ocorrência de vazamentos, principalmente 

com a depreciação da instalação, para fins de dimensionamento do sistema de geração de 

ar comprimido, foi adotada uma perda por vazamentos para instalações industriais, de 

4%, conforme Macintyre (2012, pág. 419). Além disso, adotou-se que as válvulas 

pneumáticas não irão operar de forma contínua. Para isso, adotar-se-á um fator de 

utilização de 0,5. Sendo assim, dado que cada válvula demanda uma vazão de ar de 40 

m³/h, será adotado um consumo de 20 m³/h.  A Tabela 24, descreve a previsão de consumo 

de ar na indústria, acumulada por trecho. O consumo referente ao poço “air-lift” será 

considerado em separado, pois será provido por um compressor distinto. 

 

Tabela 24 - Demanda de ar comprimido das instalações.  

Trecho Comprimento (m) 
Equivalente em 

válvulas 
Vazão (m³/h) 

1 – 2 21,6 72 1440 

2 – 3 18,8 66 1320 

3 – 4 3,4 66 1320 

4 – 5 6,0 24 480 

5 – 6 5,0 24 480 

6 – 7 3,9 6 120 

6 – 8 4,7 18 360 

8 – 9 3,9 6 120 

8 – 10 4,7 12 240 

10 – 11 3,9 6 120 

10 – 12 7,0 6 120 

12 – 13 58,5 6 120 

4 – 14 18,6 42 840 

14 – 15 16,8 12 240 

15 – 16 56,7 12 240 

16 – 17 14,8 6 120 

(continua) 
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Tabela 24 - Demanda de ar comprimido das instalações. 

17 - 18 12,7 6 120 

18 - 19 39,8 6 120 

19 - 20 6,0 6 120 

14 - 21 6,9 30 600 

21 - 26 29,0 6 120 

21 - 22 65,7 24 480 

22 - 23 31,7 12 240 

23 - 24 19,6 6 120 

24 - 25 23,8 6 120 

3 - 27 25,8 13 260 

27 - 28 17,0 13 260 

28 - 29 49,6 7 140 

28 - 30 2,5 6 120 

30 - 31 29,0 6 120 

32 - 33 39,3 12 240 

33 - 34 18,9 12 240 

34 - 35 29,6 12 240 

35 - 36 0,5 6 120 

35 - 37 5,0 6 120 

37 - 38 27,5 6 120 

 

A fim de suprir a demanda de ar comprimido especificada na Tabela 24, de 1497,6 

m³/h (considerando o excesso de 4% devido às perdas), será instalado um compressor de 

ar de capacidade de 1536 m³/h. A instalação dos compressores e reservatório de ar 

comprimido deve contemplar ainda, conforme Macintyre (2012, pág. 413): 

 Resfriador aftercooler; 

 Dreno de líquido no reservatório; 

 Purgador; 

 Manômetro; 

 Válvulas de segurança. 

 

(conclusão) 
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A admissão de ar dos compressores deve ser tomada na parte externa da 

instalação, de forma a admitir o ar na temperatura mais baixa possível. O ponto de 

admissão deve ser provido de abrigo contra intempéries e boa ventilação natural 

(MACINTYRE, 2012, pág. 426). Após a tomada de ar deve ser instalado um silenciador 

e, antes do compressor, deve ser instalado um filtro de ar. O uso do filtro de ar justifica-

se pela necessidade de retenção de poeiras e demais impurezas contidas no ar aspirado 

pelos compressores (MACINTYRE, 2012, pág. 427). 

 

6.5.2 Reservatórios de ar 

6.5.2.1 Produção  

Junto à instalação dos compressores de ar, para manutenção do fornecimento de 

ar e para a possibilidade de trabalho intermitente dos compressores, será instalado um 

reservatório de ar conforme indicado por Macintyre (2012, pág. 420). Sendo o volume do 

reservatório estimado por: 

V=√(5*Q)=√5*24
m3

min
≅ 11 m³ 

Onde Q é a vazão em m³/min. Para o reservatório foi utilizada a vazão de 24 

m³/min, demanda prevista no pavilhão industrial e área de manutenção, conforme o sub 

total da Tabela 24. 

O sistema de acionamento do compressor será de forma automática com 

pressostato e a capacidade do reservatório destina-se a cadenciar o intervalo entre partidas 

do compressor. As saídas do reservatório devem ser equipadas com válvulas de esfera 

que permita o controle da vazão de ar para situações de manutenção e/ou emergência na 

instalação. O reservatório de ar apresenta ainda como vantagens para a instalação: atender 

demandas extraordinárias e/ou momentâneas e possibilitar resfriamento do ar e coleta de 

umidade antes de ser distribuído na tubulação para consumo (MACINTYRE, 2012, pág. 

419). 

 

6.5.2.2 Sistema air-lift  

Para o sistema de elevação pneumática de água do poço, será instalado um 

reservatório de ar, próximo ao poço, com capacidade de: 

V=√(5*Q)=√5*133
m3

h
*

1h

60 min
≅ 3,3 m³ 
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No qual a vazão demandada pelo poço advém da Tabela 86. 

O reservatório para o sistema do poço tem como objetivo minimizar os efeitos de 

início do bombeamento, onde são exigidas maiores vazão e pressão, necessárias para 

vencer o peso da coluna hidrostática. Dessa forma, não se compromete a capacidade do 

reservatório da indústria e/ou limites de trabalho dos compressores. Os dois reservatórios 

estarão conectados por tubulação.  

 

6.5.3 Seleção do compressor 

O compressor selecionado para suprir o processo foi o Compressor Atlas Copco, 

modelo G 160 ou similar. É um compressor de parafuso rotativo cuja pressão de trabalho 

é de 6,9 bar, capacidade de geração é de 1536 m³/h, potência é de 160 kW e nível de ruído 

é de 78 dB (A), conforme catálogo no Anexo S. Já o compressor selecionado para suprir 

o poço air-lift foi o Compressor Wayne modelo W 9720 LC. É um compressor alternativo 

de pistão cuja pressão de trabalho é de 6,9 bar, capacidade de geração é de 2036 L/min e 

a potência é de 11,3 kW, conforme catálogo no Anexo T. 

Com disso, pretende-se evitar a operação contínua e, a capacidade do compressor, 

associada ao uso de reservatório, permite a realização de manutenções e inspeções 

necessárias no compressor, sem comprometer o fornecimento de ar para a planta.  

 

6.5.4 Resfriamento do ar 

Tendo em vista que o ar, após a compressão, pode atingir temperaturas próximas 

e/ou acima dos 200 °C, é necessário o adequado tratamento do ar, isto é, a redução da 

temperatura até níveis próximos ao do ar ambiente (MACINTYRE, 2012, pág. 419). Para 

isso, será incorporado à instalação, um resfriador posterior final, ou aftercooler, destinado 

a resfriar o ar que sai do compressor, antes que o mesmo chegue ao reservatório. Também 

deve-se contemplar um separador de condensado com purgador antes do reservatório de 

ar (MACINTYRE, 2012, pág. 423). A importância do sistema de resfriamento do ar 

justifica-se pela necessidade de remoção do condensado formado nessa etapa, que 

consiste na principal fonte de contaminação líquida do ar. 

 

6.5.5 Requisitos de segurança para a sala ou casa dos compressores 

Conforme prescrição do item 13.5.2.2, da NR-13, a instalação de vasos de pressão 

deve atender aos seguintes requisitos: 
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“a) dispor de pelo menos 2 (duas) saídas amplas, 

permanentemente desobstruídas, sinalizadas e dispostas em 

direções distintas; 

b) dispor de acesso fácil e seguro para as atividades de 

manutenção, operação e inspeção, sendo que, para guarda 

corpos vazados, os vãos devem ter dimensões que impeçam a 

queda de pessoas; 

c) dispor de ventilação permanente com entradas de ar que não 

possam ser bloqueadas; 

d) dispor de iluminação conforme normas oficiais vigentes; 

e) possuir sistema de iluminação de emergência.” 

Além do citado, todos os dispositivos de controle e segurança do vaso de pressão 

tais como drenos, respiros, bocas de visita, manômetro, válvula de segurança, entre 

outros, devem estar facilmente acessíveis para atividades de manutenção e/ou situações 

de emergência, conforme item 13.5.2.1, da NR-13. 

Os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeção de segurança inicial, antes 

de sua entrada em funcionamento, no local definitivo de instalação, devendo compreender 

exames externo e interno conforme item 13.5.4.2, da NR-13. A inspeção de segurança 

deve ser realizada por Profissional Legalmente Habilitado, com emissão de laudo técnico 

sobre as condições operacionais e de segurança do vaso de pressão, com emissão da 

correspondente ART. 

O reservatório e/ou vaso de pressão deve atendera ainda, o prescrito no item 

13.5.1.3, da NR-13: 

“Os vasos de pressão devem ser dotados dos seguintes itens: 

a) válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de 

abertura ajustada em valor igual ou inferior à PMTA, instalado 

diretamente no vaso ou no sistema que o inclui, considerados os 

requisitos do código de projeto relativos a aberturas escalonadas 

e tolerâncias de calibração; 

b) meios utilizados contra o bloqueio inadvertido de dispositivo 

de segurança quando este não estiver instalado diretamente no 

vaso; 

c) instrumento que indique a pressão de operação, instalado 

diretamente no vaso ou no sistema que o contenha.” 
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6.5.6 Rede de ar comprimido 

Os trechos de tubulação desde o reservatório de ar comprimido até o acesso nos 

prédios da indústria serão instalados aéreos, a 4,4 m de altura para não prejudicar a 

circulação no pátio da indústria. 

 O trecho de tubulação interna do barracão será montado aéreo, com suportes para 

descanso da tubulação na lateral da parede. Os suportes serão do tipo mão francesa 

confeccionado em cantoneira em ASTM A-36 de 1 polegada por ¼ de polegada e a 

fixação das cantoneiras na parede será realizada por meio de bucha S10 com parafuso 10 

mm. Esses suportes serão alocados em todas as saídas de ramais secundários e nas saídas 

de consumo direto para equipamentos ou em posições intermediárias da tubulação em 

intervalos de no máximo 6 m. A fixação das tubulações nas cantoneiras será feita por 

abraçadeira. 

Para facilitar a coleta do condensado formado na instalação, a tubulação deve 

apresentar uma inclinação de aproximadamente 0,5 m a cada 100 m de tubulação, no 

sentido dos separadores de condensado (MACINTYRE, pág. 423). Os separadores de 

condensado devem ser instalados juntamente com purgadores. 

Para a tubulação, será adotado aço carbono galvanizado ASTM A-53 

(MACINTYRE, pág. 428) com sobre-espessura de 1,2 mm de margem para corrosão e 

uniões soldadas, devido a operação em pressão próxima a 7 bar, conforme Macintyre 

(2012, pág. 428). Além disso, as tubulações de ar deverão ser pintadas com fundo base e 

acabamento na coloração azul. 

As tomadas de ar das linhas para alimentação dos equipamentos serão realizadas 

pela parte superior, evitando o arraste de condensado para o ramal do equipamento. Para 

proteção da linha e equipamentos contra contaminação sólida (partículas sólidas 

decorrentes de soldas, manutenções, oxidação das tubulações e/ou remanescentes da 

montagem) serão instalados filtros associados aos purgadores.  

Com relação às válvulas utilizadas na instalação, optou-se pelo uso de válvulas do 

tipo esfera tripartidas, tendo em vista que o manuseio das mesmas está relacionado a 

necessidades de manutenção e/ou isolamento de linhas e acessórios, necessitando apenas, 

abertura e fechamento do fluxo de ar. Não se pretende regular vazão com o uso de válvula,  

até porque, não seria uma opção adequada à instalação, pois acarretaria em perdas de 

cargas acentuadas, o que aumenta o custo de produção e distribuição de ar comprimido 

na instalação. Além disso, as válvulas de esfera apresentam abertura e fechamento 

rápidos, tamanho e peso reduzidos, vedação estanque (minimização de vazamentos), alta 
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capacidade de vazão e baixa perda de carga. O uso das válvulas tripartidas favorece o 

trabalho de manutenção, não necessitando a retirada total da válvula da linha, conforme 

orientação do fabricante Metalúrgica Ipê LTDA (Anexo U). 

 

6.5.6.1 Tubulações secundárias  

Cada ramal de tubulação secundária deve ser provido de uma válvula de esfera 

para controle das vazões na rede. As tubulações secundárias devem ser instaladas com 

declive de 0,5% do comprimento. Lembrando que a declividade deve ser no sentido do 

escoamento do ar. Nos pontos baixos e/ou elevações de linhas, devem ser instalados 

separadores de umidade e purgadores (MACINTYRE, pág. 424).  

 

6.5.6.2 Linhas de serviço ou linhas de consumo 

As tomadas de ar das linhas secundárias para alimentação de ramal ou linha de 

consumo de equipamento devem ser feitas pela parte superior da linha alimentadora, para 

evitar o arraste de condensado (MACINTYRE, 2012, pág. 424). A Figura 19 ilustra a 

maneira correta de instalar a tomada de ar comprimido a partir da linha.  

 

Figura 19 - Tomada de ar comprimido. 

 

Fonte: MACINTYRE, 2012. 

 

Os pontos de consumo devem ser equipados com filtro para partículas sólidas 

carregadas pelo ar da tubulação. Tais partículas podem resultar do desgaste por oxidação 

da tubulação e/ou conexões, além de resíduos de solda da montagem da rede. Antes do 
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filtro deve haver uma válvula de esfera que permita a manutenção do filtro e demais 

acessórios da rede. Os pontos de consumo devem ser equipados ainda, com reguladores 

de pressão de forma a reduzir a pressão da rede para a pressão de trabalho. 

 

6.5.6.3 Dimensionamento 

O dimensionamento da linha de ar comprimido foi realizado conforme a seção 

D.5.1. Informações quanto ao diâmetro nominal e demanda de cada trecho da linha de ar 

comprimido constam na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Diâmetros selecionados para as tubulações de ar comprimido.  

Trecho Comprimento (m) Vazão (m³/min) Diâmetro escolhido (Pol) 

 1 – 2 21,6 24 5" 

 2 – 3 18,8 22 6" 

 3 – 4 3,4 22 8" 

 4 – 5 6,0 8 3 1/2" 

 5 – 6 5,0 8 4" 

 6 – 7 3,9 2 2" 

 6 – 8 4,7 6 3 1/2" 

 8 – 9 3,9 2 2" 

 8 – 10 4,7 4 3" 

 10 – 11 3,9 2 2" 

 10 – 12 7,0 2 2" 

 12 – 13 58,5 2 2" 

 4 – 14 18,6 14 5" 

 14 – 15 16,8 4 2 1/2" 

 15 – 16 56,7 4 2 1/2" 

 16 – 17 14,8 2 2" 

 17 – 18 12,7 2 2" 

18 – 19 39,8 2 2" 

19 – 20 6,0 2 2 1/2" 

14 – 21 6,9 10 5" 

21 – 26 29,0 2 1 1/2" 

21 – 22 65,7 8 3 1/2" 

22 – 23 31,7 4 2 1/2" 

(continua) 
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Tabela 25 - Diâmetros selecionados para as tubulações de ar comprimido. 

23 – 24 19,6 2 2" 

24 – 25 23,8 2 2" 

3 – 27 25,8 4 2" 

27 – 28 17,0 4 2" 

28 – 29 49,6 2 1 1/2" 

28 – 30 2,5 2 1 1/2" 

30 – 31 29,0 2 1 1/2" 

32 – 33 39,3 4 2 1/2" 

33 – 34 18,9 4 3" 

34 – 35 29,6 4 2 1/2" 

35 – 36 0,5 2 3 1/2" 

35 – 37 5,0 2 2" 

37 – 38 27,5 2 2" 

 

6.6 DEMAIS INSTALAÇÕES  

Outras instalações necessárias à operação da empresa i-gamma® são: de ácido, de 

água de resfriamento, de bicarbonato, de E. coli, de efluente, de glicose e de hidróxido. 

Tendo em vista que a forma de cálculo para as tubulações é semelhante ao realizado para 

os itens anteriores e que tais instalações não foram retratadas com o mesmo preciosismo 

que as anteriores para efeito deste trabalho, optou-se por descrever as informações 

pertinentes às mesmas unicamente no Apêndice C, referente aos cálculos realizados para 

todas as instalações. 

 

  

(conclusão) 
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7 TRATAMENTO DE EFLUENTES 

Os resíduos gerados pelo processo produtivo da empresa i-gamma® compreendem 

os resíduos do separador centrífugo SC – 501, majoritariamente resíduos sólidos, os 

resíduos do separador centrífugo SC – 502, majoritariamente composto de sulfato de 

amônio e os resíduos do evaporador V – 501, um resíduo líquido em torno de 40 °C 

contendo ácido acético. Os resíduos do separador SC – 501, por se tratarem em suma de 

resíduos sólidos, serão acomodados por até dois dias num tanque de armazenamento de 

lodo (TQ – 503), a partir do qual uma empresa contratada irá destiná-los à compostagem. 

 Em relação aos resíduos líquidos gerados no processo, como mencionado 

anteriormente, o resíduo da centrífuga SC – 502, majoritariamente composto de sulfato 

de amônio, será vendido como fertilizante agrícola e também será armazenado por um 

prazo de até 2 dias no tanque de armazenamento TQ – 505. É interessante notar que algum 

tratamento de neutralização, esterilização, etc. provavelmente seria necessário para que o 

resíduo possa ser usado como fertilizante sem ofertar riscos ao meio ambiente e à 

sociedade. Para efeitos desse trabalho, no entanto, optou-se por desconsiderar essa 

condição devido ao fato de ser necessária a realização de estudos apurados que pudessem 

concluir de fato o tratamento adequado para tal. 

 Já o resíduo gerado no evaporador V – 501, é resultado da concentração do 

produto ácido succínico a partir da ebulição de compostos mais voláteis, como o ácido 

acético. Sendo assim, é necessário realizar uma neutralização antes do descarte final. Para 

efeitos de consideração, a temperatura do resíduo, em torno de 40 °C, foi assumida como 

não prejudicial para o descarte no meio, não sendo necessário ajustes. Então, para o 

tratamento do referido efluente foi optado por um tanque de neutralização, no qual serão 

utilizados reagentes químicos para tal. Para isso, foram previstos tubos, conforme a seção 

D.6.5.1 e o leiaute do Apêndice E.2, que conectam o evaporador V – 501 às canaletas 

localizadas no chão da fábrica, que posteriormente conduzem o efluente à estação de 

tratamento (ETE). 

Além disso, é necessário ter em conta que devido a irregularidades, acidentes ou 

eventuais perdas de controle do processo, pode ser necessário o descarte de parte do 

produto e/ou intermediários do processo. Para isso, conforme mencionado no item D.6.5, 

também foram previstos tubos previstos que conectam os reatores de fermentação (R – 

301A à R – 301J) às canaletas. 

 Tais canaletas foram dispostas em todas as zonas da produção a fim de conduzirem 

para a ETE tanto fluido de processo que precisa ser descartado como resíduos de limpeza. 
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No caso de ser descartar fluido de processo de alguma zona do processo produtivo que 

não seja os reatores de fermentação nem o evaporador, está previsto que os operadores 

poderão conectar mangotes temporários aos dutos do processo nas regiões em que forma 

previstas válvulas e esses mangotes, então, descartarão o fluido também nas referidas 

canaletas. O projeto tem por base que as canaletas irão direcionar o efluente por gravidade 

através de um desnível até a ETE, que estará localizado na região mais baixa do terreno 

que compreende a empresa i-gamma®. 

Tendo em vista que a geração de resíduos devido à eventualidades não ocorre de 

forma contínua, mas é imprescindível de ser tratada devido à carga orgânica e substâncias 

presentes, o tratamento de efluentes não pôde ser dimensionado através dos meios 

tradicionalmente usados, como lagoas de estabilização, lodos ativados, etc. Isso se deve 

ao fato de que não havendo uma continuidade na “alimentação” de resíduo aos 

microrganismos vivos da estação de tratamento de efluentes, os mesmos acabam 

perecendo e o tratamento torna-se inviável. 

Sendo assim, para tais demandas de efluentes ocasionais optou-se pela utilização 

da tecnologia conhecida por bioacumulação, na qual está previsto um tanque de uso 

intermitente e onde serão usados microrganismos liofilizados para tratamento da demanda 

eventual antes do devido descarte, somente quando necessário. 
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8 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO DO PROCESSO 

Nessa etapa do projeto, a empresa i-gamma® restringe-se a seleção de 

instrumentos, elaboração de malhas e da lógica de controle e instrumentação da área 3 do 

processo (biorreatores), ficando a seleção de hardware e software a cargo de empresas 

terceirizadas que serão posteriormente contratadas. Demais áreas serão analisadas 

futuramente. 

A área possuirá 100 malhas de controle e, portanto, organizar-se-á num sistema 

de controle distribuído (DCS) conforme sugerido por Franchi (2011). Dessa forma, os 

controladores lógicos programáveis de todos os biorreatores estarão ligados via rede 

(software) a uma interface homem-máquina alocada na própria área (interface IHM), a 

qual fará a comunicação, também via rede, com o computador supervisor (host) 

localizado junto ao laboratório.  

Vale lembrar que a simbologias/codificações de controle e instrumentação aqui 

utilizados estão de acordo com a norma ANSI/ISA (AMERICAN NATIONAL 

STANDARD, 2009), já que esta é mundialmente utilizada (BEGA, 2011).  

A Figura 20 apresenta a disposição dos instrumentos (P&ID ou pipe and 

instrument diagram) para 1 biorreator da área 3 do fluxograma. Os demais, seguem a 

mesma lógica de controle e instrumentação. As linhas cheias indicam correntes de 

processo ou de utilidades. As linhas tracejadas, ligações elétricas. Já as linhas traço-ponto 

indicam ligação por rede (software).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Figura 20 - Disposição (P&ID) dos instrumentos de 1 biorreator. 

 

Fonte: Autores. 

 

8.1 INSTRUMENTAÇÃO DA ÁREA 3 

Cada biorreator da área 3, contará com 27 instrumentos, conforme detalhamento 

apresentado na Tabela 26. Além disso, apresenta a motivação para a seleção de cada tipo 

de instrumento.  
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Tabela 26 - Detalhamento de seleção dos instrumentos de cada biorreator.  

INSTRUMENTO  Qnt.  FUNÇÃO  MOTIVAÇÃO 

Válvula de 

bloqueio não-

atuada 

3 

Objetivam bloquear a linha 

de água de resfriamento ou a 

saída do biorreator para 

eventuais manutenções, bem 

como, coletar amostras de 

caldo para análise do 

processo fermentativo  

Válvulas de bloqueio 

permitem o isolamento do 

biorreator em caso de 

manutenção durante a 

operação 

Válvula de 

sobrepressão  
1 

Aliviar eventuais 

sobrepressões, seja durante a 

fermentação, seja durante a 

esterilização 

A NR 13 prevê válvula de 

segurança para vasos de 

pressão 

Válvula atuada 

tipo variável 

normalmente 

fechada 

3 

Controle de 0 a 100% das 

correntes de vapor de 

esterilização, água de 

resfriamento, substrato  

Nessas correntes, as vazões 

precisam ser cuidadosamente 

controladas, numa faixa 

contínua de modulação. 

Portanto, válvulas tipo ON-

OFF não são adequadas. 

Devem ser normalmente 

fechadas, pois em um surto do 

sistema, nenhum material será 

adicionado ao reator 

Válvula atuada 

tipo ON-OFF 

normalmente 

aberta 

1 
Atuação de fecho ou abertura 

da purga atmosférica 

Purgas são abertas ou 

fechadas, não necessitam de 

modulação de vazão. Deve ser 

normalmente aberta, pois em 

surto do sistema, o reator é 

aliviado 

Válvula atuada 

tipo ON-OFF 

normalmente 

fechada 

4 

Atuação de fecho ou abertura 

nas correntes de condensado, 

produto, CO2 inertizante e 

inóculo 

Nessas correntes, não se faz 

necessário modulação de 

vazão. Portanto, válvulas ON-

OFF são adequadas. Devem 

ser normalmente fechadas pois 

em surto do sistema, nenhum 

material será adicionado ao 

biorreator 

Transmissor de 

temperatura tipo 

Pt-100 classe B 

2 

Medição e transmissão de 

temperatura do caldo do 

biorreator e da corrente de 

água de resfriamento 

Os processos fermentativos 

são sensíveis a pequenas 

variações de temperatura. 

Portanto, instrumentos com 

sensibilidade aguçada devem 

ser usadas. O Pt-100 classe B 

oferece tal solicitação (BEGA, 

2011)  

(continua) 
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Tabela 26 - Detalhamento de seleção dos instrumentos de cada biorreator. 

Transmissor de 

nível tipo RADAR 
1 

Acompanhamento do nível 

de líquido no interior do 

biorreator 

Os transmissores de nível tipo 

RADAR eliminam todas as 

informações irrelevantes 

(obstáculos de poeira, gases, 

agitação e campos 

eletromagnéticos dos motores) 

(BEGA, 2011) e, assim, são 

ideais para o presente caso, 

pois os motores produzem 

fortes campos 

eletromagnéticos 

Transmissor de 

vazão tipo turbina  
1 

Medição e transmissão da 

vazão de inóculo 

Vazões de inóculo do presente 

processo é pequena. E, 

portanto, requerem um 

instrumento capaz de operar 

dentro do range solicitado. 

Medidores tipo turbina tem 

essa capacidade (LIPTAK, 

2003) 

Transmissor de 

vazão tipo Venturi 
1 

Medição e transmissão da 

vazão de água de 

resfriamento 

Junto da placa de orifício, é 

uns medidores mais baratos e 

confiáveis de vazão 

(CAMPOS, 2008). O range de 

operação é adequado para o 

presente processo (LIPTAK, 

2003) 

Analisador de gás 

oxigênio  
1 

Medição e transmissão da 

concentração de gás oxigênio 

no interior do biorreator 

O processo fermentativo em 

questão é anaeróbio. Com um 

sensor analisador de gás 

oxigênio, poder-se-á garantir a 

exaustão de oxigênio e 

economizar gás inertizante 

Computador 

lógico-

programável 

9 
Controle das válvulas 

atuadas 

São controladores versáteis e 

robustos, capazes de cobrir as 

aplicações aqui requeridas 

(FRANCHI, 2011) 

Total 27     

 

8.2 MALHAS DE CONTROLE DA ÁREA 3 

Cada biorreator possuirá 10 malhas de controle. A Tabela 27 detalha cada uma 

dessas malhas. MV se refere a “variável manipulada” e PV a “variável medida”.  

O arranjo da malha (1) em feedforward se justifica, pois conforme Franchi (2011) 

essa organização permite medições de vazões com grande precisão, o que se faz 

(conclusão) 
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necessário, pois se trata da alimentação de inoculante. Já para as demais malhas, o arranjo 

em feedback se mostra adequado (FRANCHI, 2011).  

 

Tabela 27 - Detalhamento das malhas de controle de cada biorreator.  

N

° 
TIPO INSTRUMENTOS MV PV FUNÇÃO 

1 
Fechada de 

feedforward 

Medidor Transmissor 

de vazão tipo turbina; 

Controlador indicador 

de vazão (CLP); 

Válvula atuada 

variável normalmente 

fechada 

Vazão de 

inóculo  

Vazão de 

inóculo 

Dosar a 

quantidade 

adequada de 

inoculante 

2 
Fechada de 

feedback 

Medidor transmissor 

de nível tipo RADAR; 

Controlador indicador 

de nível (CLP); 

Válvula atuada 

variável normalmente 

fechada 

Vazão de 

substrato 

Nível do 

tanque 

 

Dosar a 

quantidade 

adequada de 

substrato 

 

3 
Fechada de 

feedback 

Medidor transmissor 

de temperatura tipo Pt-

100B; 

Controlador indicador 

de temperatura (CLP); 

Válvula atuada 

variável normalmente 

fechada 

Vazão de 

água de 

resfriamento 

 

 

Temperatura 

do caldo em 

fermentação 

 

Garantir a 

temperatura do 

processo 

fermentativo  

(39 °C) 

 

4 
Fechada de 

feedback 

Medidor transmissor 

de temperatura tipo Pt-

100B; 

Controlador indicador 

de temperatura (CLP); 

Válvula atuada ON-

OFF normalmente 

fechada 

 

 

Vazão de 

vapor 

 

 

Temperatura 

de 

esterilização 

 

Garantir a 

temperatura do 

processo de 

esterilização 

(121 °C) 

5 
Fechada de 

feedback 

Analisador transmissor 

de gás oxigênio;  

Controlador indicador 

de gás oxigênio (CLP); 

Válvula atuada ON-

OFF normalmente 

fechada 

Vazão de CO2 
Concentração 

de oxigênio 

Assegurar a 

exaustão de O2 

6 Aberta 
Medidor transmissor 

de vazão tipo Venturi 
- 

Vazão de água 

de 

resfriamento 

Medir a vazão de 

água de 

resfriamento 

(continua) 
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Tabela 27 - Detalhamento das malhas de controle de cada biorreator. 
 

7 
Fechada de 

feedback 

Medidor transmissor 

de nível tipo RADAR; 

Controlador indicador 

de nível (CLP); 

Válvula atuada ON-

OFF normalmente 

fechada 

Vazão de 

condensado 

Nível de 

condensado 

Esgotar o 

condensado da 

esterilização 

8 
Fechada de 

feedback 

Medidor transmissor 

de nível tipo RADAR; 

Controlador indicador 

de nível (CLP); 

Válvula atuada ON-

OFF normalmente 

fechada 

Vazão de 

produto 

Nível do 

volume no 

reator 

Esgotar o 

produto da 

fermentação 

9 Aberta 

CLP; 

Válvula atuada ON-

OFF normalmente 

aberta 

Vazão de 

purga 
- 

Purgar o excesso 

de gás oxigênio 

10 Aberta CLP; 
Acionamento 

do motor 
- 

Ligar e desligar o 

motor do 

agitador 

 

8.3 LÓGICA DE CONTROLE DA ÁREA 3 

Pelo motivo do processo fermentativo em questão ser em batelada, nem todas as 

malhas atuarão no processo ao mesmo tempo. Supondo o período de uma batelada (36 

horas), incialmente, o reator vazio é esterilizado com vapor direto. Dessa forma, a malha 

(4) domina o controle, recebendo o comando para atuar, abrindo a válvula de vapor. Todas 

as outras malhas ficam em standby, a exceção da malha (9) que atua fechando a válvula 

de purga atmosférica. A temperatura é monitorada. Quando se atinge 121 °C, a válvula é 

fechada. Mais vapor é injetado sempre que a temperatura sair fora da histerese. O 

preenchimento do tanque com vapor durará aproximadamente 10 minutos (ver seção 

D.1.2), a esterilização 30 minutos. Feita a esterilização, as malhas são desligadas, a 

exceção da malha (9) que permanece atuando até o fim da fermentação, mantendo a 

válvula de purga atmosférica fechada.  

Em seguida, a malha (7) é ligada abrindo a válvula de purga de condensado. O 

nível de condensado é monitorado. A fim de evitar contaminação por retroalimentação de 

ar atmosférico, a malha (7) é desligada antes que chegue ao nível zero, fechando a válvula 

de purga de condensado.  

(conclusão) 
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Na sequência, a malha (10) é ligada, acionando o motor do agitador. Isso deve ser 

feito, para que motor possa partir em vazio, economizando energia elétrica.  

Depois, a malha (2) passa a atuar no processo, alimentado o reator com substrato. 

O nível no tanque é medido e a vazão de alimentação é regulada conforme for a estratégia 

de alimentação escolhida pela operação (na seção A.2.5 os cálculos foram feitos para 

vazão de alimentação constante, mas outras estratégias podem ser utilizadas). Atingindo-

se o nível requerido de substrato, a malha (2) é desligada, fechando a válvula de 

alimentação.  

Imediatamente, a malha (3) é ligada monitorando a temperatura do caldo de 

fermentação. Sempre que a temperatura do caldo de fermentação sair fora da histerese, a 

válvula de água de resfriamento abre. A malha (6) é ligada junto com a malha (3) para 

indicar a vazão de água de resfriamento. Ambas permanecem ligadas até o fim da 

fermentação. 

Posteriormente, a malha (1) atua no processo, abrindo a válvula de inóculo. A 

vazão de inóculo é medida. Assim que a quantidade requerida de inoculante é atingida, a 

malha (1) é desligada, fechando a válvula de inóculo.  

Por fim, a malha (5) passa a atuar no processo, abrindo a válvula de gás inertizante 

(CO2). A concentração de O2 é medida no interior do tanque, assim que esta atinge valores 

próximos de zero, a malha (5) é desligada, fechando a válvula de CO2 e inertizando o 

tanque.  

Passadas as 36 horas de fermentação, a malha (9) é desligada, abrindo a válvula 

de purga atmosférica. Logo em seguida, a malha (8) é ligada, abrindo a válvula de purga 

de produto. O nível é monitorado. Assim que este chega a zero, a malha (8) é desligada, 

fechando a válvula de purga de produto. Nesse momento também, a malha (10) é 

desligada, desligando o motor do agitador e batelada é dada como finalizada e 

programação retorna ao início.  
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9 CONTROLE DE QUALIDADE 

9.1 LABORATÓRIO 

 O laboratório estará localizado na área 3 do processo (junto aos fermentadores). 

Nele se fará a preparação inicial do inoculante a partir da cepa de E. coli KJ122, bem 

como, as análises de matérias-primas, de intermediários de processo e de produto. Vale 

lembrar que em conjunto do laboratório, encontrar-se-á os computadores de controle 

(hosts) do Sistema Distribuído de Controle conforme seção 8.  

O ambiente contará com vidraria diversas que possibilitem o preparo do inóculo, 

autoclaves para esterilização, estufas para secagem, pias, câmeras de fluxo laminar para 

trabalho com microrganismos, capelas para trabalho com voláteis, agitadores orbitas para 

fermentação, refrigeradores para conservação de microrganismos e equipamentos 

analíticos.  

A periodicidade das análises de insumos e de produtos será feita de acordo com a 

programação e controle da produção da fábrica.  

 

9.1.1 Análises na matéria-prima 

Serão analisadas o teor de umidade e teor de amido da quirera, através de 

infravermelho (SKOOG et al., 2008) e de acordo com o método de ensaio da Normativa 

n° 52 do MAPA, respectivamente. Também, far-se-á a análise da pureza das águas 

coletadas nos poços artesianos da empresa por condutividade (SKOOG et al., 2008).  

 

9.1.2 Análises nos intermediários do processo 

Serão feitas coletas periódicas diretamente dos reatores dos reatores da área 2 

(hidrólise) a fim de avaliar a conversão em glicose de cada etapa. Também, serão feitas 

coletas rotineiras nos reatores da área 3 com objetivo de avaliar a conversão em succinato 

de amônio. Em ambos os casos, utilizar-se-á cromatografia líquida de alta eficiência 

(SKOOG et al., 2008). 

 

9.1.3 Análises no produto 

 Serão feitas análises nas correntes de produtos finas de ácido succínico e de sulfato 

de amônio com o objetivo de assegurar o valor agregado. Utilizar-se-á cromatografia 

líquida de alta eficiência para análise direta da pureza do ácido (BEVILAQUA, 2013) e 

turbidimetria para análise indireta do sulfato de amônio (SKOOG et al., 2008).  
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10 SISTEMAS DE SEGURANÇA 

10.1 CIPA 

 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é uma organização composta por 

representantes dos empregados e do empregador, atuando de modo a prevenir a 

ocorrência de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Regulamenta-se a CIPA pelos 

artigos 162 e 165 da CLT e pela Norma Regulamentadora (NR 5) do MTE (BORSANO 

& BARBOSA, 2014). Entre as atribuições da CIPA estão: 

 

 Identificar os riscos e elaborar o mapa de riscos com assessoria do SESMT, 

conforme exemplo da Figura 21;  

 Elaborar plano de trabalho que previna eventos adversos ocasionados por 

problemas de segurança e saúde no trabalho, constando nesse plano de trabalho 

os objetivos, metas, cronogramas e estratégias de ação; 

 Participar da implementação e do controle das medidas estabelecidas no plano de 

trabalho; 

 Divulgar aos trabalhadores informações sobre a segurança e saúde do trabalho; 

 Solicitar a paralisação de um equipamento ou de um setor onde se identificar risco 

grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores; 

 Participar do desenvolvimento e implementação dos programas de prevenção de 

acidentes aplicados pela empresa (PAOLESCHI, 2009).  

 

Portanto, a empresa i-gamma® contará com uma CIPA, em que os representantes 

dos empregadores serão designados por eles mesmos, enquanto os representantes dos 

empregados serão definidos por meio de uma eleição de voto secreto na qual participarão 

apenas os empregados. Fica sob responsabilidade da empresa o treinamento para os 

membros titulares e suplentes da CIPA, que se reunirão mensalmente, de acordo com 

calendário previamente estabelecido, e em situações extraordinárias.  

A empresa i-gamma® está enquadrada a classificação 20.29-1 – Fabricação de 

produtos químicos orgânicos, do grupo C – 10, da Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE. Dessa forma, considerando que a empresa contará com ao redor de 

160 colaboradores, a CIPA será constituída, segundo a metodologia proposta pela NR 5, 

por 4 membros efetivos e 3 suplentes composta por um presidente membro do 

empregador, um vice-presidente membro dos empregados e secretários indicados de 
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comum acordo pelos membros da CIPA, sendo a duração do mandato de 1 ano (BRASIL, 

2018).  

 

Figura 21 - Mapa de Risco 

 

Fonte: Autores. 

 

10.2 SESMT 

 O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho é 

composto pelos profissionais com conhecimento técnico em Segurança e Saúde no 

Trabalho, auxiliando o empregador, os empregados e a CIPA. São exemplos de 

competências do SESMT: 

 

 Eliminar ou reduzir os riscos à segurança e saúde do trabalhador com base nos 

conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho; 

 Determinar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) conforme 

a NR 6; 

 Assumir responsabilidade técnica pela execução das medidas estabelecidas pelas 

Normas Regulamentadoras, quando aplicáveis; 

 Analisar e registrar os documentos relacionados aos acidentes e doenças 

ocupacionais transcorridos na empresa; 
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 Conscientizar os empregados e empregadores quanto à prevenção de acidentes de 

trabalho (BORSANO & BARBOSA, 2014).  

 

A Norma Regulamentadora NR 4 determina que empresas que fabricam produtos 

químicos orgânicos pertencem detém grau de risco 3, em uma escala de 1 a 4. Por 

conseguinte, conforme o dimensionamento do SESMT proposto pela NR 4, a empresa i-

gamma® terá à disposição 1 Auxiliar Enfermeiro do Trabalho (BRASIL, 2018), dado que 

são 160 trabalhadores. 

 

10.3 PROGRAMAS GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

10.3.1 PCMSO 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional será elaborado e 

implementado na empresa i-gamma®, objetivando a promoção e preservação da saúde 

dos colaboradores. Caberá ao médico coordenador do PCMSO que será terceirizado 

realizar exames médicos admissionais, periódicos, entre outros, conforme determinado 

pela Norma Regulamentadora 7 (BRASIL, 2018). 

 

10.3.2 PPRA 

 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é normatizado pela NR 9 e 

objetiva a preservação da saúde e segurança dos trabalhadores por meio da avaliação e 

controle dos riscos ambientais. Caberá a uma equipe definida pela empresa i-gamma® 

estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento da PPRA (BORSANO & 

BARBOSA, 2014). 

 

10.3.3 Proteção contra incêndios 

 A empresa i-gamma® responsabilizar-se-á a adotar medidas de prevenção de 

incêndios conforme a NR 23, a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. É 

responsabilidade da empresa prover aos seus colaboradores procedimentos de evacuação 

com segurança, bem como guarnecer suas instalações com equipamentos de combate a 

incêndio, dispositivos de alarme e saídas de emergência desobstruídas e de fácil acesso 

(BRASIL, 2018). 
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11 ANÁLISE ECONÔMICA  

Esta etapa tem por objetivo a apresentação da análise econômica na produção de 

ácido succínico a partir da quirera do arroz. Consequentemente, é fundamental o 

levantamento dos custos totais para implantação e operação da unidade industrial. Por 

fim, será feita a apresentação de cenários do Payback e Taxa Interna de Retorno. 

O critério adotado para a análise foi a utilização do Venture Profit, traduzido por 

Perlingeiro (2005) como Lucro do Empreendimento, LE. Trata-se de um lucro relativo 

que estima a vantagem de investir no processo industrial analisado, sujeito a um risco 

comercial, em detrimento de um outro investimento que oferece uma taxa de retorno 

garantida, com risco zero. 

 

11.1 ESTIMATIVA DOS CUSTOS ENVOLVIDOS NA ÁREA DO PROCESSO E 

UTILIDADES 

A realização das estimativas dos custos referentes às necessidades do processo é 

baseada em regras empíricas, daqui em diante denominadas de Regra da Potência I (RPI) 

e Regra da Potência II (RPII). 

De acordo com Smith (2016), o custo de cada equipamento pode ser obtido de 

fornecedores ou de custos de obras já realizadas ao longo do tempo. Então deve-se 

considerar a base desses dados anteriores para realizar uma análise preliminar consistente. 

Dessa forma, desenvolveu-se a regra empírica chamada de RPI. 

Os dados de custo geralmente são exibidos em gráficos de capacidade, ou 

expressos por uma equação de capacidade, como exibido na equação a seguir.  

𝐶𝑒 = 𝐶𝑏 ∗ (
𝑄

𝑄𝑏
)𝑀 ∗ (

𝐼𝑎𝑛𝑜

𝐼𝑏
) 

Onde Ce é o custo com a aquisição do equipamento, Cb é o custo do equipamento com 

uma capacidade Qb, Q é a capacidade requerida no projeto, Qb é a capacidade base da 

regra, M é a constante que depende do equipamento e Ib e Iano são valores para o 

Chemical Engineering Index, que é uma parcela da equação que tem como função 

atualizar os valores para seu devido ano de operação. 

Também baseando-se em dados empíricos, Towler e Sinnott (2013), utilizando 

curvas de custo para equipamentos usados anteriormente, definiram a equação a seguir, 

conhecida como a Regra da Potência II (RPII).  

𝐶𝑒 = (𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑆𝑛) ∗ (
𝐼𝑎𝑛𝑜

𝐼𝑏
) 
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Onde, Ce é o custo do equipamento em uma base da Costa do Golfo dos EUA, a e b são 

constantes de custos dos equipamentos, S é o parâmetro da capacidade do equipamento, 

n o expoente de cada equipamento e Ib e Iano são valores para o Chemical Engineering 

Index, que é uma parcela da equação que tem como função atualizar os valores para seu 

devido ano de operação. 

Cabe salientar que para selecionar a regra mais adequada para a aquisição de cada 

equipamento da empresa i-gamma®, usou-se como critério de seleção os valores de 

capacidade do projeto de cada equipamento, uma vez que esses devem estar dentro da 

faixa de abrangência de cada regra. Nos casos de equipamentos que estivessem de acordo 

com as duas regras, foi escolhido o valor que fosse mais condizente com estimativa feitas 

através da Internet. 

Na metodologia aplicada, depois de calculado o valor preliminar do equipamento 

pela respectiva regra da potência, o valor deve ser corrigido com fatores multiplicadores 

dependendo do material constituído, pressão e temperatura de trabalho, de acordo com 

Peters e Timmerhaus (1991), para que assim se tenha o custo total do equipamento. No 

Anexo V estão apresentado os valores multiplicadores. 

O custo inside battery limits (ISBL) inclui o custo de aquisição anteriormente 

calculado e a instalação de todos os equipamentos do processo que compõem a nova 

fábrica. Nos estágios iniciais de um projeto, é importante defini-lo cuidadosamente, tendo 

em vista que outros custos do projeto são estimados a partir do custo ISBL. A economia 

geral do projeto pode ser mal calculada se o escopo do valor do ISBL for mal definido 

(TOWLER & SINNOTT, 2013). 

Como pode-se observar na equação a seguir, o custo de instalação de cada 

equipamento depende de uma série de fatores como a instalação dos equipamentos (fer), 

tubulação (fp), instrumentação e controle (fi), eletricidade (fel), civil (fc), construção (fs) e 

pintura (fl). Como a produção do ácido succínico possui bastantes equipamentos que estão 

constantemente sobre a ação de fluidos que possuem líquidos e sólidos em suspenção, o 

cálculo foi considerando o tipo de processo Fluids-Solids, de acordo com o que pode ser 

observado no Anexo W. 

 

𝐼𝑆𝐵𝐿 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 ∗ ((1 + 𝑓𝑝) ∗ 𝑓𝑚

+ (𝑓𝑒𝑟 + 𝑓𝑒𝑙 + 𝑓𝑖 + 𝑓𝑐 + 𝑓𝑠 + 𝑓𝑙)) 
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A Tabela 28 apresenta a listagem do preço para a aquisição dos equipamentos na 

quantidade necessária para implementação da empresa. Como pode-se observar, o 

somatório para a aquisição dos equipamentos é de US$ 4.314.082,12, sendo o ISBL total 

de US$ 12.423.201,13. 

 

Tabela 28 - Custos dos equipamentos para a produção do ácido succínico, em US$. 

TAG 

Q
u
an

ti
d
ad

e 

V
al

o
r 

d
a 

ca
p
ac

id
ad

e 

U
n
id

ad
es

 d
a 

ca
p
ac

id
ad

e 

R
eg

ra
 u

ti
li

za
d
a
 

Custo (US$) 
Custo total 

(US$) 
ISBL (US$) 

B – 101 2 1,28 L/s RPII 17.226,25 24.924,83 67.441,73 

B – 201 2 1,28 L/s RPII 17.226,25 24.133,29 66.175,27 

B – 301 2 1,24 L/s RPII 17.209,41 22.372,24 63.330,64 

B – 302 4 3,92 L/s RPII 36.611,88 73.960,27 176.915,45 

B – 303 2 3,92 L/s RPII 18.305,94 26.627,23 71.893,07 

B – 401 2 0,62 L/s RPII 16.929,11 22.550,17 63.166,84 

B – 501 2 3,92 L/s RPII 18.305,94 24.664,54 68.752,77 

B – 502 2 4,17 L/s RPII 18.402,75 23.923,58 67.722,14 

B – 503 2 1,46 L/s RPII 17.304,45 23.357,58 65.059,25 

B – 504 2 0,17 L/s RPII 16.706,61 21.718,59 61.480,32 

Ácido 0 0,32 L/s RPII 16.781,07 31.498,04 77.246,58 

Água de resf. 

(1 – 2) 
2 190,79 L/s RPII 72.814,70 72.814,70 233.007,04 

Água de resf. 

(2 – 3) 
2 190,79 L/s RPII 72.814,70 72.814,70 233.007,04 

Água de resf. 

(4 – 27) 
2 80,52 L/s RPII 42.464,76 44.812,02 139.642,84 

Água de resf. 

(7 – 26) 
2 30,33 L/s RPII 27.343,35 28.725,91 89.710,82 

Água de resf. 

(27 – 45) 
2 30,33 L/s RPII 27.343,35 28.661,48 89.607,73 

Água de resf. 

(3 – 47) 
2 110,27 L/s RPII 50.921,70 50.921,70 162.949,45 

(continua) 
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Tabela 28 - Custos dos equipamentos para a produção do ácido succínico, em US$. 

Bicarbonato 2 2,05 L/s RPII 17.554,36 22.820,67 64.600,05 

E. coli 2 0,62 L/s RPII 16.929,11 17.266,50 54.712,97 

Glicose 2 0,04 L/s RPII 16.630,02 16.630,02 53.216,05 

Hidróxido 2 0,01 L/s RPII 16.609,00 21.899,91 61.614,25 

MEG 

(1 – 7) 
2 8,31 L/s RPII 19.952,08 20.913,90 65.385,57 

MEG 

(2 – 14) 
2 3,95 L/s RPII 18.317,88 18.618,20 59.097,72 

C – 601 2 37,60 kW RPI 7.957,27 7.957,27 25.463,25 

C – 602 1 160,33 kW RPI 12.693,63 12.693,63 40.619,60 

CR – 501 1 57,53 m RPII 360.781,01 469.015,31 1.327.674,11 

E – 201 3 21,70 m² RPI 56.859,79 83.674,86 224.855,44 

E – 301 1 80,00 m² RPI 46.024,87 67.730,19 182.008,10 

E – 401 1 14,00 m² RPI 14.068,84 20.703,71 55.636,09 

GVC – 601 1 6500,00 

kg/h 

de 

vapor 

RPI 81.848,36 107.580,44 303.086,08 

MM – 101 1 18,00 m RPI 18.844,57 18.844,57 60.302,63 

MM – 102 1 8,50 m RPI 10.734,85 10.734,85 34.351,53 

MM – 103 1 7,50 m RPI 9.773,00 9.773,00 31.273,60 

MM – 501 1 7,50 m RPI 9.773,00 12.704,90 35.964,64 

MM – 502 1 16,50 m RPI 17.654,07 22.950,29 64.966,98 

MO – 101 1 1,90 t/h RPI 1.865,47 1.865,47 5.969,51 

P – 301 1 17,00 m² RPI 16.054,49 20.870,84 59.080,54 

P – 501 1 8,10 m² RPI 9.697,53 12.606,79 35.686,91 

P – 502 1 25,80 m² RPI 21.320,27 27.716,35 78.458,60 

P – 503 1 12,40 m² RPI 12.954,42 16.840,75 47.672,28 

P – 504 1 5,32 m² RPI 7.286,37 9.472,28 26.813,84 

P – 505 1 43,32 m² RPI 30.327,70 30.327,70 97.048,64 

P – 506 1 24,40 m² RPI 20.526,57 20.526,57 65.685,03 

P – 507 1 35,07 m² RPI 26.269,25 38.657,83 103.883,32 

P – 601 1 7,98 m² RPI 9.599,60 12.479,49 35.326,54 

(continuação) 
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Tabela 28 - Custos dos equipamentos para a produção do ácido succínico, em US$. 

R – 201 1 1,59 t RPI 46.499,77 62.558,41 174.493,09 

R – 202 4 14,00 m³ RPI 211.657,73 275.155,06 778.900,46 

R - 202r 4 3,00 kW RPII 83.873,97 109.036,16 308.656,20 

R – 301 10 100,00 m³ RPI 144.379,12 187.692,86 531.315,16 

R - 301r 10 75,40 kW RPI 92.270,03 119.951,04 339.553,71 

R – 401 3 20,00 m³ RPI 54.332,15 70.631,79 199.942,31 

S – 501 1 15,00 m² RPI 71.759,43 71.759,43 229.630,19 

SC – 501 1 30,00 kW RPII 195.337,55 253.938,81 718.842,18 

SC – 502 1 10,00 kW RPII 92.063,33 119.682,32 338.793,04 

SI – 101 1 380,00 m³ RPI 8.775,70 8.775,70 28.082,24 

SI – 501 1 130,00 m³ RPI 4.864,85 6.324,31 17.902,65 

T – 601 1 48,00 
kg 

(shell) 
RPI 453.499,85 589.549,81 1.668.879,45 

TQ – 101 1 65,00 m³ RPI 3.322,79 3.322,79 10.632,93 

TQ – 102 1 2,70 m³ RPI 5.446,73 7.080,75 20.043,97 

TQ - 102r 1 6,00 kW RPI 2.602,86 3.383,72 9.578,52 

TQ – 301 1 450,00 m³ RPI 9.630,92 9.630,92 30.818,93 

TQ - 301r 1 30,00 kW RPI 5.820,17 5.820,17 18.624,54 

TQ – 501 1 450,00 m³ RPI 9.630,92 9.630,92 30.818,93 

TQ - 501r 1 30,00 kW RPI 5.820,17 5.820,17 18.624,54 

TQ – 502 1 10,00 m³ RPI 23.300,35 30.290,45 85.745,29 

TQ – 503 1 11,00 m³ RPI 24.507,59 24.507,59 78.424,28 

TQ – 504 1 1,50 m³ RPI 21.545,90 21.545,90 68.946,87 

TQ – 505 1 215,00 m³ RPI 118.455,39 118.455,39 379.057,24 

TQ – 506 1 2,50 m³ RPI 28.828,25 28.828,25 92.250,41 

TQ – 601 1 55,00 m³ RPI 3.031,10 4.408,94 11.904,06 

TQ – 602 1 122,00 m³ RPI 4.697,84 5.256,41 15.926,81 

TQ – 603 1 120,00 m³ RPI 4.655,33 6.051,93 17.131,61 

TQ – 604 1 1,15 m³ RPI 361,23 361,23 1.155,94 

TQ – 605 1 0,10 m³ RPI 4.602,49 4.602,49 14.727,96 

TR – 601 1 686,85 m³/h RPI 89.278,03 89.278,03 285.689,69 

UM – 201 1 1,27 L/s RPII 1.929,37 2.595,68 7.240,08 

(continuação) 
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Tabela 28 - Custos dos equipamentos para a produção do ácido succínico, em US$. 

UM – 202 1 1,27 L/s RPII 38.774,10 50.406,33 142.688,68 

UM – 203 1 1,28 L/s RPII 1.932,34 2.512,04 7.111,02 

UM – 401 1 0,62 L/s RPII 1.596,61 1.596,61 5.109,16 

UM – 501 1 4,23 L/s RPII 2.753,17 3.579,13 10.131,68 

V – 501 3 44,21 m² RPI 164.961,85 227.703,44 628.264,46 

        TOTAL 3.450.418,59 4.314.082,12 12.423.201,13 

* O índice “r” utilizado na Tabela 28 refere-se aos motores de agitação dos equipamentos de TAG 

antecedente. 

 

11.2 CUSTOS RELACIONADOS A ÁREA DE SERVIÇOS 

Os custos da infraestrutura são necessários quando uma nova planta é instalada. 

O custo dessas melhorias é conhecido como offsite battery limits (OSBL) ou Investimento 

OSBL. Nos estágios iniciais de criação de um novo processo, os requisitos externos 

geralmente não são muito conhecidos e uma provisão para custos fora do local pode ser 

feita assumindo que eles serão uma fração do Investimento ISBL. Uma estimativa 

tipicamente utilizada é de 30% a 50% do investimento ISBL, dependendo do processo e 

condições da planta. O Anexo X fornece algumas diretrizes para fazer estimativas 

aproximadas de custos de capital em função da complexidade da planta e das condições 

do local (TOWLER & SINNOTT, 2013). Dessa maneira, considerou-se um OSBL de 

45% do ISBL. 

 

11.3 ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO 

Como apresentado na Figura 22, a estimativa do preço total de instalação de uma 

indústria (Itotal) é um somatório de custos que depende de alguns outros parâmetros. 

 

(conclusão) 
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Figura 22 - Exemplo de contabilização das estimativas de custos. 

 

Fonte: Autores. 

 

Matematicamente, o investimento total para a instalação da planta está 

apresentado na equação abaixo. 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑓𝑖𝑥𝑜 + 𝐼𝑔𝑖𝑟𝑜 + 𝐼𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 

O investimento em capital fixo (Ifixo) é o custo total de projetar, construir e instalar 

uma indústria e as modificações associadas necessárias para preparar o local da planta. 

Dessa forma, o custo fixo é divido em duas partes, os custos diretos e os indiretos 

(TOWLER & SINNOTT, 2013). Os custos diretos de campo incluem todos os principais 

equipamentos de processo, itens a granel, obras civis, trabalho de instalação e supervisão 

na construção da planta (TOWLER & SINNOTT, 2013). 

Além dos custos diretos de campo, haverá custos indiretos, incluindo custos para 

construção, como aluguel de equipamento de construção, construção temporária (rigging, 

reboques, etc.), água temporária e energia, oficinas de construção e despesas e serviços 

de campo, tais como cantinas de campo, custos de especialistas, pagamento de horas 

extras, etc. (TOWLER & SINNOTT, 2013). 

Além do investimento em capital fixo que foi utilizado para projetar e construir a 

planta, o proprietário precisa investir capital na manutenção das operações. O capital de 

giro (Igiro) tem a função de manter estoques, produtos e peças sobressalentes, juntamente 

com o dinheiro em caixa e diferença entre o dinheiro devido pelos clientes (contas a 

receber) e dinheiro devido aos fornecedores (contas a pagar). E o capital de partida (Ipartida) 

constitui-se basicamente dos custos necessários para poder dar início a operação na planta 

(TOWLER & SINNOTT, 2013). 

Conforme Towler e Sinnott (2013), os investimentos necessários para cada etapa 

de operação estão apresentadas na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Reporte dos parâmetros fundamentais da análise de custo. 

Custos Valor monetário (US$) Critério adotado 

ISBL 12.423.201,13 Somatório equipamentos 

OSBL 5.590.440,51 45% do ISBL 

Investimento de 

capital direto 
18.013.641,64 ISBL + OSBL 

Investimento de 

capital indireto 
4.503.410,41 25% do Idireto 

Capital de custo fixo 22.517.052,05 Idireto + IIndireto 

Capital de giro 4.370.957,16 15% do Total 

Capital de partida 2.251.705,21 10% do Fixo 

Custo total do 

investimento 
29.139.714,42 Ifixo + Igiro + Ipartida 

 

Dessa forma, o custo total para a instalação da planta para a produção de ácido 

succínico é de U$ 29.139.714,42. Para a aquisição desse montante será necessário realizar 

um financiamento através do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) e de um agente financeiro para a obtenção do valor do investimento. A taxa de 

juros que será cobrada pelo banco será calculada conforme apresentada na equação a 

seguir, disponibilizada no site do banco: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠

= 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 ∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑜 𝐵𝑁𝐷𝐸𝑆

∗ 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑜 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 − 1 

 

Os fatores apresentados pelo BNDES para o cálculo estão apresentados na Tabela 

30. Foi considerado que a empresa trabalha com inovação para a escolha do fator de taxa 

do BNDES. 

 

Tabela 30 - Fatores de custo para o cálculo da taxa de juros. 

Fator Taxa 

Custos 1,0704 

Taxa do BNDES 1,015 

Taxa do Agente 1,02 

  

Resolvendo a equação da taxa de juros com os dados da Tabela 30 obteve-se o 

valor de 10,81% a.a de taxa de juros. Para a quitação do empréstimo será realizado o 
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sistema de amortização constante (SAC) para que se possa quitar a dívida em 10 anos, 

sendo que nos 3 primeiros anos a empresa terá apenas a responsabilidade de pagar os 

juros anuais.  

 

11.4 CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 Os custos de produção são parte fundamental da análise de viabilidade de um 

projeto, sendo divididos em custos variáveis, fixos e gerais. 

 

11.4.1 Custos Variáveis 

11.4.1.1 Matéria-prima 

Os preços das matérias primas para a produção de 10 kt de ácido succínico a partir 

de quirera do arroz estão apresentados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 - Custos com matéria-prima. 

Matéria-prima 

Quantidade 

necessária 

(t/ano) 

Preço 

(US$/t) 

Custo 

(US$/ano) 
Referência 

Quirera de Arroz 14602,13 107,53 1.570.121,79 IRGA (2018) 

Dióxido de Carbono 2380,72 770,50 1.834.347,39 Alibaba (2018) 

Amônia 3424,73 345,00 1.181.532,48 AMIS (2018) 

Ácido Sulfúrico 8963,59 160,00 1.434.173,91 Alibaba (2018) 

Alpha-amilase 3,50 286.180,41 1.001.631,42 Sigma-Aldrich (2018) 

Amiloglucosidase 10,96 671.038,66 7.354.583,67 Sigma-Aldrich (2018) 

E. coli KJ122 0,29 9.206.400,00 2.713.626,98 Sigma-Aldrich (2018) 

TOTAL 17.090.017,65   

 

11.4.1.2 Utilidades e Transporte 

Os preços das utilidades para a produção de 10 kt de ácido succínico a partir de 

quirera do arroz estão na Tabela 32. O custo estimado para transporte de matéria-prima e 

insumos até a planta industrial foi estimado em US$ 2.500.000 ao ano. Por sua vez, o 

custo estimado com o uso de energia elétrica foi calculado conforme a concessionária 

fornecedora de energia no município de Pelotas, a Companhia Estadual de Energia 

Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul (CEEE) indica. O cálculo é realizado conforme 

a equação a seguir. 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 

Onde consumo é a parcela de energia efetivamente consumida pela planta, em kW/h, e a 

demanda é a capacidade máxima, em kW, contratada pela empresa à concessionário que 

presta o serviço.  

Ambos consumo e demanda apresentam taxação diferenciada em função de 

horário durante o dia. O período que compreende as 19 h até as 21 h é considerado período 

de ponta, ou seja, que demanda mais da rede de energia do que as demais horas do dia, 

consideradas fora de ponta. A taxação nos respectivos períodos cobrada em Junho de 

2018 pela empresa CEEE consta no Anexo Y. Para efeito de cálculo foi considerado que 

a empresa i-gamma® pertence ao grupo A1 do referido Anexo, uma demanda máxima de 

acordo com os equipamentos dimensionados do processo de 1437 kW e que o consumo 

real é de 80% da demanda máxima contratada. O cálculo então é: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ((1437 𝑘𝑊 ∗ 0,8 ∗
3ℎ

24ℎ
∗
24ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 𝑅$

0,446810

𝑘𝑊ℎ
∗ 30

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚ê𝑠
)

+ (1437 𝑘𝑊 ∗ 0,8 ∗
21ℎ

24ℎ
∗
24ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 𝑅$

0,301090

𝑘𝑊ℎ
∗ 30

𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚ê𝑠
))

+ ((1437
𝑘𝑊

𝑚ê𝑠
∗
3ℎ

24ℎ
∗
𝑅$6,07

𝑘𝑊
) + (1437

𝑘𝑊

𝑚ê𝑠
∗
21ℎ

24ℎ
∗
𝑅$6,19

𝑘𝑊
))

= 𝑅$
273.166,06

𝑚ê𝑠
 

 O valor de R$ 273.166,06 é o valor sem considerar os impostos federais e 

estaduais. Sendo assim, o valor de fato tarifado é corrigido pelas alíquotas de PIS, 

COFINS e ICMS. Tais tarifas também encontram-se disponíveis no site da concessionária 

CEEE e para efeitos de cálculo os valores utilizados são referentes ao mês de junho de 

2018 (CEEE, 2018).  

 Sendo assim, o valor tarifado é: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑑𝑜 = 𝑅$
273.166,06

(1 − 𝑃𝐼𝑆 − 𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 − 𝐼𝐶𝑀𝑆)
= 𝑅$

273.166,06

(1 − 0,0389 − 0,3)

= 𝑅$
413.199,30

𝑚ê𝑠
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Tabela 32 - Custos das utilidades. 

Utilidade 
Quantidade 

necessária 
Preço 

Custo 

(US$/ano) 
Referência 

Vapor 
45689,54 

t/ano 

29,00 

US$/t 
1.324.996,80 Turton (2009) 

Energia elétrica 
478411,61 

KW/ano 

2,79 

US$/KW 
1.332.900,96* CEEE (2018) 

    TOTAL 2.657.897,75  

*O valor em dólar foi considerado para um câmbio de R$ 3,72 a cada dólar. 

 

11.4.2 Custos Fixos 

Para a estimativa dos custos fixos foi necessária a utilização da metodologia 

desenvolvida por Turton et al. (2009) para estimar o número de funcionários da planta 

sendo que esse valor é usado como parâmetro base para a estimativa de outros custos 

fixos. Sendo assim, as considerações para a estimativa do número de funcionários está 

apresentado na Tabela 33(a) quando o sistema é particulado e para a Tabela 33(b) quando 

o sistema não for particulado. 

 

Tabela 33 - Número de operações necessárias ao longo do processo de produção. 

Equipamento P  Equipamento Nnp 

Ensacamento 1  Caldeira 1 

Moagem 1  Centrífugas 2 

Recebimento de casca de arroz 1  Compressores 3 

Recebimento de quirera 1  Cristalizador 1 

Secagem 1  Esterilizadores 3 

Transporte e armazenamento 1  ETE 1 

TOTAL 6  Evaporador 1 

(a)  Reator 5 

   Tanque 2 

   Torre de resfriamento 1 

   Trocadores de calor 9 

   Torre de absorção 1 

   TOTAL 30 

   (b) 
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Foi utilizada a equação de Turton et al. (2009) abaixo, em que a estimativa de 

número de funcionários por turnos (Nol) depende das operações para o processo não 

particulado (Nnp) e particulado para (P). Assim, o valor de número de funcionários por 

turno é de 34. Considerando que a empresa pagará os salários ao longo de todo o ano e 

trabalha três turnos diários, será necessário contratar 153 funcionários para trabalhar na 

planta. Para o pagamento dos funcionários foi estimado um valor de R$ 2000,00 por mês 

e o décimo terceiro salário. 

 

𝑁𝑜𝑙 = (6,29 + 31,7𝑃2 + 0,23𝑁𝑛𝑝)0,5 

 

Por consequência, os custos de mão de obra são US$ 1.069.354,84, considerando 

uma conversão de US$ 1 para R$ 3,72. Os outros custos que são função dos valores gastos 

com a mão de obra estão apresentados na Tabela 34. 

 

Tabela 34 - Custos fixos. 

Custo Fixo US$/ano Forma de cálculo 

Mão de obra 1.069.354,84 Metodologia de Turton et al. (2009) 

Supervisão 267.338,71 25% da mão de obra 

Diretoria 534.677,42 40% da (supervisão + mão de obra) 

Manutenção 621.160,06 5% do ISBL 

Aluguel 0,00 Doado pela prefeitura de Pelotas 

Custos com processo 868.850,81 65% da (supervisão + mão de obra) 

Licenças 225.170,52 1% do Ifixo 

Juros 0,00 Foi considerado o do BNDES 

Seguros 225.170,52 1% do Ifixo 

TOTAL 3.811.722,87  

 

 Conforme mencionado anteriormente, os custos relacionados aos juros cobrados 

do empréstimo feito para obter o capital de partida com o BNDES foram considerados à 

parte na Tabela 35. Para esse cálculo, foi considerada um sistema de amortização 

constante (SAC) a ser pago em 10 anos, sendo os 3 primeiros anos de carência. A taxa 

calculada foi de 10,81% a.a., conforme a Tabela 30. 
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Tabela 35 - Cálculo da amortização considerado. 

Período 

(ano) 

Parcela 

(US$) 
Juros (US$) 

Amortização 

(US$) 

Saldo Devedor 

(US$) 

0 0,00 0,00 0,00 29.139.714,42 

1 3.150.003,13 3.150.003,13 0,00 29.139.714,42 

2 3.150.003,13 3.150.003,13 0,00 29.139.714,42 

3 3.150.003,13 3.150.003,13 0,00 29.139.714,42 

4 7.312.819,48 3.150.003,13 4.162.816,35 24.976.898,08 

5 6.862.819,03 2.700.002,68 4.162.816,35 20.814.081,73 

6 6.412.818,58 2.250.002,24 4.162.816,35 16.651.265,38 

7 5.962.818,13 1.800.001,79 4.162.816,35 12.488.449,04 

8 5.512.817,69 1.350.001,34 4.162.816,35 8.325.632,69 

9 5.062.817,24 900.000,89 4.162.816,35 4.162.816,35 

10 4.612.816,79 450.000,45 4.162.816,35 0,00 

 

11.4.3 Custos Gerais 

Foi considerado um valor de US$ 120.000,00 que poderá ser distribuído para 

custos de vendas e de pesquisa e desenvolvimento. 

 

11.4.4 Custos Anual de Produção 

Finalmente, os diferentes custos anuais na produção de ácido succínico 

dispendidos pela empresa i-gamma® são: US$ 3.811.722,87 em custos fixos,                                

US$ 22.247.915,40 em custos variáveis e US$ 120.000,00 em custos gerais, totalizando 

US$ 26.179.638,27 dispendidos ao ano. 

 

11.4.5 Receitas 

As receitas do projeto são decorrentes da venda do produto principal, ácido 

succínico, e do subproduto que será vendido para agricultores como fertilizante, sulfato 

de amônio. Tais receitas estão apresentados na Tabela 36.  

 

Tabela 36 - Lista com as principais fontes de receitas. 

Produtos 
Produção 

(t/ano) 

Preço 

(US$/t) 

Receitas 

(US$/ano) 
Referência 

Ácido Succínico 10000,00 3.000,00 30.000.000,00 
WEASTRA 

(2012) 

Sulfato de 

Amônio 
35943,54 209,68 7.536.547,85 

MF RURAL 

(2018) 

  TOTAL 37.536.547,85  
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11.5 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

A metodologia aplicada para avaliar a produção de ácido succínico a partir da 

quirera de arroz é o Lucro de Empreendimento (LE) – Venture Profit, onde são 

contabilizadas taxas para tornar a avaliação mais condizente com a realidade. A Figura 

23 apresenta o fluxograma para a ordem de descontos das taxas. 

 

Figura 23 - Modelo do Lucro do Empreendimento. 

 

Fonte: Autores. 

 

Como apresentado na Figura 23, o lucro do empreendimento (LE) depende 

diretamente do Lucro Bruto (LB), também descontado o valor da soma das parcelas de 

depreciação (D), imposto de renda (IR) e retorno sobre investimento alternativo mais a 

compensação pelo risco comercial (RIR). Para a determinação dos custos dos descontos 

necessários foram consultadas as taxas (d, t, i, h) para assim determinar o LE. Assim, na 

Tabela 37 estão apresentadas as taxas.  

 

Tabela 37 - Taxas para descontar o lucro bruto. 

Custos Taxa Valor Referência 

Depreciação Taxa: d 0,10 Perlingeiro (2005) 

Imposto de Renda Taxa: t 0,15 Receita Federal (2018) 

Retorno Invs. Alt Taxa:i 0,11 Perlingeiro (2005) 

Risco comercial Taxa:h 0,12 Perlingeiro (2005) 
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Para a realização da análise financeira foi considerado 20 anos de horizonte de 

projeto para o empreendimento. A realização do investimento total e do investimento fixo 

foi completa nos dois primeiros anos sendo distribuída igualmente nos dois anos. A 

produção do ácido succínico começa no terceiro ano com 5 kt e vai aumentando 

gradativamente até atingir a produção de 10 kt no nono ano. No décimo ano, o preço do 

ácido succínico subirá 20% e no décimo sexto 15% e os custo com a matéria-prima e as 

utilidades irão subir em 10%. Também considerou-se que a partir do décimo terceiro ano 

o custo fixo e os custos gerais irão aumentar em 10% o seu valor. 

Assim, pode-se expressar os valores calculados para as vendas e despesas da 

empresa ao longo dos anos e apresentá-los em um modelo utilizado para expressar o fluxo 

de caixa para a produção do ácido succínico que está apresentado na Tabela 38. 
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Tabela 38 - Resultados e fluxo de caixa para a produção de ácido succínico. 

Itens ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7  

Vendas 0,00 0,00 18.768.273,92 18.768.273,92 22.521.928,71 26.275.583,49 30.029.238,28  

(-)  Custos dos produtos vendidos 0,00 0,00 13.805.680,57 13.805.680,57 15.780.472,11 17.755.263,65 19.730.055,19  

(=) Lucro Bruto 0,00 0,00 4.962.593,35 4.962.593,35 6.741.456,59 8.520.319,84 10.299.183,08  

(-) Despesas gerais 3.351.067,16 3.351.067,16 0,00 4.162.816,35 4.162.816,35 4.162.816,35 4.162.816,35  

(-) Juros 3.150.003,13 3.150.003,13 3.150.003,13 3.150.003,13 2.700.002,68 2.250.002,24 1.800.001,79  

(-) Depreciações 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26  

(=) Lucro antes do IR -6.613.655,55 -6.613.655,55 1.700.004,96 -2.462.811,39 -233.947,69 1.994.916,00 4.223.779,69  

(-) Imposto de renda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.237,40 633.566,95  

(=) Lucro líquido real -6.613.655,55 -6.613.655,55 1.700.004,96 -2.462.811,39 -233.947,69 1.695.678,60 3.590.212,74  

     

Itens ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 

Vendas 33.782.893,06 37.536.547,85 45.043.857,41 45.043.857,41 45.043.857,41 45.043.857,41 45.043.857,41 

(-)  Custos dos produtos vendidos 21.704.846,73 23.679.638,27 23.679.638,27 25.654.429,81 25.654.429,81 26.038.002,10 26.038.002,10 

(=) Lucro Bruto 12.078.046,33 13.856.909,57 21.364.219,14 19.389.427,60 19.389.427,60 19.005.855,31 19.005.855,31 

(-) Despesas gerais 4.162.816,35 4.162.816,35 4.162.816,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Juros 1.350.001,34 900.000,89 450.000,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Depreciações 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 

(=) Lucro antes do IR 6.452.643,38 8.681.507,07 16.638.817,09 19.276.842,34 19.276.842,34 18.893.270,05 18.893.270,05 

(-) Imposto de renda 967.896,51 1.302.226,06 2.495.822,56 2.891.526,35 2.891.526,35 2.833.990,51 2.833.990,51 

(=) Lucro líquido real 5.484.746,87 7.379.281,01 14.142.994,52 16.385.315,99 16.385.315,99 16.059.279,55 16.059.279,55 
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Tabela 38 - Continuação. 

Itens ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 

Vendas 45.043.857,41 51.800.436,03 51.800.436,03 51.800.436,03 51.800.436,03 

(-)  Custos dos produtos vendidos 26.038.002,10 26.038.002,10 26.038.002,10 26.038.002,10 26.038.002,10 

(=) Lucro Bruto 19.005.855,31 25.762.433,93 25.762.433,93 25.762.433,93 25.762.433,93 

(-) Despesas gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Depreciações 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 112.585,26 

(=) Lucro antes do IR 18.893.270,05 25.649.848,67 25.649.848,67 25.649.848,67 25.649.848,67 

(-) Imposto de renda 2.833.990,51 3.847.477,30 3.847.477,30 3.847.477,30 3.847.477,30 

(=) Lucro líquido real 16.059.279,55 21.802.371,37 21.802.371,37 21.802.371,37 21.802.371,37 
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Com os lucros líquidos reais de cada ano é possível avaliar se o investimento será 

economicamente viável e trará retorno para os sócios da empresa. 

 

11.6 CRITÉRIOS ECONÔMICOS PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO. 

11.6.1 Fluxo de Caixa Acumulado 

Com o lucro líquido real de cada ano é possível calcular o acumulo gerado do 

fluxo de caixa quando é somado valor inicial do projeto com o ano subsequente, 

possibilitando assim ter uma perspectiva inicial dos recursos que foram obtidos ao longo 

dos anos de operação. Como pode-se observar na Figura 24, o valor final acumulado de 

US$ 186.226.804,61 mostra uma tendência de o projeto possuir uma boa lucratividade 

financeira. 

 

Figura 24 - Gráfico para a visualização dos lucros líquidos real acumulados. 

 

Fonte: Autores. 

 

11.6.2 Taxa Interna de Retorno 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) ou em inglês Internal Rate of Return (IRR), é 

uma métrica usada no orçamento de capital, medindo a lucratividade dos investimentos 

potenciais. A taxa de retorno interna é uma taxa de desconto que torna o valor presente 
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líquido (VPL) de todos os fluxos de caixa de um projeto específico igual a zero. Os 

cálculos da TIR dependem da mesma fórmula que o VPL. 

A fórmula para calcular o VPL é a seguinte: Ct = entrada líquida de caixa durante 

o período t, Co = custos totais de investimento inicial, r = taxa de desconto e t = número 

de períodos de tempo. 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐶𝑜

𝑇

𝑡=1

 

Para calcular a TIR usando a fórmula, seria definido VPL=0 e resolvido para qual 

taxa de desconto r obtém-se uma solução. Por causa da natureza da fórmula, no entanto, 

a TIR não pode ser calculada analiticamente e deve ser calculada através de tentativa e 

erro ou usando software programado para calcular a TIR. 

De um modo geral, quanto maior a taxa interna de retorno de um projeto, mais 

desejável é realizar o projeto. A TIR é uniforme para investimentos de vários tipos e, 

como tal, a TIR pode ser usada para classificar vários projetos prospectivos que uma 

empresa está considerando em uma base relativamente uniforme. Como base de 

comparação, foram usadas as taxas SELIC e da poupança, que são de 6,40% a.a (Banco 

Central do Brasil, 2018) e 4,55% a.a. (Banco Central do Brasil, 2018), respectivamente. 

Dessa forma, calculando o valor da Taxa Interna de Retorno para o projeto de 

produção de ácido succínico da empresa i-gamma®, tem-se 26,68% a.a., podendo assim 

ser considerando um investimento financeiramente atrativo, dado que a TIR do 

investimento é maior do que as taxas de retorno usadas comparativamente. 

 

11.6.3 Payback Simples 

O Payback simples ou período de retorno é o período de tempo necessário para 

recuperar o custo de um investimento. O período de retorno de um determinado 

investimento ou projeto é um fator importante para se assumir a posição ou projeto, já 

que os períodos de retorno mais longos não são normalmente desejáveis para as posições 

de investimento. O período de retorno simples ignora o valor temporal do dinheiro, ao 

contrário de outros métodos de orçamento de capital, como o valor presente líquido e a 

taxa interna de retorno.  

Calculando o Payback simples do projeto para a produção de ácido succínico da 

empresa i-gamma®, tem-se que o mesmo é de 8 anos e 11 meses. 
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11.6.4 Payback Descontado 

O Payback descontado ou período de retorno com desconto é um procedimento 

de orçamento de capital usado para determinar a rentabilidade de um projeto. Um período 

de reembolso com desconto resulta no número de anos que leva para recuperar a despesa 

inicial, descontando fluxos de caixa futuros e reconhecendo o valor de tempo do dinheiro. 

O valor atual líquido de um período de reembolso com desconto não existe num período 

de recuperação em que a entrada bruta de fluxos de caixa futuros não seja descontada. 

Calculando o Payback descontado e considerando a taxa da SELIC de 6,4% a.a 

(Banco Central do Brasil, 2018) para descontar a desvalorização do valor, o projeto para 

a produção de ácido succínico da empresa i-gamma® tem Payback em 9 anos e 3 meses. 

 

11.6.5 Simulação de preço da rota petroquímica 

 A título de curiosidade, foi feita uma simulação da análise econômica do presente 

projeto utilizando como preço de venda do produto ácido succínico o preço praticado 

pelas fabricantes da rota petroquímica. Sendo assim, foi utilizado o preço de US$ 2400 

por tonelada de ácido. 

 Os resultados obtidos foram: um Payback simples de 11 anos e 10 meses, Payback 

descontado de 13 anos e 5 meses e uma taxa interna de retorno de 14,29% a.a, ainda maior 

que o dobro da taxa mínima de atratividade considerada, de 6,4% a.a. (SELIC, 2018). 

Portanto, indicando a viabilidade de utilizar o ácido succínico biotecnológico como um 

concorrente da rota petroquímica. 

 

11.6.6 Análise de sensibilidade econômica 

 A fim de observar como se comporta a sensibilidade econômica do 

empreendimento proposto, foi feita uma análise baseada na influência do preço de venda 

do ácido succínico no lucro obtido pela empresa, representado pelo VPL. A Figura 25 

representa o resultado dessa análise, na qual foi variado o preço de venda em intervalos 

de 20% numa escala de variação de -80% até +80% do preço base, de US$ 3000 por 

tonelada de ácido.  

A partir da Figura 25, é possível notar que uma redução de mais de 20% no preço 

de venda, ocasiona uma queda de mais de 100% no VPL, o que significaria um prejuízo. 

Portanto, não é interessante diminuir o preço de venda do ácido a menos de US$ 2400 

(20% a menos que os US$ 3000) por tonelada de ácido produzida, que coincidentemente, 

é o preço praticado para a venda quando produzido pela rota petroquímica. 



135 

 

 

Figura 25 - Análise de sensibilidade do preço de venda do ácido succínico. 

 
Fonte: Autores. 

 

 É interessante pontuar, por fim, que os preços de mercado relacionados à insumos, 

como as enzimas utilizadas na hidrólise e a bactéria na fermentação, a quirera de arroz 

em si, etc. bem como relacionados à utilidades, como a energia elétrica, tiveram sua 

influência negligenciada na respectiva análise, pois seu preço não depende unicamente 

das políticas praticadas pela empresa i-gamma®. Muito embora seja notável que, parcerias 

com empresas fornecedoras de insumos, como a Sigma-Aldrich, poderiam reduzir 

substancialmente o preço de certos materiais, o que impactaria diretamente no preço do 

ácido succínico produzido e em sua competitividade. Tais suposições, no entanto, fogem 

do escopo desse trabalho.  
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A produção de ácido succínico na América Latina não ocorre em quantidades 

apreciáveis. Além disso, o uso de fontes não-renováveis, como o petróleo, para a 

produção de ácido succínico via rota petroquímica, tem se tornado cada vez menos 

atraente. Aliando uma demanda mundial crescente pelo produto a uma possibilidade de 

produção biotecnológica a partir de matérias-primas renováveis e mais sustentáveis é 

possível concluir que o projeto de produção de ácido succínico a partir da quirera de arroz 

demonstrou-se uma opção viável e possível de ser explorada no Brasil. 

 Foi possível perceber também que, embora a tecnologia demandada pelo projeto 

seja uma tecnologia complexa, envolvendo microrganismos e parâmetros de processo 

bem controlados, é bastante possível atingir os graus de pureza requisitos no produto sem 

maiores dificuldades. 

 Os fatores econômicos da análise realizada para a implementação do projeto da 

empresa i-gamma® demonstram que, não só é uma opção interessante do ponto de vista 

do mercado internacional como também do ponto de vista econômico, a partir dos 

critérios econômicos avaliados no item 11.6. Os indicadores econômicos traduzem a 

viabilidade econômica desse projeto face a conjuntura de preço de aquisição de matéria-

prima e de venda do produto, sendo que neste ainda reside o valor intrínseco do apelo 

ambiental por ser um substituto de matéria-prima de origem fóssil. 

 Os fatores econômicos analisados traduziram-se num Payback simples de 8 anos 

e 11 meses, Payback descontado à taxa SELIC de 9 anos e 3 meses e numa taxa interna 

de retorno de 26,68% a.a., sendo a última maior do que a taxa mínima de atratividade 

utilizada como base para a análise, de 6,40% a.a. (taxa SELIC de 2018). Dessa forma, 

tem-se que o projeto proposto possui viabilidade tecnológica e econômica, demonstrando 

a existência, no Rio Grande do Sul, de um potencial para utilização de matéria-prima 

regional e de baixo valor agregado, como é o caso da quirera de arroz, em processo que 

atende aos princípios da química verde. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – BALANÇO DE MASSA 

A.1 BALANÇO GLOBAL 

A jornada de trabalho da empresa i-gamma®, conforme mencionado previamente, 

compreende 333 dias de trabalho no ano e 24 horas de trabalho por dia, sendo os dias 

restantes destinados para recesso de fim de ano e paradas para manutenção e limpeza 

quando programado e/ou necessário. Ainda, os cálculos de balanço material foram 

realizados no intuito de gerar uma quantidade de ácido succínico de cerca de 10 kt por 

ano. 

Dessa forma, o consumo de quirera de arroz foi estimado em 1827,09 kg/h, 

totalizando uma quantia de 14,60 kt anuais, dos quais 78,2% representam amido 

possivelmente hidrolisável a glicose (AMATO, 2017). Sabendo que são gerados 1,1 

grama de glicose a cada grama de amido convertido e que, de acordo com Hermann et al. 

(2013), 0,86 gramas de ácido succínico são gerados a partir de 1 grama de glicose, a partir 

da referida quantidade de quirera é possível gerar até 10,80 kt de ácido succínico.  

Devido a perdas durante o processo, no entanto, são gerados 1257,54 kg/h de ácido 

succínico, totalizando uma produção de 10,05 kt anuais. Adicionalmente, de acordo com 

os balanços parciais mais adiante detalhados, são necessários de demais insumos: 428,52 

kg/h de amônia, 297,89 kg/h de dióxido de carbono, 1121,57 kg/h de ácido sulfúrico e 

11211,14 kg/h de água, totalizando quantias anuais de 3,42 kt, 2,37 kt, 8,96 kt e 89,60 kt, 

respectivamente. 

No decorrer do processo, são gerados 228,41 kg/h de lodo proveniente da 

centrífugas SC – 501 e 4497,44 kg/h de resíduo líquido (ou sulfato de amônio proveniente 

da lavagem dos cristais na centrífuga SC – 502, totalizando 1,83 e 35,94 kt anuais, 

respectivamente. O lodo deverá ser encaminhado à disposição final correta e o resíduo 

contendo sulfato de amônio será vendido como fertilizante agrícola. 

 

A.2 BALANÇO PARCIAL POR EQUIPAMENTO 

A.2.1 MOINHO (MM – 101) 

Durante a moagem, a quirera de arroz é fracionada no intuito de homogeneizar o 

tamanho de partícula dos grãos. Foi considerada uma eficiência de 100% nesta etapa, de 

modo que a alimentação de 1827,09 kg/h de arroz é a mesma que deixa o moedor. 
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A.2.2 REATOR DE LIQUEFAÇÃO (R – 201) 

A liquefação é a primeira etapa da hidrólise do amido presente na quirera de arroz. 

A hidrólise tem por objetivo quebrar o amido do arroz, liberando glicose, que é a matéria-

prima utilizada para fermentação e produção do ácido succínico. A quirera deixa o 

moinho com pH 7,0 e uma vazão de 1827,09 kg/h, dos quais 78,2% ou 1428,79 kg/h 

representam amido propriamente dito. 

De acordo com o catálogo do fabricante da enzima α-amilase (Spezyme® RSL) 

constante no Anexo A, a temperatura ideal para a etapa de liquefação é entre 83 e 86 °C, 

a concentração de amido ideal deve estar entre 30 e 35% (m/m) e o pH ótimo de atuação 

da enzima é de 5,0 a 5,3. Além disso, de acordo com Dziedzic & Kearsley (1995), é 

necessário a adição de íons Ca2+, que atuam como cofator, em uma dosagem de 40 ppm 

no meio. 

Sendo assim, a fim de diluir o amido à concentração de 35% (m/m), foi calculada 

a quantidade final de mistura conforme os cálculos a seguir: 

1428,79
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 − 35% 

𝑥 − 100% 

𝑥 = 4082,25
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

A fim de fornecer a quantidade de 40 ppm de íons Ca2+, definiu-se a quantidade 

de solução de cloreto de cálcio como segue: 

40𝑥10−3 (
𝑔

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
) 𝑑𝑒 𝐶𝑎2+

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑒 𝐶𝑎
= 0,001

𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
 𝑑𝑒 𝐶𝑎2+

= 0,001
𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑙2  

0,001
𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∗ 110,9

𝑔

𝑚𝑜𝑙
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∗

1 𝑘𝑔

1000 𝑔

=
1,109𝑥10−4𝑘𝑔

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑙2 

1,109𝑥10−4𝑘𝑔

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∗ 4082,25

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎

ℎ
= 0,45

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑙2 

 

A fim de determinar a quantidade necessária da enzima α-amilase (Spezyme® 

RSL), sabe-se de acordo com o catálogo do Anexo A que a concentração ideal é de 0,020 

a 0,024% em massa em relação à quantidade de grãos. Logo, 
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0,024

100
∗ 1827,09

𝑘𝑔

ℎ
= 0,44

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 

 

Ainda, a fim de ajustar o pH da solução ao valor de 5,3 foi utilizado ácido sulfúrico 

98% (m/m). De acordo com o catálogo do Anexo A, adotando uma base de 52000 bushels 

por dia, o que equivale a 76,35 m³/h de acordo com Perry (1997), para o reduzir o pH em 

um fator de 0,5 unidades, é necessário uma quantia de 2,184 kg de ácido sulfúrico por dia 

ou 91 kg/h. Para diminuir o pH de 7,0 para 5,3, portanto, tem-se: 

0,5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝐻 − 91,00
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

(7,0 − 5,3) 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝐻 − 𝑥 

𝑥 = 309,4
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

Sabendo que a gravidade específica do meio é de 1160 kg/m³ 

(INTERNATIONAL STARCH INSTITUTE, 2018), tem-se que a vazão volumétrica é 

de: 

4082,25
𝑘𝑔
ℎ

1160
𝑘𝑔
𝑚3

= 3,52
𝑚3

ℎ
 

Portanto, a quantidade de ácido sulfúrico é: 

309,4
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 − 76,35

𝑚3

ℎ
 

𝑥 −  3,52
𝑚3

ℎ
 

𝑥 = 14,26
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 98% (

𝑚

𝑚
) 

Para saber a quantidade de água que deve ser adicionada para perfazer a mistura 

final, tem-se: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

= 4082,25
𝑘𝑔

ℎ
 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 1827,09

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧

− 0,45
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜 − 0,44

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎

− 14,26
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 = 2240,00
𝑘𝑔

ℎ
 



154 

 

As vazões de água, ácido sulfúrico, CaCl2 e enzima são previamente misturadas 

ao processo no tanque de mistura TQ – 102. 

Finalmente, a fim de saber a quantidade de vapor necessária para ajustar a 

temperatura da mistura a 86 °C, foi utilizado uma “calculadora de vapor” em acordo com 

a sugestão do fabricante ProSonix®, fabricante do dispositivo jet-cooker recomendado 

para a injeção de vapor (PROSONIX, 2018). A quantidade de vapor calculada, então, foi 

de 498,50 kg/h de vapor a 132,26 psig e uma gravidade específica de 1,16 kg/L para o 

meio. O cálculo foi realizado utilizando como base uma temperatura inicial da mistura de 

25 °C. 

Portanto, a vazão mássica total que deixa o reator de liquefação R – 201 é de 

4580,75 kg/h, os quais possuem um equivalente em dextrose de cerca de 14% de acordo 

com o catálogo do Anexo A. 

 

A.2.3 REATOR DE SACARIFICAÇÃO (R – 202) 

A continuação da hidrólise ocorre na etapa de sacarificação, na qual a conversão 

de amido em glicose continua pela ação da enzima amiloglucosidase (Distillase® CS 

WB), cujo catálogo do fabricante é apresentado no Anexo B. De acordo com o referido 

anexo as condições ideias para a sacarificação são de pH entre 4,0 e 5,0, temperatura entre 

28 e 65 °C e concentração de enzima da ordem de 0,080 a 0,11% (m/m) em relação à 

amido em base seca. 

Sabendo que a quantidade de amido na corrente de 4580,75 kg/h proveniente da 

liquefação é de 1246,21 kg/h, tem-se que a quantidade necessária de enzima 

amiloglucosidase é: 

0,11

100
∗ 1246,21

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 = 1,37

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑎 

Por fim, a fim de ajustar o pH da solução de 5,3 a 4,5, o cálculo é semelhante ao 

realizado na liquefação, porém, agora, para a vazão de 4580,75 kg/h, na qual foi 

desprezado o acréscimo referente à enzima. Então, a vazão volumétrica de mistura 

considerando uma densidade de 1120 kg/m³ de acordo com (INTERNATIONAL 

STARCH INSTITUTE, 2018) é:  

4580,75
𝑘𝑔
ℎ

1120
𝑘𝑔
𝑚3

= 4,09
𝑚3

ℎ
 

Para uma redução do pH de 5,3 a 4,5, tem-se: 
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0,5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝐻 − 91,00
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

(5,3 − 4,5) 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝐻 − 𝑥 

𝑥 = 145,6
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

Logo, 

145,6
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 − 76,35

𝑚3

ℎ
 

𝑥 −  4,09
𝑚3

ℎ
 

𝑥 = 7,80
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 98% (

𝑚

𝑚
) 

Portanto, a vazão mássica total que deixa o reator de sacarificação R – 202 é de 

4589,92 kg/h, os quais possuem um equivalente em dextrose de cerca de 100% de acordo 

com o catálogo do Anexo B. Ou seja, indicam que todo amido foi convertido em glicose. 

A fim de determinar a quantidade de glicose obtida ao final da hidrólise, tem-se: 

180,16
𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒

162,14
𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜
= 1,11

𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
 

Logo: 

1428,79
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜 ∗ 1,11

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑑𝑜
= 1587,58

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 

Após deixar a hidrólise, é necessário neutralizar a corrente. Para isso, é adicionado 

hidróxido de amônio para deixar o pH da mistura em 6,7, pH recomendado para a 

fermentação. O cálculo é realizado de maneira inversa ao que foi feito para determinar a 

quantidade de ácido para ajustar o pH nas etapas de liquefação e sacarificação. A 

quantidade de ácido sulfúrico que seria adicionada para reduzir o pH de 6,7 a 4,5 é 

calculada como segue: 

0,5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝐻 − 91,00
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

(6,7 − 4,5) 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝐻 − 𝑥 

𝑥 = 400,40
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

Logo, convertendo a vazão mássica de 4589,92 kg/h que deixa o reator R – 201, 

a partir da densidade de uma solução aquosa 35% (m/m) em glicose de 1131 kg/m³ 

(SIGMA, 2018), tem-se que a vazão volumétrica é equivalente a 4,06 m³/h. A quantidade 

de ácido é, então: 



156 

 

400,40
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 − 76,35

𝑚3

ℎ
 

𝑥 −  4,06
𝑚3

ℎ
 

𝑥 = 21,29
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 98% (

𝑚

𝑚
) 

Sabendo a quantidade de ácido que deveria ser adicionada, é possível calcular a 

quantidade de hidróxido de amônio equivalente através da reação que se processa entre 

os dois compostos: 

𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝐻4𝑂𝐻 → (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Sendo assim, 21,29 kg/h de ácido sulfúrico 98% (m/m) equivalem a 20,86 kg/h de 

ácido sulfúrico puro, ou 0,21 kmol/h. A quantidade de hidróxido, portanto, é o dobro em 

mol da quantidade de ácido, o equivalente a 0,43 kmol/h ou 14,90 kg/h de hidróxido de 

amônio puro. Como a corrente de hidróxido é em realidade 61,7% (m/m), tem-se que a 

quantidade de hidróxido adicionado nessa condição é de 24,14 kg/h. 

Ao final da neutralização, a corrente de processo que total é de 4614,06 kg/h. 

 

A.2.4 SEPARADOR (SA – 201) 

A corrente de processo neutralizada de 4614,06 kg/h é transferida a um separador 

no qual ocorre um fracionamento da corrente a fim de destinar uma parcela da glicose 

para o preparo de inóculo. Assim, 3% da corrente é separada para o preparo de inóculo, 

resultando numa vazão de 138,42 kg/h. Os restantes 4475,64 kg/h continuam para a 

fermentação. A composição da corrente de 138,42 kg/h é especificada na Tabela 39, a 

partir da qual é possível determinar que a concentração de glicose na corrente é de 344,07 

g/L. 

 

Tabela 39 - Composição da corrente de glicose que alimenta o preparo de inóculo. 

 Vazão mássica (kg/h) 

Glicose 47,62 

Proteínas 3,84 

Água 86,03 

Spezyme 0,01 

CaCl2 0,01 

H2SO4 0,02 

Distillase 0,04 

(NH4)2SO4 0,84 
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A.2.5 REATOR DE FERMENTAÇÃO (R – 301A à R – 301J) 

Como mencionado anteriormente, a alimentação dos 10 biorreatores do tipo 

batelada semi-contínua é feita a partir do tanque pulmão, sendo alimentados em cada 

biorreator: 62687,74 kg provenientes do pulmão TQ – 301 (dos quais 23656,95 kg são 

provenientes do separador SA – 201 e 39030,79 kg são misturados na forma de outros 

insumos) e 11865,32 kg de meio de cultivo contendo E. coli (KJ122) proveniente do 

reator R – 401, nas 5,29 horas de carregamento. Cada biorreator possui um volume total 

de 100 m³, sendo o volume útil de 75 m³, que representa o volume ocupado pela quantia 

total de 74553,06 kg. A composição total da alimentação é dada na Tabela 40. 

 

Tabela 40 - Composição da batelada pré-fermentação. 

Composto Quantidade (kg) 

Glicose 8139,75 

Água (proveniente da corrente de processo) 14701,88 

Água (adicionada no fermentador com os insumos) 44735,07 

Proteínas 655,74 

Spezyme 2,25 

CaCl2 2,32 

H2SO4 3,91 

Distillase 7,03 

(NH4)2SO4 144,07 

NH4OH 3332,12 

NH4HCO3 2819,18 

E. coli 9,75 

 

Na sequência, detalhar-se-á os cálculos que definem a quantia de insumos 

necessários à fermentação, que representam a parcela de 39030,79 kg, bem como os 

11865,32 kg de meio de cultivo contendo E. coli (KJ122). 

Começando pelo último, de acordo com Hermann et al. (2013), o inóculo 

representa 5% em volume do que está no biorreator. Sendo assim, dos 75 m³ de volume 

útil, 3,75 m³ equivalem ao inóculo. Ainda, é sabido que a concentração de células por 

unidade de volume no inóculo deve ser de 2,6 g/L. Sendo assim, a quantidade de E. coli 

(KJ122) necessária ao processo é: 

3,75 𝑚3 ∗ 2,6
𝑔

𝐿
∗
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
∗
1000 𝐿

1 𝑚3
= 9,75 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐸. 𝑐𝑜𝑙𝑖 

A fim de determinar a quantidade de água adicionada ao processo junto com o 

inóculo quando esse vem dos tanques de inoculação, é preciso levar em conta que a 

concentração ideal de glicose para o cultivo de inóculo é de 20 g/L (SANCHEZ et al., 
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2005). Uma vez que a concentração de glicose na corrente que deixa o separador é de 

344,07 g/L, a quantidade de água que deve ser adicionada para deixar a glicose na 

concentração indicada é: 

𝐶1𝑚1 = 𝐶2𝑚2 

344,07
𝑔

𝐿
∗ 138,42

𝑘𝑔

ℎ
= 20

𝑔

𝐿
∗ 𝑚2 

𝑚2 = 2381,31
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 

Descontando-se a massa inicial de 138,42 kg/h, tem-se a quantidade de água que 

foi adicionada: 

𝐻2𝑂 = 2381,31
𝑘𝑔

ℎ
− 138,42

𝑘𝑔

ℎ
= 2242,95

𝑘𝑔

ℎ
 

Portanto, junto à massa de 9,75 kg de E. coli, acabam sendo adicionados ao 

biorreator, 11855,58 kg de água nas 5,29 horas de carregamento, perfazendo os 

anteriormente mencionados 11865,32 kg. 

Ainda, de acordo com Hermann et al. (2013), é recomendável durante a 

fermentação a adição de hidróxido de amônio e bicarbonato de amônio na proporção em 

mol/L de 3:8, respectivamente. A fim de determinar a quantidade necessária, é preciso 

levar em conta a reação de conversão da glicose durante a fermentação nos principais 

produtos gerados. Os principais subprodutos gerados foram identificados a partir dos 

estudos das patentes de Hermann et al. (2013) e Tosukhowong (2016). A partir da 

primeira, identificou-se a formação de ácido pirúvico e ácido fumárico. A partir da 

segunda, identificou-se a formação de ácido acético.  

Estabelecendo a relação de proporção existente entre os subprodutos 

mencionados, suas quantidades geradas reportadas nas patentes e a quantidade de ácido 

succínico gerado, obtiveram-se as conversões de cada um dos produtos a partir da glicose 

alimentada sabendo-se que a conversão do ácido succínico é de 0,86 g de ácido gerado a 

cada g de glicose alimentada. A Tabela 41 resume as conversões obtidas em massa, a 

partir das quais foram obtidas as conversões em mol. 
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Tabela 41 - Conversão massa-mol. 

Composto 
Conversão  

(g/g de glicose) 

Conversão  

(mol/mol de glicose) 

Ácido succínico 0,8600 1,3120 

Ácido acético 0,0351 0,1052 

Ácido fumárico 0,0007 0,0013 

Ácido pirúvico 0,0004 0,0009 

 

Então, sabendo que a glicose é fermentada anaerobicamente pela E. coli, tem-se 

que os reagentes dessa reação são glicose e dióxido de carbono. Além disso, sabendo que 

são formados como produto principal o ácido succínico e como subprodutos o ácido 

acético, o ácido fumárico, o ácido pirúvico e a água, a reação foi determinada como segue 

a partir das conversões em mol reportadas na Tabela 41: 

𝑎𝐶6𝐻12𝑂6 + 𝑏𝐶𝑂2 → 1,312 𝐶4𝐻6𝑂4 + 0,1052 𝐶2𝐻4𝑂2 + 0,0013 𝐶4𝐻4𝑂4 + 0,0009 𝐶3𝐻4𝑂3 + 𝑐𝐻2𝑂 

Os coeficientes a, b e c foram determinados, sendo 0,8014; 0,6577 e 0,6577, 

respectivamente. Sendo assim, é possível notar que a cada 1,312 mol de ácido succínico 

gerado, são necessários 0,6577 mol de dióxido de carbono, ou 0,6577 mol de bicarbonato 

de amônio. Logo, pela relação hidróxido de amônio e bicarbonato de amônio na 

proporção em mol/L de 3:8, são necessários 2,6667 mol de hidróxido de amônio a cada 

mol de bicarbonato. 

A partir de dados fornecidos na mesma patente de Hermann et al. (2013), foi 

possível determinar que a quantidade de água necessária na solução de hidróxido de 

amônio e bicarbonato de amônio é de 29,61 mol/L. Sendo assim, tem-se que a quantidade 

de água necessária por mol de bicarbonato é de 9,8691 mols. A Tabela 42 torna explícitas 

as quantidades dos insumos acima calculadas a partir da quantidade de bicarbonato. 

 

Tabela 42 - Insumos necessários por mol de bicarbonato. 

Composto Quantidade (mol/mol de ácido succínico) 

Bicarbonato de amônio 0,5013 

Hidróxido de amônio 1,3368 

Água 4,9473 

 

Então, a quantidade de glicose alimentada no biorreator de acordo com a Tabela 

40 é de 8139,75 kg ou 45,18 kmol. Sabendo que a cada mol de glicose alimentada são 
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produzidos 1,312 mol de ácido succínico, tem-se que a quantidade de ácido succínico 

produzida por batelada no biorreator ao final da fermentação é de 59,28 kmol. Finalmente, 

a partir da quantidade de ácido succínico que se pretende produzir, é possível determinar 

as quantidades necessárias de bicarbonato de amônio, hidróxido de amônio e a água que 

acompanha a solução, conforme os cálculos a seguir: 

𝑁𝐻4𝐻𝐶𝑂3 = 59,28 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐í𝑛𝑖𝑐𝑜 ∗ 0,5013
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐í𝑛𝑖𝑐𝑜
∗ 1,2

= 35,66 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝐻4𝐻𝐶𝑂3 ∗  79,056
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
= 2819,18 𝑘𝑔 

𝑁𝐻4𝑂𝐻 = 59,28 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐í𝑛𝑖𝑐𝑜 ∗ 1,3368
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐í𝑛𝑖𝑐𝑜
∗ 1,2

= 95,09 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝐻4𝑂𝐻 ∗ 35,04
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
= 3332,12 𝑘𝑔 

𝐻2𝑂 = 59,28 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐í𝑛𝑖𝑐𝑜 ∗ 4,9473
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐í𝑛𝑖𝑐𝑜
∗ 1,2

= 351,94 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑂 ∗ 18,02
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
= 6341,93 𝑘𝑔 

 

Sabe-se ainda, que a concentração de glicose recomendada no início da 

fermentação é de 100 a 120 g/L. Adotando como base uma concentração inicial de 109,18 

g/L, é possível determinar a parcela de água que deve falta ser adicionada ao reator com 

o propósito de atingir a concentração indicada. Logo, sabendo que o biorreator foi 

alimentado com 344,07 g/L de glicose de acordo com a Tabela 40, a quantidade de água 

necessária para diluir a mistura até 109,18 g/L é calculada como segue: 

𝐶1𝑚1 = 𝐶2𝑚2 

344,07
𝑔

𝐿
∗ 23656,95 𝑘𝑔 = 109,18

𝑔

𝐿
∗ 𝑚2 

𝑚2 = 74553,06 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 

Logo: 

𝐻2𝑂 = 74553.06 − 6341,93 − 3332,12 − 2819,18 − 11855,58 − 9,75 − 23656,95

= 26537,56 𝑘𝑔 

Finalmente, tem-se que a corrente de saída do biorreator a cada batelada é de 

74553,06 kg ou 14104,65 kg/h, considerando o tempo de carga igual ao tempo de 

descarga. A composição da corrente de produto é apresentada na Tabela 43. A descarga 

dos biorreatores é bombeada até o tanque pulmão TQ – 501. 
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Tabela 43 - Composição da batelada pós-fermentação. 

Componente Quantidade (kg) 

Glicose 1616,31 

Ácido succínico 7000,18 

Ácido acético 285,42 

Ácido fumárico 6,69 

Ácido pirúvico 3,58 

Água 59972,55 

Proteínas 655,74 

Spezyme 2,25 

CaCl2 2,32 

H2SO4 3,91 

NH4OH 4373,41 

NH4HCO3 469,86 

Distillase 7,03 

E. coli 9,75 

(NH4)2SO4 144,07 

 

A.2.6 SEPARADOR CENTRÍFUGO (SC – 501) 

Após deixar o pulmão TQ – 501 e antes de ser bombeada ao separador centrífugo 

SC – 501, a corrente de processo é acidificada para conversão do sal de diamônio 

succinato resultante da fermentação em ácido succínico. Além disso, a acidificação 

auxilia na precipitação das proteínas. Sendo assim, a corrente de 14104,65 kg/h que deixa 

o tanque pulmão TQ – 501 em direção às etapas é misturada com ácido sulfúrico 98% 

(m/m). A quantidade de ácido sulfúrico necessária é calculada a partir da quantidade de 

sal que necessita ser convertida.  

Da corrente de 14104,65 kg/h, 1324,36 kg/h representam a quantidade de ácido 

succínico formado ou 11,21 kmol/h. Com base na reação que ocorre entre os referidos 

compostos, representada a seguir, é possível notar que os mesmos 11,21 kmol/h 

representam, então, a quantidade de sal a ser convertida em ácido bem como a quantidade 

demandada de ácido sulfúrico. 

𝑁𝐻4
+ 𝑂 
− 𝑂𝐶(𝐶𝐻)2𝐶𝑂𝑂

−𝑁𝐻4
+ +𝐻2𝑆𝑂4 → +𝐻𝑂𝑂𝐶(𝐶𝐻2)2𝐶𝑂𝑂𝐻 + (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 

Logo, a quantidade de ácido sulfúrico pura necessária é: 

11,21
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 ∗ 98,08

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
= 1099,95

𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜 

Finalmente, a quantidade de ácido sulfúrico 98% (m/m) é 1122,40 kg/h. Portanto, 

a corrente de processo acidificada é de 15227,04 kg/h com todo sal convertido a ácido 

succínico. 
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Finalmente, a corrente segue para as demais etapas de downstream e passa pelo 

separador centrífugo SC – 501 a fim de reduzir a fração de sólidos referente às enzimas 

desnaturadas. Foi considerado que 1,5% da corrente de alimentação deixa a centrífuga na 

forma de lodo e que nessa corrente, a fração de sólidos representa as enzimas Spezyme, 

Distillase, a quantia de E. coli adicionada na fermentação e também as proteínas 

precipitadas durante a acidificação, ou seja, 0,84%. Sendo assim, a corrente de processo 

deixa a centrífuga contendo 14998,64 kg/h e a corrente de lodo contendo 228,406 kg/h. 

 

A.2.7 EVAPORADOR (V – 501) 

A corrente de 14998,64 kg/h é bombeada ao evaporador V – 501 e tem sua água 

evaporada até que o ácido succínico atinja uma concentração de 25% em massa da 

corrente de concentrado. Sendo assim, evaporam 9736,55 kg/h de água, resultando numa 

vazão de concentrado 5262,09 kg/h. 

 

A.2.8 CRISTALIZADOR (CR – 501) 

Na cristalização, o ácido succínico é concentrado até uma pureza de 90% em 

massa. Para isso, a corrente de 5262,29 kg/h é resfriada até 5 °C no trocador de calor P – 

504, sendo mantida essa temperatura no cristalizador CR – 501, onde ocorre a formação 

de cristais de ácido succínico. No entanto, nem todos os 1315,52 kg/h de ácido succínico 

podem ser cristalizados. É sabido que a solubilidade do ácido succínico em água a 5 °C é 

de 3,283 g a cada 100 g de água (NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE USA, 

2003). Sendo assim, dos 1315,52 kg/h, 84,16 kg/h são perdidos na cristalização para 

corrente aquosa que deixa o cristalizador, perfazendo um total de 1251,25 kg/h de cristais 

puros de ácido succínico.  

 

A.2.9 SEPARADOR CENTRÍFUGO (SC – 502) 

É interessante notar ainda, que os cristais puros são lavados com uma solução 

saturada de ácido succínico no separador centrífugo SC – 502. De posse da solubilidade 

dos cristais mencionada, sabe-se que a saturação da solução de lavagem é de 3,283% 

(m/m). Sabe-se ainda que a quantidade de solução de lavagem é de 0,5 kg a cada kg de 

ácido succínico cristalizado a ser purificado (VAN DE GRAAF et al., 2012). Então, para 

os 1251,25 kg/h são necessários 625,63 kg/h de solução saturada, que possuem, por 

conseguinte, 19,89 kg/h de ácido succínico puro. É importante contabilizar que os 19,89 
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kg/h acabam somando-se aos 84,16 kg/h anteriores, perfazendo um total de 104,05 kg/h 

de ácido succínico perdido nas etapas de cristalização e lavagem. 

 Ao final da lavagem, finalmente, deixam o separador centrífugo SC – 502 uma 

corrente de 1390,28 kg/h em cristais de ácido purificados a 90% e uma corrente de resíduo 

líquido de 4497,44 kg/h, a partir da qual considera-se que todas as demais impurezas e 

subprodutos foram eliminados. A composição da corrente de 1390,28 kg/h é especificada 

na Tabela 44. 

 

Tabela 44 - Composição da corrente de processo após as etapas de cristalização e lavagem. 

Composto Vazão mássica (kg/h) 

Ácido succínico 1251,25 

Ácido fumárico 1,26 

Água 137,77 

 

A.2.10 SECADOR (S – 501) 

A corrente de 1390,28 kg/h em cristais é movimentada até o secador S – 501 para 

reduzir os 10% de água restantes a 0,5%. O secador é do tipo rotativo e para isso, os 

cristais são colocados em contracorrente a uma corrente de ar inicialmente a 30 °C, que é 

aquecida até 95 °C. Sabe-se que nessa condição, o ar possui 2 kg água/kg ar seco e uma 

TBU de 38,86 °C. A escolha da temperatura de 95 °C foi dada com base em uma análise 

energética na qual foi escolhida uma temperatura para qual ocorre uma condição de 

compromisso de menor requerimento energético e sem prejudicar o produto devido à 

exposição a altas temperaturas. A quantidade de ar necessária nessa condição é calculada 

a partir de um balanço material para a água, como segue: 

𝐿. (𝑋𝐸 − 𝑋𝑆) = 𝐺. (𝐻𝑆 − 𝐻𝐸) 

No qual L é a vazão de ácido succínico, de 1251,25 kg/h, XE é a umidade de 

entrada na corrente L, de 0,11 kg/kg, XS é a umidade que se deseja atingir na corrente L, 

de 0,004 kg/kg, G é a vazão de ar, HS é a umidade de saturação do ar e HE é a umidade 

inicial do ar, de 0,0216 kg água/kg de ar seco. 

A umidade de saturação do ar é determinada a partir da relação indicada por 

McCabe et. al. (1985), na qual é indicado que um secador rotativo opera com maiores 

vantagens econômicas quando Nt está entre 1,5 e 2,5, sendo Nt dado por: 

𝑁𝑡 = ln (
𝑇𝐵𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟,𝑎𝑟 − 𝑇𝐵𝑈𝑒𝑛𝑡𝑟,𝑎𝑟
𝑇𝐵𝑆𝑠𝑎í𝑑𝑎,𝑎𝑟 − 𝑇𝐵𝑈𝑒𝑛𝑡𝑟,𝑎𝑟

) 
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Assumindo Nt como 2,0, tem-se: 

2,0 = ln (
95 − 38,86

𝑇𝐵𝑆𝑠𝑎í𝑑𝑎,𝑎𝑟 − 38,86
) 

𝑇𝐵𝑆𝑠𝑎í𝑑𝑎,𝑎𝑟 = 46,46 °𝐶 

Sabendo, então, que o ar deve sair a 46,46 °C, obtém-se via psicrometria que a 

umidade absoluta do ar na condição de saída é de 0,0424 kg de água/kg de ar seco, sendo 

essa a umidade de saturação do ar na saída. Logo: 

1251,25 . (0,11 − 0,004) = 𝐺. (0,0424 − 0,0216) 

𝐺 ≅ 6375,82
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑜 

A vazão de ar na condição de entrada, contendo 2 kg água/kg ar seco, é de 6513,36 

kg/h. Por sua vez, o ar que deixa o secador possui 4 kg água/kg ar seco e uma vazão de 

6646,10 kg/h. Ao final da secagem, deixam o equipamento uma vazão de 1257,54 kg/h 

de cristais de ácido succínico a 99,5% de pureza cuja especificação da corrente encontra-

se na Tabela 45. 

 

Tabela 45 - Composição do ácido succínico produzido. 

Composto Vazão mássica (kg/h) 

Ácido succínico 1251,25 

Ácido fumárico 1,26 

Água 5,03 

 

Finalmente, a quantidade de ácido succínico produzido anualmente é de: 

1257,54
𝑘𝑔

ℎ
∗ 24

ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗ 333 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 10,05

𝑘𝑡𝑜𝑛

𝑎𝑛𝑜
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APÊNDICE B – BALANÇO DE ENERGIA E DIMENSIONAMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS 

B.1 REATORES DE HIDRÓLISE (R – 201 e R – 202) 

A hidrólise do material amiláceo compreende as etapas de pré-sacarificação e 

sacarificação. Como mencionado na seção 5.2, a pré-sacarificação se desenvolverá em 

um PFR (R – 201), em que a seção inicial do reator está destinada à gelatinização do 

amido, enquanto no restante do reator realiza-se a liquefação. O tempo de residência para 

finalização da gelatinização é 5 min, enquanto a liquefação se processa em 2 h, 

totalizando, portanto, 2,08 h de tempo de residência (τ). Na saída do reator, o equivalente 

em dextrose está em torno de 12 e, assumindo uma perda de carga desprezível ao longo 

do reator, a pressão em torno de 10 atm. 

 Uma vazão mássica de 4580,75 kg/h deve atravessar o reator PFR. A massa 

específica da alimentação do reator, considerando 35% em massa de amido (ver seção 

A.2.2), é de 1160 kg/m³; a massa específica da corrente de produto, por sua vez, 

considerando 27% em massa de amido, 1120 kg/m³ (INTERNATIONAL STARCH 

INSTITUTE, 2018). Logo, a massa específica média da massa contida no reator equivale 

a 1140 kg/m³ e, consequentemente, a vazão volumétrica, 4,02 m³/h (V̇). 

 Sendo assim, pode-se determinar o volume interno do reator com base no tempo 

de residência especificado e o seu comprimento, adotando 20’’ como diâmetro interno 

(Dint): 

 

VR−201,int = V̇. τ 

VR−201,int = 4,02
m3

h
. 2,08 h = 8,36 m³ 

 

LR−201 =
VR−201,int

π.
Dint
2

4

  

LR−201 =
8,36 m3

π.
(20′′.

0,0254 m
1′′ )

2

4

= 41,24 m 

 

 O reator R – 201 estará arranjado de forma a realizar 6 passes (2 na vertical e 3 na 

horizontal), sendo que o comprimento de cada passe é de aproximadamente 7 m e o 

espaçamento entre eles, 1 m.   
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Com o objetivo de estimar a massa do reator, define-se a espessura de seu casco, 

constituído do material aço-inoxidável 316. Sabe-se que a tensão máxima suportada pelo 

aço-inoxidável 316 é de 20 ksi (137,90 MPa) e que a densidade desse material é de 8000 

kg/m³ (TOWLER & SINNOTT, 2013). Adotando uma espessura de 3 mm (t), computa-

se a tensão circunferencial (σC) ao qual o casco é submetido para uma pressão interna de 

1,01 Mpa (Pint): 

 

σC = Pint.
Dint
2t

 

σC = 1,01 MPa.
20′′.

0,0254 m
1′′

2 . 0,003 m
= 85,51 MPa 

 

 Como a tensão circunferencial interna equivale a menos de 70% da tensão 

máxima, conclui-se uma espessura de 3 mm para o casco mostra-se adequada. Assim, a 

massa do reator vazio é: 

 

mR−201 = ρaço−inox. VR−201 

mR−201 = ρaço−inox.
π

4
. (Dext

2 − Dint
2 ). LR−201 

mR−201 = ρaço−inox.
π

4
. ((Dint + 2𝑡)

2 − Dint
2 ). LR−201 

mR−201 = 8000
kg

m3
.
π

4
. ((20′′.

0,0254 m

1′′
+ 2 . 0,003 m)

2

− (20′′.
0,0254 m

1′′
)
2

) . 41,24 m 

mR−201 = 1,59 t 

 

 Finalizada a liquefação, esteriliza-se a massa amilácea (ver seção 5.2), a qual se 

incorpora ácido sulfúrico concentrado e a enzima glucoamilase. Totaliza-se uma corrente 

de vazão de 4589,92 kg/h (ver seção A.2.3) a 60 °C que é conduzida à etapa de 

sacarificação em que se realizará a conversão de amido restante em glicose.  

A reação de sacarificação é constituída por dois momentos distintos: nos instantes 

iniciais da reação o amido é rapidamente convertido à glicose, enquanto no restante do 

tempo reacional a taxa de reação decresce gradualmente ocasionada pela reação de 

repolimerização da glicose (DZIEDZIC & KEARSLEY, 1995, p. 51). 
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Segundo o Anexo B (das enzimas), 60 h é o tempo reacional para atingir a máxima 

conversão possível de amido em glicose, enquanto a patente United States National 

Distillers and Chemical Corp (1981) traz um intervalo de tempo entre 24 e 72 h, sendo 

assim, adota-se 40 h como tempo reacional.  

A sacarificação poderia se proceder tanto em um reator PFR aos moldes da etapa de pré-

sacarificação ou em um conjunto de reatores CSTR, que aproximam o comportamento de 

um reator PFR quando dispostos em série e em grande quantidade, como representado na 

Figura 26. 

 

Fonte: (DZIEDZIC; KEARSLEY, 1995, p. 51) 

 

 Como o tempo de reacional é elevado, consequentemente um reator PFR 

requereria um grande comprimento, dá-se preferência para o arranjo com reatores CSTR 

em série. Além do mais, a reação de sacarificação será realizada nos reatores apenas por 

¼ do tempo reacional, ou seja, 10 h, sendo o restante do amido convertido durante o 

armazenamento dessa mistura no tanque pulmão e até mesmo durante a fermentação. 

Adota-se essa estratégia já que em ¼ do tempo reacional a reação de sacarificação atingiu 

Figura 26 - Relação entre o número de CSTRs e o grau de conversão. 
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em torno de 80% da sua completude e a taxa de reação decai consideravelmente no 

período posterior. 

 Assumindo que sejam necessários 4 reatores de mesmo volume e em série para 

realização da sacarificação, o tempo de residência em cada CSTR é, portanto, 2,5 h. Sendo 

assim, conhecendo a massa específica da mistura a ser sacarificada, 1120 kg/m³, e 

supondo que o líquido ocupe 75% da capacidade do tanque, o volume de cada reator pode 

ser estimado: 

VR−202 =
V̇. τ

0,75
 

VR−202 =

4589,92 kg/h
1120 kg/m³

. 2,5 h

0,75
= 13,66 m3 (3608,72 gal) 

 

 Supondo que a altura do líquido seja igual ao diâmetro do vaso, obtém-se, 

respectivamente, o diâmetro (DR-202) e a altura do reator (HR-202): 

 

VR−202 = π.
DR−202
2

4
HR−202 = 0,75 .

π

4
 . DR−202

3  

DR−202
 = √

4. VR−202
0,75 . π 

3

 

DR−202
 = √

4 . 13,66 m³

0,75 . π 

3

= 2,85 m 

 

HR−202
 =

DR−202
 

0,75
 

HR−202
 =

2,85 m

0,75
= 3,80 m 

 

Segundo Couper et al. (2012), para sistemas reacionais que requerem a 

manutenção de um meio homogêneo devem contar com uma intensidade de agitação de 

aproximadamente 1 HP/1000 gal. Assim sendo, cada reator R – 202 contará com 

agitadores cuja potência do motor é de 4 HP. 
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B.2 TANQUES PULMÕES (TQ – 301 e TQ – 501) 

4475,64 kg/h da solução de glicose proveniente da hidrólise alimenta o tanque 

pulmão TQ – 301 a 60 °C, sendo misturada à 7384,21 kg/h da corrente 44 que contem 

bicarbonato de amônio, hidróxido de amônio e água, cuja temperatura é de 42,12 °C. 

Dessa forma, desconsiderando a diferença entre os calores específicos dessas duas 

misturas, aproxima-se a temperatura do líquido contido no tanque à média ponderada das 

temperaturas das alimentações: 

T13
 =

ṁ12. T12 + ṁ44. T44
ṁ12 + ṁ44

 

T13
 =

4475,64
kg
h
. 60 °C + 7384,21

kg
h
. 42,12 °C

4475,64
kg
h
+ 7384,21

kg
h

= 48,87 °C 

 

 Assumindo que o tanque pulmão tenha um volume equivalente a 6 vezes o volume 

útil de um biorreator R – 301, 75 m³, o volume do tanque é, portanto, igual a 450 m³. A 

fim de manter qualquer sólido residual em suspensão e conferir homogeneidade à mistura, 

será instalado um sistema de mistura capaz de produzir uma potência de agitação por 

unidade de volume de aproximadamente 0,3 HP/1000 gal, conforme recomendado por 

Couper et al. (2012). Dessa forma, o motor acoplado ao eixo do impelidor deverá ser de 

40 HP. 

 Similarmente ao TQ – 301, o tanque pulmão TQ – 501 terá capacidade de 

armazenar um volume equivalente a 6 vezes o volume útil de cada batelada da 

fermentação, ou seja, 450 m³, contando com um misturador de potência de 40 HP. A 

temperatura média da mistura armazenada é de 39 °C, supondo que o material procedente 

da fermentação não desprenda calor para o ambiente. 

 

B.3 TROCADOR DE CALOR (P – 301) 

O trocador de calor P – 301 tem como função diminuir a temperatura da corrente 

proveniente do tanque pulmão TQ – 301, a 48,87 °C (T14), a fim de que atinja a 

temperatura adequada para a fermentação, 39 °C (T15). Sabe-se que esse fluido tem uma 

vazão correspondente a 11859,85 kg/h, sendo composto predominantemente por água, e, 

considerando que ela tenha calor específico igual ao da água na temperatura de 48,87 °C 

e pressão atmosférica, 4,18 kJ/(kg.°C) (BERGMAN et al., 2011), tem-se a taxa de 
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transferência de calor a ser removido necessária para atingir o requerimento energético 

dessa corrente: 

 

Q̇P−301 = ṁ14. Cp14. (T15 − T14) 

Q̇P−301 = 11859,85
kg

h
. 4,18

kJ

kg. °C
. (39,00 − 48,87) °C 

Q̇P−301 = −489297,09
kJ

h
=  −135,91 kW 

 

 A transferência de calor ocorrerá em um trocador de calor de casco e tubos 

horizontal, respeitando uma diferença de temperatura mínima de 10 °C entre o fluido 

quente e o fluido frio na entrada e na saída do trocador de calor. Assim sendo, a remoção 

deste calor será realizada por água de resfriamento a 31 °C (T45), atingindo 36 °C (T46) 

na saída do trocador de calor. Logo, será necessária uma vazão mássica de água de 

resfriamento equivalente a: 

 

Q̇P−301 = ṁ45. Cp45. (T46 − T45) 

ṁ45 =
Q̇P−301

Cp45. (T46 − T45)
 

ṁ45 =
489297,09

kJ
h

4,18
kJ
kg. °C

. (36 − 31)°C
 

ṁ45 = 23411,34
kg

h
 

 

Quanto à configuração do trocador de calor, a solução fermentescível o 

atravessará pelo lado do casco em contracorrente com a água de resfriamento que fluirá 

através dos tubos.  De acordo com Sinnott et al. (2005), o coeficiente global de 

transferência de calor para essa configuração está tipicamente entre 800 e 1500 

W/(m2.°C). Adotando o valor inferior dessa faixa, pode-se obter a área da superfície de 

troca térmica do trocador de calor: 

 

Q̇P−301 = U. AP−301. ΔTml,cc 
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Sendo, 

 

ΔTml,cc =
(T14 − T46) − (T15 − T45)

ln (
T14 − T46
T15 − T45

) 
  

ΔTml,cc =
(48,87 − 36,00) − (39,00 − 31,00)

ln (
48,87 − 36,00
39,00 − 31,00) 

= 10,24 °C 

  

Logo, 

AP−301 =
Q̇P−301
U. ΔTml,cc

 

AP−301 = 
135910  W

800
W
m2°C

. 10,24 °C
= 16,59 m2 

 

B.4 DIMENSIONAMENTO E SCALE-UP DO BIORREATOR (R-301) 

Conforme descrito na seção A.2.5, a produção de ácido succínico será realizada 

em 9 biorreatores de 100 m3 cada. Um dos aspectos da geometria do biorreator de maior 

interesse é a razão entre a altura do volume do líquido (H) e o diâmetro interno do vaso 

(DR-301), que, conforme proposto por Schmidell et al. (2001), equivale a unidade. Sendo 

assim, levando em conta o volume do líquido no reator, 75 m3, obtém-se 

 

Vreacional =  π.
DR−301
2

4
H = π.

DR−301
3

4
 

DR−301
 = √

4 . 75 m3

π

3

= 4,57 m 

H = DR−301
 = 4,57 m 

 

 Consoante ao descrito por Wittmann (2017), outros parâmetros do design do 

biorreator são: 

 d = diâmetro do impelidor: 

 

d =
DR−301
 

3
=
4,57 m

3
= 1,52 m 
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 A = altura entre a base do biorreator e o impelidor: 

 

A = 0,5 . d = 0,76 m  

 

 b = espessura das chicanas: 

 

b =
DR−301
2

12
=
4,57 m

12
= 0,38 m 

 

 HR−301
  = altura do reator: 

 

HR−301
 =

VR−301
 

π.
DR−301
2

4

=
100 m³

π.
(4,57 m)2

4

= 6,10 m 

 

 O procedimento para ampliação de escala baseia-se em, mantendo-se a 

semelhança geométrica entre os biorreatores, selecionar o critério de ampliação e 

encontrar as novas condições de operação do novo biorreator (SCHMIDELL et al., 2001). 

Tal procedimento será aplicado para analisar a agitação do sistema, sendo utilizada a 

constância da potência do agitador por unidade de volume como critério de ampliação 

devido às informações disponíveis na patente de Hermann et al. (2013), que reporta as 

condições para produção de ácido succínico a partir da E. coli KJ122 conforme a Tabela 

46. 

 

Tabela 46 - Condições laboratoriais para produção de ácido succínico. 

Parâmetro Valor 

Temperatura 39 °C 

Velocidade de rotação do impelidor (N’) 750 rpm 

Volume do reator 3 L 

 

 Considera-se que o reator de menor escala seja cilíndrico, que seu volume 

equivalha ao volume reacional e que a razão entre a altura do meio fermentescível (H’) e 

o diâmetro do reator (D’) seja igual a 1 (SCHMIDELL et al., 2001). Desta forma, o 

diâmetro interno e a altura do reator são: 
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V′ =  π.
D′2

4
H′ = π.

D′3

4
 

D′ = √
4 . 0,003 m3

π

3

= 15,63 cm 

H′ = D′ = 15,63 cm 

  

 Assume-se que a homogeneização do meio seja efetuada por um impelidor tipo 

Rushton, impelidor comumente utilizado para agitação de meios fermentativos com 

microrganismos (WITTMANN, 2017). A fim de determinar o número de potência e, 

consequentemente, a potência de agitação, calcula-se o número de Reynolds do fluido 

contido no reator: 

 

Re′ =
ρR. N

′. d′2

μR
 

  

Supondo que as propriedades físicas do fluido sejam iguais a da água na 

temperatura de 39 °C, obtidas de Incropera & DeWitt (2002), e que o diâmetro do 

impelidor seja 1/3 do diâmetro do biorreator (WITTMANN, 2017), tem-se: 

 

Re′ =
992,60

kg
m3
. (
750
60 s

−1) . (
0,1563 m

3 )
2

6,65.10−4 Pa. s
= 50645,18 

  

De acordo com a Figura 27, o número de potência para diferentes impelidores 

torna-se constante para fluidos agitados mantidos em regime turbulento. Assumindo que 

a razão entre a espessura e o diâmetro do impelidor seja igual a 1/8 – curva 3 na Figura 

27 – o número de potência é aproximadamente igual a 3. 
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Figura 27 - Relação entre o número de potência e o número de Reynolds. 

 

Fonte: (COUPER et al., 2012, p. 283) 

 

 Assim, é possível obter a potência dissipada no biorreator descrito pela patente de 

Hermann et al. (2013): 

P′ = Np′. ρR. N
′3. d′5 

P′ = 3 . 992,60. (
750

60
s−1)

3

. (
0,1563 m

3
)
5

= 2,23 W 

  

Logo, 

P′

V′
=
2,23 W

0,003 m3
= 743,33 W/m3 

 

 A aplicação deste critério para o scale-up do fermentador está dentro da faixa de 

potência/volume de 0,6 – 2,0 kW/m3 encontrada geralmente em reatores comerciais (EFE 

et al., 2013). Assim sendo, levando em consideração que o biorreator R-301 tem um 

volume útil de 75 m3, a potência dissipada pelo agitador é de: 

 

P

VR−301
 = 743,33 W/m3 

P = 743,33
W

m3
. 75 m3 = 55,75 kW = 74,76 HP 
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 Assumindo que a eficiência de conversão entre a potência elétrica fornecida ao 

motor e a sua potência mecânica seja de 90% (COUPER et al., 2012), cada biorreator 

deverá ser equipado com um motor comercial de: 

 

74,76 HP

0,9
= 83,07 HP → 100 HP 

  

Segundo Schmidell et al. (2001), as velocidades de rotação dos impelidores dos 

biorreatores de menor escala e maior escala se relacionam por meio de: 

 

N′
3
d′2 = N3d2 

 

Logo, obtém-se para o reator de maior escala: 

 

N = √
N′3d′2

d2

3

 

N =
√(
750
60 s

−1)
3

(
0,1563 m

3 )

2

(1,5240 m)2

3

= 1,32 rps = 79 rpm 

 

B.5 BALANÇO DE ENERGIA DO BIORREATOR (R-301) 

Conforme mencionado anteriormente, a temperatura do meio durante a 

fermentação deve ser mantida em 39 °C. A fim de calcular a quantidade de calor liberado 

no meio e que, portanto, necessita ser retirada para manutenção da temperatura, foi 

preciso considerar a energia liberada pela E. coli durante a fermentação e a energia 

dispersa no meio pela agitação do biorreator. 

A energia dispersa pela E. coli, de acordo com Rein (2007), encontra-se na ordem 

de 580 kJ por kg de glicose consumida. Os cálculos detalhados para a estimativa do valor 

utilizado encontram-se no Apêndice C. Para fins de cálculo o valor utilizado foi de: 

 

∆HR = 54,38 kW 

 

Já em relação a agitação fornecida ao reator, tendo em conta que o acionamento 

necessário à agitação exigiu um motor com potência estimada em 100 HP, de acordo com 
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o a seção B.4, e considerando ainda uma eficiência de 90% (COUPER et al., 2012), tem-

se que o trabalho de eixo é: 

 

Ws = 100 HP . 0,7457
kW

HP
 . 0,9 = 67,11 kW 

 

O balanço de energia para o biorreator, portanto, é: 

 

dE

dt
= ∆HR +Ws − q 

 

Admitindo-se que não há perdas de calor por evaporação e tampouco do biorreator 

para o meio, tem-se para o estado estacionário: 

 

q = ∆HR +Ws 

q = 54,38 + 67,11 = 121,49 kW 

 

A fim de prosseguir os cálculos, as propriedades térmicas do meio fermentativo e 

da água de refrigeração foram determinadas como segue na Tabela 47. Para fins de 

cálculo, as propriedades do meio foram aproximadas como iguais as da água na referida 

temperatura e as informações foram retiradas da tabela de propriedades termofísicas da 

água saturada de Incropera & DeWitt (2002), que consta no Anexo Z. 

 

Tabela 47 - Propriedades termofísicas da água de refrigeração e do meio fermentescível. 

Água de refrigeração Meio fermentativo 

Tm 33,5 °C Tm 39 °C 

K 0,62 W/(m.K) kR 0,63 W/(m.K) 

Pr 5,20 - Cp 4,18 kJ/kg 

µ 7,41.10-4 N.s/m² µR 6,65.10-4 N.s/m² 

Ρ 994,54 kg/m³ ρR 992,60 kg/m³ 

 

Então, para estimar a quantidade de água de refrigeração necessária para resfriar 

o meio considerando que a mesma vem de uma torre de resfriamento a 31 °C e, após a 

troca de calor, deixa a serpentina a 36 °C, tem-se que: 

q = m . Cp . ∆T 



177 

 

121,49 kW = m .4,18
kJ

kg. °C
 . (36 − 31)°C 

m = 5,81
kg

s
 

 

Ou, em vazão volumétrica: 

 

Q =
m

ρ
=
5,81

kg
s (
3600 s
1 h

)

994,54 kg/m3
= 21,03

m3

h
 

 

Adicionalmente, a fim de calcular as dimensões da serpentina é preciso estimar o 

coeficiente global de transferência de calor da serpentina, considerando as características 

de troca de calor e do escoamento de fluidos internos e externos à serpentina. Para tal, é 

interessante ter em conta algumas dimensões do reator, estimadas na seção B.4, bem 

como da serpentina a ser utilizada, conforme a Tabela 48 e a ilustração da Figura 28. 

 

Tabela 48 - Parâmetros dimensionais do biorreator R – 301. 

Dimensão Valor 

Diâmetro interno da serpentina, di 5 cm 

Espessura do tubo da serpentina, t 2 mm 

Diâmetro ocupado pela serpentina dentro do biorreator, DS 3,5 m 

Diâmetro total do biorreator, DR-301 4,57 m 

Altura ocupada pelo volume útil dentro do biorreator, H 4,57 m 

Altura do reator, HR-301 6,10 m 

Diâmetro do impelidor da agitação, d 1,52 m 
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Figura 28 - Ilustração do biorreator R-301 e da serpentina. 

 

Fonte: Adaptado de Wittmann (2017). 

 

Sendo assim, considerando que a troca térmica ocorre majoritariamente devido à 

convecção, os cálculos são: 

 Coeficiente de transferência de calor por convecção interno, hi: 

Para o cálculo de hi, é necessário estimar o número de Reynolds. Considerando o 

diâmetro interno da serpentina como sendo de 5 cm, tem-se: 

 

Re =
4m

μ . di . π
=

4 . 5,81 kg/s

7,41 . 10−4 N.
s
m2
 . 0,05 m . π

= 2,00 . 105 

 

Dado que o número de Reynolds indica um escoamento turbulento, o número de 

Nusselt pode ser calculado pela correlação de Dittus-Böelter, que prevê escoamento 

turbulento em um tubo circular, como o da serpentina: 

 

NuD = 0,023 . Re
0,8 . Pr0,4  

NuD = 0,023 (2,00 . 10
5)0,8 . (5,2)0,4 = 774,38 
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Finalmente, o hi é dado por: 

 

NuD =
(hi . Di)

k
 

774,38 =
(hi . 0,05 m)

0,620
W
m.K

 

hi = 9602,31 W/(m
2. K) 

 

 Coeficiente de transferência de calor por convecção externo, ho: 

Para o cálculo de ho, é necessário estimar o número de Reynolds. Considerando 

que o diâmetro do impelidor da agitação foi estimado como sendo de 1,5240 m e o número 

de agitação recomendado por Schmidell et al. (2001) como sendo de 1,317 rpm/s, tem-

se: 

 

Re =
d . N . ρR
μR

=
(1,5240 m .1,317 rps .992,6 kg/m3)

6,65 . 10−4 N.
s
m²

= 2,99 . 106 

 

Dado que o número de Reynolds indica um escoamento turbulento, o número de 

Nusselt pode ser calculado pela correlação de Chilton, Drew e Jebens, que prevê 

escoamento turbulento em externo: 

 

Nu = 0,87 . Re0,62 . Pr0,33 . (
μR
μ
)
0,14

 

 

Mas, o número de Prandtl pode ser calculado como segue: 

 

Pr =
Cp . μR
kR

=
4,18 . 103

J
kg. K

 . 6,65 . 10−4 N.
s
m²

0,627
W
m.K

= 4,43 

 

Logo: 

 

Nu = 0,87(2,99 . 106)0,62 . (4,43)0,33 . (
6,65 . 10−4

 7,41 . 10−4
)

0,14

= 14510,47 
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Finalmente, o ho é dado por: 

 

Nu =
(ho . D)

kR
 

14510,47 =
(ho . 4,5719 m)

0,627
W
m.K

 

ho = 1990,05 W/(m
2. K) 

 

Considerando um fator de incrustação de 2,35.10-4 m².K/W de acordo com Sinnott 

et al. (2005), que a condutividade térmica do aço inox 316 é de 13,4 W/(m.K) de acordo 

com Incropera & DeWitt (2002) e que a espessura da parede da serpentina é de 2 mm, o 

cálculo do coeficiente global de transferência de calor é: 

 

U =
1

1
hi
+

t
kSS,316

+ F0 +
1
ho

 

U =
1

1

9602,31
W
m2. K

+
2 . 10−3 m

13,4
W
m.K

+ 2,35 . 10−4  
m2. K
W +

1

1990,05
W
m2. K

 

U = 1009,19
W

m2. K
 

 

A fim de calcular a área necessária para a transferência de calor pela serpentina é 

preciso calcular a diferença média logarítmica das temperaturas: 

 

∆Tml,cc =
(Tq,sai − Tf,sai) − (Tq,ent − Tf,ent)

ln (
Tq,sai − Tf,sai
Tq,ent − Tf,ent

)

 

∆Tml,cc =
(39 − 36)°C − (39 − 31)°C

ln (
39 − 36
39 − 31)

= 5,10 °C 

 

A área de troca térmica é, então: 

 

q = U . A . ∆Tml,cc 
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121,49 . 103 W = 1009,19 
W

m2. K
 . A . 5,10 °C 

A = 23,61 m² 

 

Agora é possível estimar o comprimento necessário à serpentina com base no 

diâmetro interno: 

 

A = π . dT . L 

23,61 m2 = π(0,05 + 2 . 2 . 10−3)m . L 

L = 139,19 m 

 

Com base no comprimento e no diâmetro que uma espira da serpentina pode 

ocupar dentro do biorreator, estimado em 3,5 m, é possível calcular a quantidade de 

espiras: 

 

L = n . π . DS 

139,19 m = n . π .3,5 m 

n = 13 espiras 

 

Finalmente, sabendo-se que a altura ocupada pelo volume útil dentro do biorreator 

é de 4,5719 m, tem-se a altura disponível entre cada uma das 13 espiras: 

 

HS =
(HT − n . dT)

n
 

HS =
4,5719 m − 13(0,05 + 2 . 2 . 10−3)m

13
= 0,2977 m = 29,77 cm 

 

B.6 BIORREATOR (R-401) 

Nos três biorreatores R – 401 se processa o cultivo contínuo e aeróbico da E. coli 

a 39 °C no modo batelada por cortes. Os reatores recebem em conjunto uma vazão 

mássica de 2244,79 kg/h de uma solução de glicose a 20 g/L e operam sequencialmente, 

isto é, inicialmente remove-se continuamente parte do conteúdo biológico de um dos três 

biorreatores, em seguida remove-se a mesma fração mássica de um segundo biorreator e, 

por fim, do último biorreator, retornando a seguir ao biorreator inicial, que supostamente 

tem seu conteúdo biológico renovado.  
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Transfere-se uma quantidade de 2244,79 kg do R – 401 à fermentação a cada hora, 

logo, assumindo que essa massa corresponda a 15% do volume útil do biorreator, que 

corresponde a 75% do volume total, e aproximando a massa específica do meio pela 

massa específica da água a 39 °C e pressão ambiente, determina-se que o volume de cada 

biorreator aeróbico é de 20 m³. 

   

B.7 TROCADORES DE CALOR (P – 501, p – 502, p – 503) 

Conforme descrito na Tabela 49 e representado na Figura 29, os trocadores de 

calor P-501, P-502 e P-503 destinam-se a pré-aquecer a alimentação do evaporador de 

vazão mássica igual a 14998,64 kg/h. Todos os trocadores de calor são do tipo casco e 

tubo com passe nos 1 tubos, sendo que o escoamento dos fluidos ocorre em 

contracorrente. 

 

Tabela 49 - Descrição dos trocadores de calor de pré-aquecimento. 

Tag Descrição 

P – 501 
Pré-aquecimento da alimentação do evaporador com o líquido concentrado 

resultante da evaporação 

P – 502 
Pré-aquecimento da alimentação do evaporador com vapor saturado resultante do 

3° efeito do evaporador 

P – 503 
Pré-aquecimento da alimentação do evaporador com os condensados dos vapores 

saturados gerados no 1°, 2° e 3° efeito do evaporador 
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Figura 29 - Pré-aquecimento da alimentação do evaporador. 

22 23 74 75

25 77

26 76

78

79

Para o 

evaporador

Para o 

condensador 

(P - 504)

Para o 

resfriador 

(P - 505)

Para a 

cristalização

P - 501 P - 502 P - 503

3415

76

9737

915262

80

14999

39

 

Fonte: Autores. 

 

 A corrente 22, que deixa centrífuga SC – 501 a 39 °C, atravessa o trocador de 

calor P – 501 pelo lado do casco em que é aproveitado toda energia disponibilizada pelo 

fluido que deixa o último estágio do evaporador, respeitando uma diferença mínima de 

temperatura de 10 °C entre o fluido quente e o fluido frio na entrada e na saída do trocador 

de calor. Desta forma, a corrente 25, de vazão mássica igual a 5262,09 kg/h, que está a 

80,10 °C pode ser resfriada até 49,00 °C, o que resulta em uma taxa de transferência de 

calor equivalente a: 

 

Q̇P−501 = ṁ25. cp25. (T26 − T25) 

 

 O calor específico dessa mistura é de 2,76 kJ/(kg.°C) (ver seção B.8), 

considerando que os únicos componentes sejam água, ácido succínico e sulfato de 

amônio. Logo, 

 

Q̇P−501 = 5262,09
kg

h
. 2,76

kJ

kg. °C
. (80,10 − 49,00) °C 

Q̇P−501 = 451676,76
kJ

h
= 125,47 kW 

 

 Desta forma, considerando o calor específico estimado na seção B.8, 3,69 

kJ/(kg.°C), obtém-se a temperatura de saída do fluido frio: 



184 

 

 

Q̇P−501 = ṁ22. cp22. (T23 − T22) 

T23 =
Q̇P−501
ṁ22. cp22

+ T22 

T23 =
451676,76

kJ
h

14998,64
kg
h
. 3,69

kJ
kg. °C

+ 39 °C 

T23 = 47,16 °C 

 

 A corrente 23 a 47,16 °C, com calor específico da mistura de 3,52 kJ/(kg.°C), é 

direcionada a um segundo trocador de calor, o P – 502, em que parte da energia 

disponibilizada pelo vapor saturado gerado no terceiro efeito do evaporador é 

aproveitada. Sabendo que a temperatura do vapor saturado é 76,17 °C, a corrente 23 pode 

ser aquecida somente até 71,17 °C a fim de respeitar uma diferença mínima de 

temperatura de 5 °C. Portanto, a taxa de transferência de calor deve ser igual a: 

 

Q̇P−502 = ṁ23cp23. (T74 − T23) 

Q̇P−502 = 14998,64
kg

h
. 3,52

kJ

kg. °C
. (71,17 − 47,16) °C 

Q̇P−502 = 1267613,06
kJ

h
= 352,11 kW 

 

 O vapor deixa o trocador de calor P – 502 como uma mistura saturada líquido-

vapor, que é conduzida a um condensador P – 505 em que será completamente liquefeita. 

Considerando a entalpia de vaporização (λ3) de 2317,63 kJ/kg (LEMMON et al., 2013), 

obtida para pressão de 4 atm, pressão do último efeito do evaporador, tem-se a quantidade 

de vapor que se condensou: 

 

Q̇P−502 = ṁcondensado. λ3 

ṁcondensado =
Q̇P−502
λ3

 

ṁcondensado =
1267613,06

kJ
h

2317,63
kJ
kg

= 546,94
kg

h
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 Como 3414,50 kg/h (ṁ76) de vapor saturado é produzido no 3° efeito (ver seção 

B.8), o título da mistura líquido-vapor que deixa o trocador de calor é: 

 

τ =
ṁ76 − ṁcondensado

ṁV,3
 

τ =
3414,50

kg
h
− 546,94

kg
h

3414,50
kg
h

= 0,84 

 

 Antes de entrar no evaporador, a corrente 74 é pré-aquecida novamente no 

trocador de calor P – 503, sendo esse pré-aquecimento efetuado com os condensados dos 

vapores saturados gerados nos 3 efeitos do evaporador. Por sua vez, o condensado do 

vapor de aquecimento do primeiro efeito retorna à caldeira.  

 Sabe-se que está à disposição 9736,55 kg/h de condensado do evaporador que 

deve ser resfriado anteriormente a seu direcionamento ao tratamento de efluentes. Os 

condensados são misturados em um tanque, atingindo a temperatura em torno de 91 °C. 

A fim de manter a diferença de temperatura mínima de 10 °C entre a temperatura de saída 

do condensado e a temperatura de entrada da corrente 74, pode-se resfriar o condensado 

apenas até 81,17 °C no P – 503. Logo, a máxima taxa de transferência, considerando o 

calor específico da água a 91 °C de 4,21 kJ/(kg.°C) (BERGMAN et al., 2011), é: 

 

Q̇P−503 = ṁ78.cp78. (T79 − T78) 

Q̇P−503 = 9736,55
kg

h
. 4,21

kJ

kg. °C
. (91,00 − 81,17) °C 

Q̇P−503 = 402940,31
kJ

h
= 111,93 kW 

 

 Por sua vez, a corrente 74, de calor específico igual a 3,68 kJ/(kg.°C), tem sua 

temperatura elevada a: 

 

Q̇P−503 = ṁ74. cp74. (T75 − T74) 

T75 =
Q̇P−503
ṁ74. cp74

+ T74 
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T75 =
402940

kJ
h

14998,64
kg
h
. 3,68

kJ
kg. °C

+ 71,17 °C 

T75 = 78,45 °C 

 

 Por fim, a área de troca térmica dos trocadores de calor P – 501, P – 502 e P – 

503, para um coeficiente global de transferência de calor de 800, 1000 e 800 W/(m2.°C) 

(SINNOTT et al., 2005), respectivamente, pode ser estimada. Na Tabela 50 constam as 

áreas de troca térmica dos trocadores de calor de pré-aquecimento, assim como os valores 

pertinentes ao seu cálculo, realizado de acordo com àquele apresentado para cálculo da 

área de troca térmica na seção B.8. 

 

Tabela 50 - Cálculo da área de troca térmica do P – 501, P – 502 e P – 503. 

Tag Q̇ (kW) U (kW/m2.°C) ΔTml,cc (°C) A (m2) 

P – 501 125,47 0,80 19,22 8,16 

P – 502 352,11 1,00 13,63 25,83 

P – 503 111,93 0,80 11,22 12,47 

 

 

B.8 EVAPORADOR (V – 501) 

De acordo com a patente de Hermann et al. (2013), na etapa de evaporação a 

corrente de processo atinge uma concentração de 25% em ácido succínico. Para isso, no 

projeto de processo proposto, dos 14998,64 kg/h que entram no evaporador, 9736,55 kg/h 

de água devem ser evaporados. O evaporador utilizado será um evaporador de múltiplo 

efeito contendo 3 efeitos, esquematizado na Figura 30 com a respectiva nomenclatura das 

correntes a ser utilizada nos cálculos. 
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Figura 30 - Representação do evaporador. 

 

Fonte: Autores. 

 

Onde F é a vazão de alimentação, XF é a concentração de sólidos na alimentação, 

P1 é a pressão no interior do primeiro efeito, V1 é a vazão de vapor produzida no primeiro 

efeito, L1 é a corrente líquida que deixa o primeiro efeito, X1 é a concentração de sólidos 

na corrente líquida que deixa o primeiro efeito, VS é a vazão de vapor de aquecimento, 

LC1 é a vazão de líquido condensado, e assim para os demais efeitos. 

A composição, em fração mássica, da corrente de entrada foi aproximada a partir 

do balanço de massa como reportado na Tabela 51.  

 

Tabela 51 - Composição da alimentação do evaporador. 

Componente Fração mássica (%) 

Ácido succínico 8,8 

Sulfato de amônio 10,0 

Água 81,2 

 

Além do balanço de massa por efeito, as composições foram utilizadas para o 

cálculo do calor específico das correntes a partir das respectivas médias ponderadas. De 

acordo com (NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE USA), o calor específico do 

ácido succínico e do sulfato de amônio pode ser calculado a partir das seguintes equações: 

 

Cpácido succínico[kJ/kg] = 1,039 + 0,00641 . T,      T em °C 

Cpsulfato de amônio[kJ/kg] = 1,409 + 0,00068 . T,      T em °C 
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A elevação do ponto de ponto de ebulição foi calculada considerando-se apenas a 

contribuição do sal inorgânico de sulfato de amônio, pois o ácido succínico, ainda de 

acordo com (NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THE USA), tem uma 

contribuição consideravelmente inferior por se tratar de uma substância orgânica. Sendo 

assim, a equação utilizada para calcular a elevação do ponto de ebulição foi: 

 

EPE [°C] = xsulfato(1,8804 . Nsulfato + 45,883) 

 

Onde, 

xsulfato é a fração mássica de sulfato de amônio; 

Nsulfato é a molalidade de sulfato de amônio. 

 As entalpias foram aproximadas como sendo as da água. 

Então, foi assumido que o evaporador opera com alimentação direta, que a vazão 

de alimentação (F) é de 14998,64 kg/h com concentração de sólidos (XF) equivalente a 

8,8% em massa e, após a integração energética para pré-aquecimento da alimentação, 

78,45 °C (TF) de temperatura. Foi assumido também que a pressão no último efeito (P3) 

é de 0,4 atm (aprox. 0,0405 MPa), que a pressão de vapor de aquecimento é de 2 atm 

(aprox. 0,2027 Mpa) e que a concentração de sólidos (X3) no último efeito é de 25%. De 

acordo com Incropera & DeWitt (2002), uma pressão de 2 atm implica que a temperatura 

do vapor de aquecimento é de 120,63 °C e que à pressão de 0,4 atm, a temperatura para 

as vazões de líquido e vapor saturado que deixam o último efeito, sem considerar a 

elevação no ponto de ebulição devido a concentração de sólidos, é de 76,17 °C. Dessa 

forma, o esboço do evaporador de múltiplos efeitos e suas principais considerações e 

condições iniciais pode ser apresentado pela Figura 31. 
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Figura 31 - Representação do evaporador incluindo suas condições iniciais. 

 

Fonte: Autores. 

 

Assim, é possível encontrar a vazão da corrente L3 e a vazão total de vapor de 

produzido através do balanço de massa global: 

 

F. XF = L3. X3 

14998,64
kg

h
 . 0,088 = L3 . 0,25 

L3 = 5262,09 kg/h 

 

F = V + L 

14998,64
kg

h
= V + 5262,09

kg

h
 

V = 9736,55 kg/h 

 

Então, assumindo que as vazões de vapor que são gerados nos três efeitos são 

iguais, tem-se que: 

 

V1 = V2 = V3 =
V

3
=
9736,55

kg
h

3
= 3245,52

kg

h
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Através dos balanços de massa parciais para cada efeito, tem-se: 

 1º efeito: 

F = V1 + L1 

14998,64
kg

h
= 3245,52

kg

h
+ L1 

L1 = 11753,12
kg

h
  

F. XF = L1. X1 

14998,64
kg

h
. 0,088 = 11753,12

kg

h
. X1 

X1 =  0,11 

 

 2º efeito: 

 

L1 = V2 + L2 

11753,12
kg

h
 = 3245,52

kg

h
+ L2 

L2 = 8507,61
kg

h
 

L1. X1 = L2. X2 

11753,12
kg

h
. 0,11 = 8507,61

kg

h
. X2 

X2 =  0,15 

 

 3º efeito: 

 

L2 = V3 + L3 

8507,61
kg

h
 = 3245,52

kg

h
+ L3 

L3 = 5262,09
kg

h
 

L2. X2 = L3. X3 

8507,61
kg

h
. 0,15 = 5262,09

kg

h
. X3 

X3 = 0,25
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De posse da concentração de sólidos em cada corrente que deixa cada estágio do 

evaporador e utilizando-se a equação para o cálculo da elevação do ponto de ebulição 

anteriormente mencionada, tem-se a Tabela 52. 

 

Tabela 52 - Elevação do ponto de ebulição em cada efeito do evaporador. 

Concentração de sólidos EPE (°C) 

0,11 1,06 

0,15 1,66 

0,25 3,91 

 

Ainda, considerando que o evaporador será do tipo filme descendente, assumiram-

se coeficientes globais de 4,30, 4,00 e 3,30 kW/m² K para o primeiro, segundo e terceiro 

efeitos, respectivamente, de acordo com Couper et. al. (2012, p. 202). 

De posse da diferença de temperatura entre a corrente que deixa o último efeito e 

o vapor de aquecimento bem como da elevação no ponto de ebulição causada em cada 

efeito devido a concentração de sólidos, é possível calcular a diferença efetiva de 

temperatura: 

 

∆Tef = TS − T3 −∑EPEi 

∆Tef = 120,63 °C − 76,17 °C − (1,06 + 1,66 + 3,91) °C 

∆Tef = 37,82 °C 

 

Com base na diferença efetiva de temperatura e nos coeficientes globais de troca 

térmica, é possível calcular a diferença de temperatura impressa em cada efeito do 

evaporador assumindo que o calor trocado em cada efeito bem como a área de troca 

térmica para cada efeito são iguais: 

∆T1 =
∆Tef .

1
U1

1
U1
+
1
U2
+
1
U3

 

∆T1 =

37,82 °C .
1

4,30
kW
m2. K

1

4,30
kW
m2. K

+
1

4,00 
kW
m2. K

+
1

3,30 
kW
m2. K

 

∆T1 = 11,24 °C 
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Mas, 

 

∆T2 =
U1∆T1
U2

=
4,20 

kW
m2. K

 . 11,24 °C

4,00 
kW
m2. K

= 12,04 °C  

E 

 

∆T3 =
U1∆T1
U3

=
4,20 

kW
m2. K

 . 11,24 °C

3,30 
kW
m2. K

= 14,54 °C 

 

Por fim, é possível calcular as temperaturas das correntes em cada efeito a partir 

das diferenças de temperatura: 

 

∆T1 = TS − TL1 

11,24 °C = 120,63 °C − TL1 

TL1 = TV1 = 109,39 °C 

 

E a temperatura do vapor saturado descontando-se a elevação do ponto de 

ebulição: 

 

TVS1 = 109,39 °C − 1,06 °C = 108,33 °C 

 

∆T2 = TVS1 − TL2 

12,04 °C = 108,33 °C − TL2 

TL2 = TV2 = 96,29 °C 

 

E a temperatura do vapor saturado descontando-se a elevação do ponto de 

ebulição: 

TVS2 = 96,29 °C − 1,66 °C = 94,62 °C 

 

∆T3 = TVS2 − TL3 

14,54 °C = 94,62 °C − TL3 

TL3 = TV3 = 80,08 °C 
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E a temperatura do vapor saturado descontando-se a elevação do ponto de 

ebulição: 

 

TVS3 = 80,08 °C − 3,91 °C = 76,17 °C 

 

A Tabela 53 reúne as informações de temperatura em cada um dos efeitos.  

 

Tabela 53 - Temperatura em cada efeito do evaporador. 

 1º efeito (°C) 2º efeito (°C) 3º efeito (°C) 

ΔTi 11,24 12,04 14,54 

EPEi 1,06 1,66 3,91 

TLi=TVi 109,39 96,29 80,08 

TVSi 108,33 94,62 76,17 

 

Do balanço de energia para cada efeito, tem-se: 

 1º efeito: 

 

V0. λ0 + F. hF = V1. HV1 + L1. hL1 

 

Onde L1 = F − V1. 

 2º efeito: 

 

V1. λ1 + L1. hL1 = V2. HV2 + L2. hL2 

 

Onde L1 = F − V1 e L2 = F − V1 − V2. 

 3º efeito: 

 

V2. λ2 + L2. hL2 = V3. HV3 + L3. hL3 

 

Onde  L2 = F − V1 − V2,  V3 = V − V1 − V2 e L3 = 1,4617 kg/s 

As entalpias de vaporização λi bem como as entalpias de vapor HVi são obtidas 

pela interpolação das tabelas do Anexo Z, retirado de Incropera & DeWitt (2002). No 

entanto, as entalpias de líquido hLi são calculadas por: 
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hLi = Cp . ∆Ti 

 

Em que o calor específico (Cp) foi calculado considerando-se a média ponderada das 

frações dos componentes da respectiva corrente. 

A Tabela 54 contém o calor específico das correntes de líquido que deixam cada 

efeito do evaporador e seus ΔT em relação a temperatura referência de 0 °C. 

 

Tabela 54 - Calor específico das correntes de líquido. 

Corrente Cp (kJ/kg) T (°C) 

F 3,69 78,45 

L1 3,60 107,77 

L2 3,35 95,87 

L3 2,76 80,08 

 

Finalmente, a Tabela 55 reúne todas as entalpias necessárias para o balanço de 

energia do evaporador. 

 

Tabela 55 - Entalpias das correntes do evaporador. 

 Temperatura (°C) Entalpia (kJ/kg) 

hF 78,45 289,47 

λ0 120,63 2200,4 

hL1 109,39 393,6 

HV1 109,39 2690,7 

λ2 96,29 2270,5 

hL2 96,29 320,9 

HV2 96,29 2670,4 

λ3 76,17 2317,6 

hL3 76,17 220,7 

HV3 76,17 2644,4 

 

Então, com todas as entalpias já determinadas, o balanço global pode ser resolvido 

a fim de obter-se as vazões de vapor recalculadas. Resolvendo o sistema de 3 equações 

resultante do balanço de energia, tem-se: 
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V1 = 3048,10 kg/h 

V2 = 3267,99 kg/h 

V3 = 3420,46 kg/h 

V0 = 3891,81 kg/h 

 

A vazão mássica de vapor V1, V2 e V3 recalculada é distinta dos 3245,52 kg/h 

estimados inicialmente. Com base no resultado dos balanços de energia, é possível 

calcular a área de troca térmica de cada efeito: 

 

A1 =
V0λ0
U1∆T1

=

3891,81 kg/h
3600 s/h

  . 2200,4 kJ/kg

4,30
kW
m2. K

 . 11,24 °C
= 49,69 m² 

A2 =
V1λ2
U2∆T2

=

3048,10 kg/h
3600 s/h

 . 2270,5 kJ/kg

4,00 
kW
m2. K

 . 12,04 °C
= 39,52 m² 

A3 =
V2λ3
U3∆T3

=

3267,99 kg/h
3600 s/h

 . 2317,6 kJ/kg

3,30 
kW
m2. K

 . 14,54 °C
= 43,06 m² 

 

Sendo a área média, então: 

 

Am = 44,09 m² 

 

Dada a diferença na vazão de vapor total após o recálculo e a diferença 

significativa entre as áreas de troca térmica calculadas para os efeitos (essas deveriam ser 

aproximadamente iguais de acordo com simplificação previamente assumida), é preciso 

recalcular novamente os balanços de massa. A Tabela 56 reúne os resultados desta 

segunda iteração nos cálculos. 

 

Tabela 56 - Resultados da segunda iteração. 

Corrente Vazão (kg/h) Fração de sólidos (%) EPE (°C) 

L1 11950,54 0,11 1,03 

L2 8682,55 0,15 1,61 

L3 5262,09 0,25 3,91 
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Calculando-se novamente as diferenças de temperatura impressas em cada efeito, 

agora utilizando uma “normalização” pela área, tem-se: 

 

∆T1
′ =

∆T1 . A1
Am

=
11,24 °C ∗ 49,69 m²

44,09 m²
= 12,67 °C 

∆T2
′ =

∆T2 . A2
Am

=
12,04 °C ∗ 39,52 m²

44,09 m²
= 10,79 °C 

∆T3
′ =

∆T3 . A3
Am

=
14,54 °C ∗ 44,09 m²

44,09 m²
= 14,20 °C 

 

De onde o novo somatório da diferença efetiva é: 

 

∆Tef = 12,67 °C + 10,79 °C + 14,20 °C = 37,66 °C ≈ 37,7 °C  

 

Recalculando-se as temperaturas e as respectivas entalpias, é possível refazer o 

balanço de energia até recalcularem-se as novas áreas. Após 4 iterações de cálculos, 

obtiveram-se áreas congruentes. Os resultados da última iteração realizada para as vazões 

mássicas, temperaturas, pressões e áreas nos diferentes efeitos do evaporador encontram-

se na Tabela 57. 

 

Tabela 57 - Resultados da última iteração.  

Efeito 1 

V1 (kg/h) 3061,39 

L1 (kg/h) 11937,25 

X2  0,11 

TL1 (°C) 107,77 

TVS1 (°C) 106,73 

P1 (kPa) 128,34 

A1 (m²) 44,09 

Efeito 2 

V2 (kg/h) 3260,23 

L2 (kg/h) 8677,02 

X2 0,15 

TL2 (°C) 95,87 

TVS2 (°C) 94,26 

P2 (kPa) 82,31 

A2 (m²) 44,09 

   

(continua) 
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Efeito 3 

V3 (kg/h) 3414,92 

L3 (kg/h) 5262,09 

X3 0,25 

TL3 (°C) 80,09 

TVS3 (°C) 76,17 

P3 (kPa) 40,53 

A3 (m²) 44,09 

 

Sendo assim o evaporador múltiplo efeito de 3 estágios dimensionado é, de acordo 

com a representação da Figura 32: 

 

Figura 32 - Resultados do dimensionamento do evaporador. 

 

Fonte: Autores. 

 

De posse de todas as informações necessárias, é possível calcular a capacidade do 

evaporador, como segue: 

q = U1A1∆T1 

q = 4,40
kW

m2. K
 . 44,09 m2 . 12,61 °C 

q = 2446,29 kW 

 

Ainda, é possível estimar a economia: 

E =
∑ Vi
3
i=1

V0
=
3061,39

kg
h
+ 3260,23

kg
h
+ 3414,92

kg
h

3874,60
kg
h

= 2,51 

(conclusão) Tabela 57 - Resultados da última iteração. 
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B.9 TROCADOR DE CALOR (P – 505) 

 O trocador de calor P-505 tem a função de condensar o vapor residual do trocador 

de calor P – 502, utilizando água de resfriamento a 31 °C. O condensador contará com os 

fluidos escoando em contracorrente, sendo que a mistura saturada líquido-vapor o 

atravessará pelo lado dos tubos, realizando um único passe. 

 De acordo com a seção B.8, a vazão mássica dessa mistura corrente é de 3414,50 

kg/h (ṁ77), com título de 0,84 e temperatura de 76,17 °C - entalpia de vaporização igual 

a 2317,63 kJ/kg (LEMMON et al., 2013). Logo, a taxa de remoção de calor necessária 

para torná-la líquido saturado equivale a: 

 

Q̇P−505 =  τ. ṁ77. λ  

Q̇P−505 =  0,84 . 3414,50
kg

h
. 2317,63

kJ

kg
  

Q̇P−505 = 6647380,01
kJ

kg
= 1846,49 kW 

  

 Sabendo que a água de resfriamento deve deixar o trocador de calor a 36 °C 

segundo a especificação do projeto da torre de resfriamento – seção B.19, pode-se obter 

a vazão mássica requerida para esta utilidade: 

 

Q̇P−505 = ṁ92. cp92. (T93 − T92) 

ṁ92 =
Q̇P−505

cp92. (T93 − T92)
 

ṁ92 =
6647380,01 kJ/h

4,18
kJ
kg. °C

. (36 − 31) °C
= 318056,46 kg/h 

 

 Adotando um coeficiente global de transferência de calor de 1000 W/(m2.°C) 

(SINNOTT et al., 2005), tem-se a área de troca térmica do condensador: 

 

Q̇P−505 = U. AP−505. ΔTml,cc,        ΔTml,cc = 42,62 °C 

 

AP−505 =
Q̇P−505
U. ΔTml,cc
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AP−505 =
1846,49 kW

1
kW
m2. °C

. 42,62 °C
= 43,32 m2 

 

B.10 TROCADOR DE CALOR (P – 506) 

 O trocador de calor P – 506 se destina a resfriar a mistura formada pelos 

condensados do vapor de aquecimento do 2° e 3° efeito do evaporador e o condensado 

proveniente do P – 505. A mistura conta com uma vazão mássica de 9736,55 kg/h e está 

a 81,17 °C, após sua passagem pelo trocador de calor P-503. Assume-se 41 °C como a 

temperatura adequada para a destinação da mistura de condensados para o tratamento de 

efluentes, bem como para manter uma diferença de 10 °C com a água de resfriamento.  

Logo, a taxa de transferência de calor requerida no P-506 é igual a:  

 

Q̇P−506 = ṁ79.cp79. (T80 − T79) 

Q̇P−506 = 9736,55
kg

h
. 4,20

kJ

kg. °C
. (81,17 − 41) °C 

Q̇P−506 = 1642692,30
kJ

h
= 456,30 kW 

 

 A água de resfriamento, por sua vez, será fornecida a 31 °C, deixando o trocador 

de calor a 36 °C. Sendo assim, a vazão mássica de água de resfriamento requerida é: 

 

Q̇P−506 = ṁ94.. cp94. (T95 − T94) 

ṁ94 =
Q̇P−505

cp94. (T95 − T94)
 

ṁ94 =
1642692,30 kJ/h

4,18
kJ
kg. °C

. (36 − 31) °C
= 78597,72 kg/h 

 

 O trocador de calor operará com fluidos escoando em contracorrente, sendo que a 

água de resfriamento fluirá no interior dos tubos. Adotando um coeficiente global de 

transferência de calor de 800 W/(m2.°C) (SINNOTT et al., 2005), tem-se a área de troca 

térmica do trocador de calor: 

 

Q̇P−506 = U. AP−506. ΔTml,cc,      ΔTml,cc = 23,32 °C  
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AP−506 =
Q̇P−506
U. ΔTml,cc

 

AP−506 =
456,30 kW

0,8
kW
m2. °C

. 23,32 °C
= 24,46 m2 

 

B.11 TROCADOR DE CALOR (P – 504) 

 O trocador de calor P – 504 tem como objetivo resfriar a corrente 26 proveniente 

do trocador de calor P – 501 e com vazão mássica de 5262,09 kg/h, composta 

majoritariamente de água, ácido succínico e sulfato de amônio. Essa corrente deve ter sua 

temperatura reduzida de 49 °C a 5 °C, temperatura em que se procederá a cristalização.  

 Estimou-se o calor específico dessa solução realizando a média ponderada dos 

calores específicos dos componentes predominantes no fluido a ser resfriado nas 

temperaturas de entrada e saída do trocador de calor, conforme explicitado na seção B.8, 

obtendo-se, respectivamente, 2,69 e 2,63 kJ/(kg.°C). Desta forma, é necessária uma taxa 

de remoção de calor de: 

 

Q̇P−504 = ṁ26.. (cp27. T27 − cp26. T26) 

Q̇P−504 = 5262,09
kg

h
. (2,63

kJ

kg°C
. 5 °C − 2,69

kJ

kg°C
. 49 °C) 

Q̇P−504 = −624399,60
kJ

h
=  −173,44 kW 

 

 Como água de resfriamento somente não é capaz de fazer a corrente 26 atingir sua 

temperatura de interesse, emprega-se uma solução de monoetilenoglicol 50% (v/v), 

disponibilizada a -25 °C. Essa solução deixa o trocador de calor P - 504 a -5 °C, sendo, 

em seguida, conduzida ao chiller (Anexo R) para que sua temperatura seja reajustada a -

25 °C, reiniciando o ciclo de resfriamento.  

De acordo com MEGlobal (2018), o calor específico de uma solução 50% (m/m) 

de monoetilenoglicol pode ser obtido pela equação a seguir. 

 

CpMEG [
BTU

lb. °F
] = 0,81485 + 0,00073219. T [°C] 

 

 Aproximando a equação apresentada para uma solução com monoetilenoglicol a 

50% (v/v), obtém-se 3,33 e 3,40 kJ/(kg.°C) para os calores específicos na entrada e na 
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saída do trocador de calor, respectivamente. Consequentemente, obtém-se a vazão 

requerida da solução de monoetilenoglicol para a cristalização do ácido succínico a partir 

do seu balanço de energia: 

 

ṁ55 =
Q̇P−504

Cp56. T56 − Cp55. T55
 

ṁ55 =
624399,60

kJ
h

3,40
kJ
kg. °C

. (−5 °C) − 3,33
kJ
kg. °C

. (−25 °C)
 

ṁ55 = 9424,90
kg

h
 

 

 Tendo a massa específica desta solução, 1,08 kg/L (MEGLOBAL, 2018), conclui-

se que será necessária uma vazão volumétrica equivalente a 8,73 m3/h de MEG 50% (v/v) 

nesse trocador de calor. 

 O trocador de calor P - 504 será horizontal, do tipo casco e tubo, com escoamento 

dos fluidos em contracorrente, sendo que a solução concentrada em ácido succínico o 

atravessa pelo lado dos tubos, já que tem maior probabilidade de formar precipitados, 

realizando um único passe nos tubos.  

 Adotando um coeficiente global de transferência de calor equivalente a 800 

W/(m2.°C) (SINNOTT et al., 2005), tem-se a área de troca térmica do P - 504: 

 

Q̇P−504 = U. AP−504. ΔTml,cc 

Sendo, 

 

ΔTml,cc =
(T26 − T56) − (T27 − T55)

ln (
T26 − T56
T27 − T55

) 
  

ΔTml,cc =
(49 + 5) − (5 + 25)

ln (
49 + 5
5 + 25

) 
= 40,83 °C 

  

Logo, 

AP−504 =
Q̇P−504
U. ΔTml,cc
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AP−504 = 
173440 W

800
W
m2°C

. 40,83 °C
= 5,31 m2 

 

B.12 CRISTALIZADOR (CR – 501) 

Realiza-se o balanço de energia do cristalizador a fim de determinar a quantidade 

de monoetilenoglicol 50% (v/v) necessária para remover o calor gerado na cristalização 

do ácido succínico, que se procede a 5 °C. Inicialmente a -25 °C, de acordo com o chiller 

selecionado (Anexo R), a solução de monoetilenoglicol atravessa o cristalizador em 

contracorrente ao fluxo da mistura com ácido succínico e no interior de uma camisa, 

deixando-a a -5 °C a fim de manter uma diferença mínima de temperatura de 10 °C com 

o fluido no interior do cristalizador.  

Conforme apresentado na seção A.2.10, 1251,25 kg/h (ṁAS,C) de cristais de ácido 

succínico são formados, assim como 1,26 kg/h (ṁAF,C) de ácido fumárico. Segundo o 

National Research Council of the USA (2003), 26,80 kJ (ΔHcristalização) são liberados 

para cada mol de ácido succínico cristalizado. Sendo assim, assumindo que a entalpia de 

cristalização do ácido fumárico seja igual ao do ácido succínico, obtém-se uma taxa de 

liberação de calor pela cristalização: 

 

Q̇CR−501 = (ṅAS,27 + ṅAF,27)ΔHcristalização 

Q̇CR−501 = (
ṁAS,C
MMAS

+
ṁAF,C
MMAF

)ΔHcristalização 

Q̇CR−501 = (
1251,25

kg
h

118,09
kg
kmol

+
1,26

kg
h

116,07
kg
kmol

) . 26,80.103
kJ

kmol
 

Q̇CR−501 = 284256,12
kg

h
= 78,96 kW 

 

 De acordo com MEGlobal (2018), o calor específico de uma solução 50% (m/m) 

de monoetilenoglicol pode ser obtido pela equação a seguir. 

 

CpMEG [
BTU

lb. °F
] = 0,81485 + 0,00073219. T [°C] 

 

 Aproximando a equação apresentada para uma solução com monoetilenoglicol a 

50% (v/v), tem-se 3,33 e 3,40 kJ/(kg.°C) como seus calores específicos na entrada e na 
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saída da camisa de resfriamento. Consequentemente, obtém-se a vazão requerida da 

solução de monoetilenoglicol para a cristalização do ácido succínico a partir do seu 

balanço de energia: 

 

ṁ57 =
Q̇CR−501

Cp58. T58 − Cp57. T57
 

ṁ57 =
78,96 kW

3,40
kJ
kg. °C

. (−5 °C) − 3,33
kJ
kg. °C

. (−25 °C)
 

ṁ57 = 1,19
kg

s
= 4290,66

kg

h
 

 

 Tendo a massa específica desta solução, 1,08 kg/L (MEGLOBAL, 2018), conclui-

se que será necessária uma vazão volumétrica equivalente a 3,97 m3/h de MEG 50% (v/v). 

Assumindo um valor de 80 W/(m2.°C) para o coeficiente global de transferência de calor, 

que, segundo Mullin (2001), está entre 50 e 105 W/(m2.°C) para o modelo de cristalizador 

contínuo, horizontal e com agitação branda, tem-se a área de troca térmica requerida: 

 

Q̇CR−501 = U. ACR−501. ΔTml,cc 

ACR−501 =
Q̇CR−501
U. ΔTml,cc

 

 

Sendo, 

 

ΔTml,cc = 
(T27 − T58) − (T28 − T57)

ln (
T27 − T58
T28 − T57

)
 

ΔTml,cc =
(5 + 5) − (5 + 25)

ln (
5 + 5
5 + 25

)
= 18,20 °C 

  

Logo a área de troca térmica é: 

  

ACR−501 =
78,96 kW

0,08
kW
m2. °C

. 18,20 °C
= 54,22 m2 
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 Adotando 30 cm como o diâmetro interno, é necessário que o comprimento total 

do cristalizador seja de 57,53 m. Para atingir esta extensão, pode-se fracionar o 

cristalizador em 6 módulos de 9,59 m cada. Quanto à agitação, para induzir a formação 

de cristais e evitar que estes se depositem na parede interna, o que prejudicaria a 

transferência de calor, o cristalizador contará com um sistema de agitação interna com 

velocidade de rotação entre 5 e 10 rpm (MULLIN, 2001). 

 

B.13 TROCADOR DE CALOR (P – 507) 

Uma vazão mássica de 6382,98 kg ar seco/h do ambiente, com umidade relativa 

de 80% e temperatura de 18 °C (T61) – condições médias anuais de Pelotas (UFPEL, 

2018) –, para ser utilizada na operação de secagem é insuflado até um trocador de calor 

do tipo escoamento cruzado, onde é aquecida até 95 °C (T62). O ar realiza um passe 

através do lado externo de um conjunto de tubos aletados, horizontais e de seção 

transversal circular, enquanto vapor saturado a 4 atm escoa no interior dos tubos, 

executando um único passe. 

 Geankoplis (1993), define o calor úmido do ar como: 

 

Cs = Cp, ar + Cp, vapor. HE 

 

 Para a temperatura média do ar durante o aquecimento, 56,50 °C, tem-se: 

Cp,ar o calor específico do ar seco = 1,01 kJ/(kg.°C) (BERGMAN et al., 2011); 

Cp,vapor o calor específico do vapor saturado = 1,91 kJ/(kg.°C) (BERGMAN et 

al., 2011). 

A umidade absoluta do ar na entrada do secador é de 0,0216 kg água/kg de ar seco. 

Portanto, o calor úmido do ar é: 

 

Cs = 1,01
kJ

kg ar seco. °C
+ 1,91

kJ

kg água. °C
. 0,0216

kg água

kg ar seco
 

Cs = 1,05
kJ

kg ar seco
 

  

Dessa forma, deverá ser fornecido ao ar uma taxa de transferência de calor 

equivalente a: 
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Q̇P−507 = G. Cs. (T62 − T61) 

Q̇P−507 = 6382,98
kg de ar seco

h
. 1,05 

kJ

(kg de ar seco). °C
. (95,00 − 18,00) °C 

Q̇P−507 = 516063,93
kJ

h
= 143,35 kW 

 

 Sabendo que a entalpia de vaporização da água a 4 atm é 2131,95 kJ/kg 

(LEMMON et al., 2013), a vazão mássica necessária de vapor é: 

 

Q̇P−507 = ṁV. λ 

516063,93 
kJ

h
= ṁV. 2131,95 kJ/kg 

ṁV =   242,06 kg de vapor/h 

 

A fim de obter a área de troca térmica necessária para atingir este requerimento 

energético e, consequentemente, o arranjo dos tubos e o número de aletas necessárias, 

utiliza-se o método da efetividade-NUT. 

Define-se a efetividade como a razão entre a taxa de transferência de calor real em 

um trocador de calor e a taxa de transferência de calor máxima possível (BERGMAN et 

al., 2011), conforme a equação a seguir. 

 

ε =
Q̇P−507

Q̇max
 

 

A taxa de transferência de calor real foi determinada a partir do balanço de energia 

do ar, enquanto a taxa de transferência de calor máxima pode ser obtida considerando que 

a temperatura de saída do ar, fluido com menor capacidade calorífica dado que o vapor 

está saturado, fosse igual a temperatura de saturação do vapor a 4 atm, 144,08 °C (Tsat). 

Dessa forma, 

 

Q̇max =  G. Cs. (Tsat − T61) 

Q̇max = 6382,98
kg de ar seco

h
. 1,05 

kJ

(kg de ar seco). °C
. (144,08 − 18,00) °C 

Q̇max = 845004,42
kJ

h
= 234,72 kW 
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Logo, a efetividade do trocador de calor é: 

 

ε =
143,35 kW

234,72 kW
= 0,61 

 

De acordo com Bergman et al. (2011), o número de unidades de transferência 

(NUT) quando ocorre condensação de um fluido pode ser calculado pela equação a seguir. 

 

NUT = −ln (1 − ε) 

 

Por consequência, NUT = 0,94. 

A obtenção da área de troca térmica vem da definição do NUT – equação abaixo. 

No entanto, ainda é necessária a estimativa do coeficiente global de transferência de calor. 

 

NUT ≡
U. AP−507
G. Cs

 

 

Segundo Bergman et al. (2011), a condensação do vapor no interior de tubos 

horizontais é fortemente dependente da velocidade do vapor. Para baixa velocidade do 

vapor, é possível a aplicação da correlação proposta por Chato e Dobson, apresentada a 

seguir, para a estimativa do número de Nusselt médio para o fluxo de vapor no interior 

da tubulação. 

 

NuI̅̅ ̅̅ ̅ = 0,555 [
ρL. g. (ρL − ρV). λ′. dI

3

μL. kL. (Tsat − TS)
]

1/4

, Re < 35000 

 

Sendo, de acordo com Lemmon et al. (2013), 

ρL, a massa específica do condensado = 922,46 kg/m3; 

ρV, a massa específica do vapor saturado =  2,16 kg/m3; 

g, a aceleração da gravidade =  9,81 m/s2;  

dI, o diâmetro interno do tubo = 2,16 cm (TOWLER & SINNOTT, 2013);  

μL, a viscosidade dinâmica do condensado =  190,67 μPa.s; 

 kL, a condutividade térmica do condensado = 682,04 mW/(m.°C); 

 CpL, o calor específico do condensado = 4,26 kJ/(kg.°C); 

Tsat, a temperatura de saturação a 4 atm = 144,08 °C. 
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Assumindo que a temperatura da superfície seja igual a média aritmética entre a 

temperatura média do ar externo e a temperatura de saturação, ou seja, Ts = 100,29 °C, 

tem-se: 

 

λ' = λ(p = 4 atm) + 0,375.CpL.(Tsat-TS) 

λ' = 2131,95 kJ/kg + 0,375 . 4,26 kJ/(kg.°C) . (144,08 – 100,29) °C 

λ' = 2201,90 kJ/kg 

 

Substituindo os valores obtidos, o número de Nusselt médio é: 

 

NuI̅̅ ̅̅ ̅ = 0,555 [
992,46 . 9,81 . (992,46 − 2,16) . 2201,90 . 103 . (2,16 . 10−2)3

190,67 . 10−6 . 682,04 . 10−3. (144,08 − 100,29)
]

1/4

 

NuI̅̅ ̅̅ ̅ = 244,34 

 

Consequentemente, determina-se o coeficiente de transferência de calor médio por 

convecção do lado interno da tubulação: 

 

hI̅ =
NuI̅̅ ̅̅ ̅. kL
dI

 

hI̅ =
244,34 .  682,04 . 10−3 W/(m. °C)

2,16 . 10−2 m
 

hI̅ = 7715,26
W

m2. °C
 

  

Para o lado exterior dos tubos, a correlação proposta por Briggs e Young para um 

banco de tubos com aletas circulares pode ser utilizada para o cálculo do número de 

Nusselt médio (SINNOTT et al., 2005). 

 

NuE̅̅ ̅̅ ̅ = 0,134 . Re0,681Pr0,33  [
pf − tf
lf

]
0,2

[
pf
tf
]
0,1134

 

 

 Segundo Sinnott et al. (2005), valores típicos para as dimensões das aletas são: 

espaçamento entre 2 a 4 mm e altura entre 12 a 16 mm. Dessa forma, assume-se 

pf (espaçamento entre aletas) = 3,00 mm; 

lf (altura da aleta) = 12,00 mm; 

tf (espessura da aleta) = 1 mm. 
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O número de Prandtl para o ar é: 

 

Pr = 
Cp. μ

k
  

 

 Avaliando as propriedades físicas na temperatura média do ar durante o 

aquecimento, 56,50 °C, tem-se: 

 Cp, o calor especifico do ar = 1,01 kJ/(kg.°C) (BERGMAN et al., 2011);   

 k, a condutividade térmica do ar = 28,49.10-3 W/(m.°C) (BERGMAN et al., 2011);  

 μ, a viscosidade dinâmica do ar, obtida através da equação a seguir (PERRY & 

GREEN, 2007). 

 

μ =
14,25. 10−7. T0,5039

1 +
108,30
T

 

 

 Para T = 56,50 °C = 329,65 K, 

 

μ =  1,99.10−5 Pa. s 

 

Substituindo os valores obtidos, tem-se o número de Prandtl do ar: 

 

Pr = 
1,01.103

J
kg. °C

. 1,99.10−5Pa. s

28,49.10−3 W/(m. °C)
 

Pr =0,71 

 

  

Segundo Çengel e Ghajar (2011), o número de Reynolds deve ser avaliado na 

condição de tubo não-aletado e considerando a velocidade máxima do ar no banco de 

tubos. A velocidade máxima do fluido, considerando que os tubos do trocador de calor 

estejam dispostos em linha, pode ser calculada pela equação a seguir. 

 

vmax =
ST

ST − dE
v 

 

Considerando a distância vertical entre os centros dos tubos, ST, igual a 8 cm, o 

diâmetro externo da tubulação, dE, igual a 2,50 cm e assumindo velocidade de escoamento 

do ar ao atingir a tubulação igual a 4,5 m/s, tem-se: 
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vmax =
8,00 cm

8,00 cm −  2,50 cm
. 4,5

m

s
 

vmax =  6,55 m/s 

 

Aproximando a massa específica do ar como a massa específica do ar seco na 

temperatura média, tem-se 1,06 kg/m3 (BERGMAN et al., 2011). Assim, o número de 

Reynolds do escoamento é: 

 

Re =  
ρ. vmax. dE

μ
 

Re =
1,06

kg
m3
. 6,55

m
s  . 2,50.10

−2m

1,99.10−5 Pa. s
 

Re = 8722,36  

  

Portanto, o número de Nusselt médio para o escoamento externo aos tubos é: 

 

NuE̅̅ ̅̅ ̅ = 0,134 . (8722,36)0,681(0,71)0,33  [
3 mm − 1 mm

12 mm
]
0,2

[
3 mm

1 mm
]
0,1134

 

NuE̅̅ ̅̅ ̅ = 45,72 
 

 

Desta forma, é possível obter o coeficiente de transferência de calor médio por 

convecção: 

 

hE̅̅ ̅ =
NuE̅̅ ̅̅ ̅. k 
dE

 

hE̅̅ ̅ =
45,72 .  28,49 . 10−3 W/(m. °C)

2,50 . 10−2 m
 

hE̅̅ ̅ = 52,10
W

m2. °C
 

 

 Supondo que a presença de aletas não ocasione incrustação além daquela existente 

no tubo não-aletado e que as aletas não ofereçam resistência à transferência de calor, 

obtém-se o coeficiente global de transferência de calor, baseado na superfície externa do 

tubo, pela equação a seguir. 
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1

UE
=
1

hE̅̅ ̅
+ fE +

dE
dI

1

hI̅
+
dE
dI
fI +

dE ln (
dE
dI
)

2k 
 

 

 Sendo, 

fE, o fator de incrustação do lado externo da tubulação = 0,0002 m2°C/W 

(SINNOTT et al., 2005); 

fI, o fator de incrustação do lado interno da tubulação = 0,0003 m2°C/W 

(SINNOTT et al., 2005); 

k, a condutividade térmica do material do tubo, suposto de aço-inoxidável AISI 

304 = 14,90 W/(m.°C) (BERGMAN et al., 2011). 

Logo, a equação anterior resulta em: 

 

1

UE
=

1

52,1
+ 2. 10−4 +

2,50

2,16

1

7715,26
+
2,50

2,16
3. 10−4 +

2,50. 10−2 ln (
2,50
2,16)

2. 14,90 
 

1

UE
= 2,00. 10−2 

UE = 50,00
W

m2°C
 

 

Por consequência, obtém-se a área de troca térmica necessária para atingir o 

requerimento energético do ar: 

 

AP−507 = 
G. Cs. NUT

U
 

AP−507 = 
6375,82

kg de ar seco
h

. (
1 h

3600 s) . 1,05 . 10
3  

J
(kg de ar seco). °C

. 0,94

50,00
W
m2°C

 

AP−507 = 34,96 m
2 

 

A área de troca térmica de cada tubo do trocador de calor pode ser fracionada entre 

a área de tubo não-aletado (As/aleta) e a área superficial de cada aleta (Af), considerando 

sua eficiência (η) e o número de aletas por tubo (n). Desta forma, a área de troca térmica 

estimada anteriormente relaciona-se com o número de tubos de acordo com a equação a 

seguir. 
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AP−507 = ntubos(As/aleta + η. n. Af) 

 

 Como a temperatura na aleta decresce de sua base até a sua ponta, menor será a 

taxa de transferência de calor ao longo de sua extensão. Para levar em conta este efeito, 

define-se a eficiência da aleta como a razão entre a taxa de transferência de calor real e a 

taxa de transferência de calor como se toda aleta estivesse na temperatura de sua base 

(ÇENGEL & GHAJAR, 2011). Çengel e Ghajar (2011) fornecem a Figura 33 a seguir, 

que permite obter a eficiência bem como a área superficial da aleta, de acordo com suas 

propriedades físicas e dimensões. 

 

Figura 33 - Eficiência para aletas circulares. 

 

Fonte: (ÇENGEL & GHAJAR, 2011) 

 

Se lf, tf, kf, hE̅̅ ̅ e dE referem-se, respectivamente, a altura, espessura, condutividade 

térmica da aleta, em que se adotou o aço-inoxidável como material construtivo, 

coeficiente convectivo externo e diâmetro externo da tubulação, obtém-se: 
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ξ = (lf +
1

2
tf)√

hE̅̅ ̅

kf. tf
= (12.10−3 +

1

2
1.10−3)√

52,10

14,90 . 1.10−3
= 0,74 

 

(
1
2 dE + lf) +

1
2 tf

1
2dE

=
(
1
22,50.10

−2 + 12,10−3) +
1
21.10

−3

1
22,50.10

−2
= 2,00 

 

Consequentemente, de acordo com a Figura 33, η ≅ 0,70.  

Por sua vez, a área superficial da aleta é: 

 

Af = 2π((
dE
2
+ lf)

2

− (
dE
2
)
2

) + 2π (
dE
2
+ lf) tf 

Af = 2π((
2,50.10−2

2
+ 12.10−3)

2

− (
2,50.10−2

2
)

2

)

+ 2π(
2,50.10−2

2
+ 12.10−3)1.10−3 

Af = 2,94.10
−3

m2

aleta
 

 

 Supondo que cada tubo do trocador de calor tenha 1,00 m de comprimento (L), há 

por tubo, 

 

n =
L

p
f

 

n =
1,00 m/tubo

3,00.10−3 m/aleta 
≅ 330

aletas

tubo
 

 

A partir da equação a seguir obtém-se a área da base da aleta. 

 

Ab =  πdEtf 

Ab =  π . 2,50.10
−2 m. 1.10−3 m = 7,85. 10−5

m2

aleta
 

 

Logo, a área superficial do tubo que não é aletada equivale a: 
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As/aleta = πdEL − nAb 

As/aleta = π . 2,50.10
−2 m. 1,00

m

tubo
− 330

aletas

tubo
7,85. 10−5

m2

aleta
 

As/aleta = 5,26.10
−2
m2

tubo
 

 

Portanto, serão necessários 

 

ntubos =
AP−507

As/aleta + η. n. Af
 

ntubos =
34,96 m2

5,26.10−2
m2

tubo
+ 0,7.330

aleta
tubo

. 2,94.10−3
m2

aleta

 

ntubos ≅ 48 tubos aletados 

 

Os tubos de diâmetro externo de 2,50 cm e espessura de 1,00 mm podem ser 

arranjados no trocador de calor numa configuração de 8 fileiras dispostas horizontalmente 

com 6 tubos cada, sendo que cada tubo contará com 330 aletas. 

 Resta verificar se a condição imposta pelo número de Reynolds para o cálculo do 

número de Nusselt do escoamento do vapor é satisfeita.  

O número de Reynolds calculado para a condição de entrada do vapor na 

tubulação é: 

 

ReI =
ρV. v. dI
μV

 

 Sendo, 

 ρV, a massa específica do vapor saturado = 2,16 kg/m3 (LEMMON et al., 2013); 

μV, a viscosidade dinâmica do vapor saturado = 13,76 μPa.s (LEMMON et al., 

2013); 

 v, a velocidade do vapor. 

A área da seção transversal da tubulação é: 

  

A =
π . dI

2

4
=
π . (2,16.10−2 m)2

4
= 3,66 . 10−4 m2 
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Consequentemente, tem-se a velocidade de escoamento do vapor, considerando o 

número de tubos do trocador de calor e a vazão mássica requerida de vapor: 

 

v =
ṁV

ntubos. ρV. A
=

242,06
kg
h
(
1 h

3600 s)

48 . 2,16
kg
m3
. 3,66. 10−4 m2

= 1,77 m/s 

 

 Substituindo os valores calculados, a equação do número de Reynolds resulta em:  

 

ReI =
2,16

kg
m3
. 1,77 m/s . 2,16. 10−2 m

13,76. 10−6 Pa. s
= 6001,53 

 

Observa-se que, como o número de Reynolds é inferior a 35000, a aplicação da 

correlação proposta por Chato e Dobson para o cálculo do número de Nusselt do 

escoamento interno é admissível. 

 

B.14 SECADOR (S – 501) 

A partir do balanço de energia global para as correntes envolvidas na secagem, 

pode-se obter a temperatura de saída dos cristais. Tomando o secador como volume de 

controle, tem-se: 

 

G. hG,E + L. hL,E = G. hG,S + L. hL,S + Q̇ 

  

hG,E refere-se a entalpia específica do ar seco admitido no secador com 0,0216 kg 

água/kg de ar seco de umidade absoluta, ou seja, de acordo com Geankoplis (1993): 

 

hG,E = CS,E(TG,E − Tref) + HE𝜆0 

 

Sendo, 

TG,E a temperatura do ar introduzido no secador = 95 °C; 

Tref a temperatura de referência = 0 °C; 

λ0 a entalpia de vaporização da água na temperatura de referência, 2501,00 kJ/kg; 

 CS,E o calor úmido do ar considerando o calor específico do ar e do vapor avaliados 

a 95 °C (BERGMAN et al., 2011):  
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CS,E = Cp, ar + Cp, vapor. HE 

CS,E = 1,02
kJ

kg ar seco. °C
+ 2,01

kJ

kg água. °C
. 0,0216

kg água

kg ar seco
 

CS,E = 1,06 
kJ

kg ar seco. °C
 

 

 Logo,  

 

hG,E = 1,06 
kJ

kg ar seco. °C
. (95 − 0) °C + 0,0216

kg água

kg ar seco
. 2501

kJ

kg água
 

hG,E = 154,72
kJ

kg ar seco
 

 

hG,S refere-se a entalpia específica do ar seco que deixa a secagem com 0,0424 kg 

de água/kg de ar seco de umidade absoluta e temperatura de 46,46 °C. Realizando o 

mesmo procedimento descrito para o cálculo da entalpia do ar que entra na secagem, tem-

se: 

 

CS,S = Cp, ar + Cp, vapor. HS 

CS,S = 1,01
kJ

kg ar seco. °C
+ 1,89

kJ

kg água. °C
. 0,0424

kg água

kg ar seco
 

CS,S = 1,09 
kJ

kg ar seco. °C
 

 

hG,S = CS,S(TG,S − Tref) + HSλ0 

hG,S = 1,09 
kJ

kg ar seco. °C
. (46,46 − 0) °C + 0,0424

kg água

kg ar seco
. 2501

kJ

kg água
 

hG,S = 156,68
kJ

kg ar seco
 

 

 hL,E refere-se a entalpia específica do sólido úmido introduzido no secador com 

umidade absoluta de 0,11 kg água/kg sólido seco e pode ser obtida através da seguinte 

equação (GEANKOPLIS, 1993):  

 

hL,E = Cp,S(TL,E − Tref) + XECp,A(TL,E − Tref) 
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Sendo, 

TL,E a temperatura em que os cristais são introduzidos no secador = 18 °C; 

Tref a temperatura de referência = 0 °C; 

Cp,A o calor específico da água a 1 atm e 18 °C = 4,19 kJ/(kg.°C); 

Cp,S o calor específico do ácido succínico a 18 °C (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL OF THE USA, 2003): 

 

Cp,S [kJ/kg] = 1,039 + 0,00641. T[°C] 

Cp,S = 1,039 + 0,00641 . 18 = 1,15
kJ

kg AS . °C
 

 

Logo, 

 

hL,E = 1,15
kJ

kg sólico seco. °C
. 18 °C + 0,11 

kg água

kg sólido seco
. 4,19

kJ

kg água. °C
. 18 °C 

hL,E = 29,00
kJ

kg sólido seco
 

 

A entalpia específica dos cristais na saída do secador, com umidade absoluta de 

0,004 kg água/kg sólido seco, é: 

 

hL,S = Cp,S(TL,S − Tref) + XSCp,A(TL,S − Tref) 

 

Como se desconhece a condição térmica de saída dos cristais, assume-se, para fins 

de cálculo, que a temperatura de saída seja igual a de entrada, isto é, 18 °C, para o cálculo 

dos calores específicos do ácido succínico e da água. 

Desta forma, 

 

hL,S = 1,15
kJ

kg sólido seco. °C
(TL,S) + 0,004 

kg água

kg sólido seco
. 4,19

kJ

kg água . °C
(TL,S) 

hL,S = 1,17
kJ

kg sólido seco. °C
. TL,S 
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Supondo que a secagem seja adiabática em relação ao ambiente externo e 

considerando a vazão mássica de ar seco, 6382,98 kg ar seco/h, e a vazão mássica dos 

cristais, 1252,51 kg sólidos seco/h, o balanço global de energia resulta em: 

 

6382,98 . 154,72 + 1252,51 . 29,00 = 6382,98 . 156,68 + 1252,51 . 1,17 . TL,S 

 

Logo, a temperatura de saída dos cristais da secagem é: 

 

TL,S = 16,25 °C 

 O dimensionamento do secador rotativo foi realizado conforme proposto por 

Moreira (2017) aplicando o método l/d (razão entre o comprimento e o diâmetro do 

secador), método que se baseia na aparência cilíndrica horizontalmente alongada dos 

secadores rotativos. Segundo Mujumdar (2006) a razão l/d está geralmente entre 4 e 10 

para que se obtenha uma performance ótima do secador. Sendo assim, assumindo l/d = 6, 

é possível determinar outras variáveis envolvidas na secagem. A Tabela 58 a seguir 

apresenta alguns parâmetros já definidos. 

 

Tabela 58 - Parâmetros relacionados à secagem.  

Variável Notação Valor 

Diâmetro médio dos cristais dp 
200 μM 

(EFE et al., 2013) 

Entalpia de vaporização da água na 

temperatura média dos cristais 
λL 2256,47 kJ/kg = 970,12 BTU/lb 

l/d β 6 

Massa específica do AS ρS 
1572,00 kg/m3 = 98,14 lb/ft3 

(PERRY; GREEN, 2007) 

Temperatura de bulbo úmido TBU 38,86 °C (PERRY; GREEN, 2007) 

Temperatura de entrada do ar TG,E 95,00 °C = 203,00 °F 

Temperatura de entrada dos cristais TL,E 18,00 °C = 64,40 °F 

Temperatura de saída do ar TG,S 46,46 °C = 115,63 °F 

Temperatura de saída dos cristais TL,S 16,25 °C = 61,25 °F 

Temperatura média dos cristais TL 17,13 °C = 62,83 °F 

Umidade absoluta dos cristais na 

entrada 
XE 0,11 lb água/lb AS 

(continua) 
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Tabela 58 - Parâmetros relacionados à secagem. 

Umidade absoluta dos cristais na 

saída 
XS 0,004 lb água/lb AS 

Vazão mássica de ar ṁ61 6520,85 kg/h = 14376,00 lb/h 

Vazão mássica dos cristais L 
1252,51 kg sólido seco/h = 2761,31 lb 

sólido seco/h 

 

 O procedimento para cálculo do diâmetro do secador será feito de modo iterativo: 

assume-se inicialmente um valor para o diâmetro do secador e calcula-se a sua área de 

seção transversal, obtém-se, a seguir, o fluxo mássico de ar, o coeficiente global 

volumétrico de transferência de calor e o diâmetro do secador, realizando, em seguida, a 

próxima iteração com base no novo valor de diâmetro. 

Supondo que o diâmetro do secador, d, seja de 1 ft, a sua área da seção transversal 

será: 

  

A =
π . d2

4
=
π . (1,00 ft)2

4
= 0,79 ft2 

 

Logo, desconsiderando a área da seção transversal ocupada pelos sólidos, obtém-

se o fluxo mássico de ar de secagem: 

  

m⃗⃗⃗ 61 =
ṁ61
A
=
14376,00

lb
h

0,79 ft2
= 18197,47

lb

h. ft2
 

 

Mccabe et al. (1993) apresentam a correlação a seguir que permite estimar o 

coeficiente global volumétrico de transferência de calor em BTU/(ft3.h.°F): 

  

Ua =
0,5 . m⃗⃗⃗ 61

0,67 

d
=
0,5 . (18176,39

lb
h. ft2

)
0,67

 

1 ft
= 357,42

BTU

h. °F. ft2
 

 

 Logo, o diâmetro do secador pode ser obtido através da equação a seguir, como 

proposto por Moreira (2017). 

 

(conclusão) 
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d = [
4

π

(XE − XS). L. λL
β. Ua. ΔTml

]

1/3

 

 

 Em que a diferença de temperatura média logarítmica para o escoamento em 

contracorrente equivale a: 

 

ΔTml,cc =
(TG,E − TL,S) − (TG,S − TL,E)

ln (
TG,E − TL,S
TG,S − TL,E

)
 

ΔTml,cc =
(203,00 − 61,25) °F − (115,63 − 64,40) °F

ln (
203,00 − 61,25
115,63 − 64,40

)
= 88,94 °F 

 Substituindo os valores, obtém-se: 

 

d = [
4

π

(0,11 − 0,004)
lb água
lb AS

. 2761,31 
lb AS
h

. 970,12
BTU
lb água

6 . 357,42
BTU
h. °F. ft2

. 88,94 °F
]

1/3

= 1,24 ft 

 

 A partir do diâmetro obtido na primeira iteração, recalcula-se a área da seção 

transversal do secador, o fluxo mássico de ar e assim sucessivamente. Após 40 iterações, 

atinge-se convergência satisfatória para as variáveis de interesse, que assumem os 

seguintes resultados: 

 

d = 2,87 ft = 0,87 m 

A = 6,47 ft2 = 0,60 m2 

m⃗⃗⃗ 61 = 2219,95
lb

h. ft2
= 10881,56

kg

h.m2
 

Ua = 30,42 
BTU

h. °F. ft2
= 621,70

kJ

h. °C.m2
  

 

 De acordo com a proposição inicial, 

 

β =
l

d
= 6 
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 Portanto, determina-se o comprimento do secador: 

 

l = 6 . 0,87 m = 5,22 m 

 

 De acordo com Richardson et al. (2002), secadores rotativos tem tipicamente 

diâmetro entre 0,75 e 3,5 m e comprimento de até 9 m, o que ratifica a conclusão de que 

o secador dimensionado está em conformidade com aqueles encontrados no mercado. 

 Por fim, é de interesse determinar o tempo de residência dos cristais no interior do 

secador. De acordo com Moreira (2017), o tempo de secagem é: 

 

t =
mSS. λTBU(XE − XS)

Ua. A. l. ΔTml,cc
,   mSS = ρS[γ. A. l. (1 − ε)]  

 Sendo, 

 λTBU a entalpia de vaporização da água na TBU, 2408,69 kJ/kg (LEMMON et al., 

2013); 

 ΔTml,cc a diferença de temperatura média logarítmica para o escoamento em 

contracorrente = 49,41 °C; 

 mSS a massa de sólido seco contida no secador; 

 γ a fração volumétrica ocupada pelos sólidos no secador, que, segundo Moreira 

(2017) está entre 3% e 10%, será assumida como 5%; 

 ε a porosidade média das partículas, considerada igual a 10%. 

 Portanto,  

 

mSS = 1572
kg AS

m3
[0,05 . 0,60 m2. 5,22 m . (1 − 0,10)] = 221,56 kg 

 

t =
221,56 kg AS. 2408,69

kJ
kg água

(0,11 − 0,004)
kg água
kg AS

621,70
kJ

h. °C.m2
. 0,60 m2. 5,22 m . 49,41 °C

= 0,60 h = 36 min 

 

B.15 PRODUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (TQ – 605) 

Hidróxido de amônio 30% – fração mássica de amônia na solução – é produzido 

na planta industrial e misturada à solução de glicose procedente da hidrólise no misturador 

estático UM – 203, ajustando o pH até 6,7, pH adequado para a fermentação. Opta-se pela 
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utilização do hidróxido de amônio como agente neutralizante pela disponibilidade de 

amônia no processo. 

 Uma quantidade de 7,24 kg/h de amônia adquirida do distribuidor a 10 °C será 

borbulhada em 16,90 kg/h de água a temperatura ambiente, produzindo 24,14 kg/h de 

hidróxido de amônio. Como a solubilidade da amônia em água diminui com o aumento 

da temperatura e a produção de hidróxido de amônio é exotérmica, realiza-se a geração 

dessa solução em um tanque cilíndrico encamisado (TQ – 605), em que o meio será 

mantido a temperatura ambiente de 18 °C, evitando dessa forma o emprego de isolamento 

térmico na tubulação de distribuição.  

A solubilização resulta em uma taxa de transferência de calor de -3,22 kW 

(Q̇TQ−605), que deverá ser dissipada em uma solução de monoetilenoglicol 50% (v/v) 

disponibilizada a -25 °C, desconsiderando, portanto, a perda de calor para o ambiente. 

Assume-se que a solução de monoetilenoglicol atinja -5 °C na saída da camisa de 

resfriamento. Opta-se por esse mecanismo de resfriamento porque apenas água fria não 

seria suficiente para atingir a temperatura de interesse de 18 °C. 

Conforme traz a seção B.11, o calor específico da solução de monoetilenoglicol a 

-25 °C e -5 °C é 3,33 kJ/(kg.°C) e 3,40 kJ/(kg.°C), respectivamente. Sendo assim, requer-

se uma vazão mássica do fluido refrigerante de: 

 

ṁ103 =
Q̇TQ−605

Cp104. T104 − Cp103. T103
 

ṁ103 =
3,22 kJ/s. (

3600 s
1 h

)

3,40
kJ
kg. °C

. (−5 °C) − 3,33
kJ
kg. °C

. (−25 °C)
 

ṁ103 = 174,74
kg

h
 

 

 Adotando-se 25 BTU/(h.ft².°F) - 141,96 W/(m².°C) - como coeficiente global de 

transferência de calor (COUPER, 2012), tem-se a área de troca térmica da camisa: 

 

Q̇TQ−605 = U. ATQ−605. ΔT 

 

Em que ΔT é a diferença entre a temperatura do meio, 18 °C, e a média das 

temperaturas de entrada e saída da solução de monoetilenoglicol na camisa, -15 °C. Logo, 
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ATQ−605 =
3,22 kW

141,96
W

m2. °C
. (18 − (−15)) °C

= 0,69 m² 

 

Assumindo que a altura do líquido contido no TQ – 605 seja equivalente ao 

diâmetro do tanque, que haja acúmulo e disponibilidade de hidróxido de amônio por no 

máximo 3 h e que a fração volumétrica de líquido no tanque corresponda a 75% de seu 

volume, computa-se o volume, diâmetro e altura do TQ – 605, considerando a produção 

de 24,14 kg NH4OH/h: 

 

VTQ−605 =
ṁ40
ρ40

.
τ

0,75
 

 

Sendo ρ40 a massa específica da solução de hidróxido de amônio a 18 °C, 840,92 

kg/m³, obtém-se: 

 

VTQ−605 =
24,14 kg/h

840,92 kg/m3
.
3 h

0,75
= 114,83 . 10−3 m³ 

 

Logo, o diâmetro e a altura do tanque são, respectivamente: 

 

VTQ−605 =
π . DTQ−605

2  . HTQ−605 

4
=
π .  0,75 . DTQ−605

3  

4
 

DTQ−605 = (
4 . 0,75 . VTQ−605

π
)

1/3

 

DTQ−605 = (
4 . 114,83 . 10−3 m³

π
)

1/3

= 0,48 m 

 

HTQ−605 =
DTQ−605

0,75
 

HTQ−605 =
0,53 m

0,75
= 0,64 m 

 

Com base na área de troca térmica e diâmetro do tanque, obtém-se 0,46 m de altura 

da camisa, que está abaixo, portanto, da altura do nível do líquido de 0,48 m. 
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B.16 TANQUES DO PROCESSO 

A planta industrial contará com 17 tanques destinados a diferentes finalidades, 

como é descrito na Tabela 59. Para fins de cálculo, adotou-se a densidade da água para o 

líquido contido no tanque, afora os reservatórios de ácido sulfúrico, amônia e dióxido de 

carbono e os tanques de material sólido. 

 

Tabela 59 - Lista de tanques do processo. 

Tag Descrição 

SI – 101  Silo de armazenamento de quirera (ver Anexo H) 

SI – 102 
Silo de armazenamento de casca de arroz (ver seção 6.1 para dimensionamento e 

Anexo H para catálogo) 

TQ – 101  Tanque pulmão de quirera pulverizada 

TQ – 102 
Mistura do amido com a água, o ácido sulfúrico, o cloreto de cálcio e a enzima 

α-amilase  

TQ – 301  Tanque pulmão da solução fermentescível (ver seção B.2 para dimensionamento) 

TQ – 501  Tanque pulmão da solução fermentada (ver seção B.2 para dimensionamento) 

TQ – 502 Tanque de retenção do líquido clarificado 

TQ – 503 Tanque de armazenamento do lodo da centrífuga SC – 501   

TQ – 504 
Tanque de retenção da solução de sulfato de amônio procedente da centrífuga SC 

– 502 

TQ – 505 Tanque de armazenamento da solução de sulfato de amônio 

TQ – 506 Tanque de preparação do líquido de lavagem dos cristais do CR – 501  

TQ – 507 
Tanque de mistura dos condensados dos vapores saturados gerados no 

evaporador V – 501  

SI – 501 Silo de armazenamento dos cristais de AS 

TQ – 601 Tanque de armazenamento de dióxido de carbono 

TQ – 602 Tanque de armazenamento de amônia 

TQ – 603 Tanque de armazenamento de ácido sulfúrico 

TQ – 604 Mistura amônia e água 

TQ – 605 
Tanque de preparação do hidróxido de amônio (ver seção B.15 para 

dimensionamento) 

 

 O tanque pulmão TQ – 101 assume a função de reter material moído por 1 dia, 

permitindo dessa forma a continuidade do processo caso seja necessário manutenção ou 
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paradas eventuais do moinho de martelos. Dada a densidade do arroz de 750 kg/m³ 

(BANCO DE CONHECIMENTO DO ARROZ, 2018) e, desconsiderando a fração de 

vazios entre o material particulado, para uma vazão mássica de 1827,09 kg/h de quirera 

moída, tem-se que o volume do TQ – 101 é de 64,96 m³. 

O misturador TQ – 102 tem como função proporcionar homogeneização à mistura 

a ser liquefeita, de vazão mássica de 4082,25 kg/h. Assumindo meia-hora como tempo de 

residência suficiente para que a massa toda massa seja equalizada e que o volume do 

líquido ocupe 75% da capacidade disponível, o misturador TQ – 102 terá capacidade 

máxima de 2,73 m³. Conforme traz Couper et al. (2012), para misturas líquido-líquido, 

recomenda-se uma potência de agitação volumétrica de 5 HP/1000 gal. Sendo assim, a 

potência de acionamento do motor do agitador será de 8 HP.  

De modo similar, adotou-se meia-hora como tempo de residência do material 

retido no tanque TQ – 502, cuja função é fornecer altura de coluna de líquido suficiente 

para a operação da bomba B – 502. Alimenta-se 14998,64 kg/h de líquido clarificado a 

esse reservatório, que deve ter volume equivalente a 10,00 m³, sendo 75% da sua 

capacidade útil.  

 Por sua vez, o armazenamento do lodo no TQ – 503 deverá ser capaz de retê-lo 

por no máximo 2 dias, recebendo por hora 228 kg de solução rica em microrganismos e 

proteínas procedentes da hidrólise e da fermentação. Logo, a capacidade máxima de 10,96 

m³. 

 Anteriormente à comercialização da solução de sulfato de amônio, esse coproduto 

poderá ser armazenado por até 2 dias na planta industrial. Justifica-se seu baixo tempo de 

armazenamento por ser um material de constante consumo como fertilizante em zonas 

agrícolas. A produção da solução de em torno de 33% em massa de sulfato de amônio é 

de 4497,44 kg/h, logo o tanque TQ – 505 deverá ter uma capacidade de armazenar 215,88 

m³ desse material.  

O tanque TQ – 504, por sua vez, destina-se a reter a solução de sulfato de amônio 

para fornecer à bomba B – 504 altura de coluna de líquido suficiente para sua operação. 

Adotando-se 15 minutos como tempo de residência e supondo que somente 75% do 

volume do tanque seja ocupado por líquido, seu volume é da ordem de 1,50 m³. 

 O recipiente TQ – 506 atua como vaso para preparação e armazenamento da 

solução de ácido succínico saturado, que será empregada na lavagem dos cristais 

produzidos no cristalizador CR – 501. Como descrito na seção A.2.9, 625,63 kg/h de 
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solução saturada são utilizados para lavagem na temperatura de 5,00 °C, sendo 

armazenada por um período de no máximo 3 h no tanque.  

O dimensionamento do TQ – 506 segue a metodologia apresentada na seção B.15: 

o tanque será encamisado, sendo o meio mantido a 5,00 °C por uma solução de 

monoetilenoglicol 50% (v/v). Desprezando o calor de solução devido à pequena fração 

de cristais solubilizados, obtém-se, conforme a Tabela 60: 

 

Tabela 60 - Parâmetros relacionados ao tanque TQ – 506. 

Variável Valor 

Vazão mássica de solução saturada de AS 625,63 kg/h 

Temperatura da alimentação 18,00 °C 

Temperatura da saída 5,00 °C 

Calor específico da mistura 4,18 kJ/(kg.°C) 

Entalpia da alimentação 47072,40 kJ/h 

Entalpia da saída 13075,67 kJ/h 

Calor a ser removido 33996,73 kJ/h 

Calor específico do MEG 50% a -25 °C 3,33 kJ/(kg.°C) 

Calor específico do MEG 50% a -5 °C 3,40 kJ/(kg.°C) 

Vazão mássica de MEG 50% 512,05 kg/h 

Coeficiente global de transferência de 

calor (COUPER, 2012) 
141,96 W/(m².°C) 

ΔT 20 °C 

Área de troca térmica 3,33 m² 

Massa específica da solução 1000 kg/m³ 

Fração volumétrica ocupada pelo líquido 0,75 

Volume do tanque 2,50 m³ 

 

 O tanque TQ – 507 capta o condensado do vapor de aquecimento do 2° efeito do 

evaporador de vazão mássica equivalente a 3061,85 kg/h e temperatura de 106,67 °C, o 

condensado do vapor de aquecimento do 3° efeito de vazão mássica de 3260,19 kg/h e 

temperatura de 94,22 °C, assim como 3414,50 kg/h de água saturada proveniente do 

condensador P – 504 a 76,17 °C (ver seção B.11 e Figura 32). A média das temperaturas 

ponderada pelas vazões mássicas resulta em uma temperatura média do líquido contido 

no tanque de aproximadamente 91 °C, cujo potencial energético é aproveitado no trocador 
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de calor P – 503 para pré-aquecer a alimentação do evaporador. Quanto à capacidade do 

TQ – 507, adota-se 15 minutos de tempo de residência, resultando em um volume máximo 

de armazenamento de 3,24 m³ dado que o nível de água atinja em média 75% da 

capacidade permitida. 

 296,92 kg/h de dióxido de carbono é demandando na torre de absorção T – 601 

para produzir bicarbonato de amônio. Nos biorreatores R – 301 em torno de 25 m³ do 

volume de cada vaso deve ser ocupado por CO2 a fim de se proceder a fermentação em 

condição anaeróbica. Sabendo-se que o tempo a soma do tempo de carregamento, 

fermentação e descarregamento resulta em 46,58 h e que o volume específico do gás a 18 

°C e 101,33 kPa é de 1,81 m³/kg (LEMMON et al., 2013), tem-se uma vazão mássica 

requerida de 0,97 kg CO2/h.  

  O tanque de armazenamento TQ – 601 deve ser capaz de acumular dióxido de 

carbono por no máximo uma semana, sob pressão de 20 bar e temperatura de – 20 °C, 

estando o CO2 no estado líquido e de volume específico igual a 923,30 kg/m³ 

(AMSTERCHEM, 2018). Como a soma das demandas de CO2 na torre de absorção e no 

biorreator equivale a 297,89 kg/h, a capacidade do reservatório deve ser de 54,20 m³. 

 Consome-se um total de 428,52 kg/h de amônia no processo, sendo que 7,24 kg/h 

são necessários na neutralização do produto proveniente da hidrólise no misturador 

estático UM – 203 e 421,28 kg/h são utilizados na geração de hidróxido e bicarbonato de 

amônio, que atuam como agente neutralizante e fonte de carbono inorgânico, 

respetivamente, na fermentação (HERMANN et al., 2013). A quantidade de amônia 

armazenada no TQ – 602 é suficiente para abastecer o processo por 1 semana, o que 

equivale a 72 toneladas de amônia.  

Segundo Appl (2011), o sistema de armazenamento sob pressão entre 16-18 bar a 

temperatura ambiente é adequado para armazenar uma capacidade de até 270 t de amônia. 

Desta forma, o gás é pressurizado até 17 bar, sendo armazenado no estado líquido em 

tanque cilíndrico horizontal de 121,80 m3, dado que a massa específica da amônia na 

pressão estabelecida e temperatura ambiente é de 591,01 kg/m3 (AMSTERCHEM, 2018). 

 Ácido sulfúrico 98% (m/m) é demandando em três circunstâncias do processo: 

14,26 kg/h no TQ – 102, 7,50 kg/h no UM – 201 e 1122,40 kg/h no UM – 301. Dessa 

forma, totaliza-se um consumo de 192,28 toneladas de ácido sulfúrico semanalmente na 

planta industrial. Como a densidade desse composto é de 1840 kg/m³, o tanque de 

armazenamento TQ – 603 deve ter uma capacidade de 116,10 m³, considerando um 

volume útil de 90% em relação ao volume total. 
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 No tanque TQ – 604, de acordo com a Figura 16, 1645,24 kg H2O/h e 652,96 kg 

NH3/h são misturados a fim de produzir uma solução de amônia que é conduzida à torre 

de absorção T – 601. A mistura é exotérmica, de modo que o produto gerado está a 54,21 

°C e em fase líquida e gasosa, necessitando, portanto, anteriormente a sua entrada na T – 

601, ser resfriada para solubilizar a amônia presente na fase gasosa. Adotando meia-hora 

como tempo de residência, tem-se que a capacidade do tanque é igual a 1,15 m³. 

 Por fim, o silo de armazenamento do ácido succínico SI – 501 é capaz de reter os 

cristais por até 5 dias, recebendo a cada hora 1257,54 kg de material. Considerando a 

massa específica do ácido succínico de 1580 kg/m³ (PERRY & GREEN, 2007) e que o 

volume ocupado pelos sólidos equivalha a 75% do volume do tanque, o silo SI – 501 tem 

capacidade máxima de 127,35 m³. 

 O diâmetro e altura dos tanques do processo foram estimados supondo que a altura 

do sólido ou líquido contido no reservatório seja igual ao seu diâmetro, dada uma fração 

de ocupação. A Tabela 61 a seguir resume os parâmetros dos dimensionamentos dos 

tanques. 

 

Tabela 61 - Parâmetros dos tanques do processo.  

Tanque Volume (m³) 
Fração 

ocupada (%) 
Diâmetro (m) Altura (m) 

SI – 101 380 -   

SI – 102 2200 - 14,55 16,16 

TQ – 101 58,47 90 4,21 4,67 

TQ – 102 2,73 75 1,38 1,83 

TQ – 301 450 100 8,31 8,31 

TQ – 501 450 100 8,31 8,31 

TQ – 502 10,00 75 2,12 2,83 

TQ – 503 10,96 100 2,41 2,41 

TQ – 504 1,50 75 1,13 1,50 

TQ – 505 215,88 100 6,50 6,50 

TQ – 506 2,50 75 1,34 1,78 

TQ – 507 3,24 75 1,60 2,14 

SI – 501 127,35 75 4,95 6,61 

TQ – 601 54,20 100 4,10 4,10 

TQ – 602 121,80 100 5,37 5,37 

(continua) 
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Tabela 61 - Parâmetros dos tanques do processo. 

TQ – 603 116,90 90 5,11 5,67 

TQ – 604 1,15 100 1,14 1,14 

TQ – 605 0,11 100 0,48 0,64 

 

B.17 TROCADOR DE CALOR (P – 601) 

O trocador de calor P – 601 destina-se a resfriar a solução de amônia solubilizada 

em água procedente do TQ – 604 a 54,21 °C, devendo sua temperatura ser ajustada até 8 

°C - temperatura em que se fez possível atingir a concentração desejada de bicarbonato e 

hidróxido de amônio de 8 e 3 M, respectivamente, como produtos da torre de absorção. 

A solução adentra o trocador de calor com uma fase líquida e outra gasosa, deixando-o 

com toda amônia solubilizada em água. 

 A carga térmica relacionada a esse trocador de calor é de 286,21 kW, taxa de 

transferência de calor que será removida por uma solução de monoetilenoglicol 50% 

(v/v), que escoa em contracorrente ao fluido quente. O cálculo da vazão do fluido frio e 

o dimensionamento do trocador de calor segue a metodologia apresentada para o P – 504. 

Os resultados constam na Tabela 62 a seguir. 

 

Tabela 62 - Parâmetros relacionados ao trocador de calor P – 601. 

Variável Valor 

Calor a ser removido 286,21 kW 

Temperatura de entrada do MEG 50% -25 °C 

Calor específico do MEG 50% a -25 °C 3,33 kJ/(kg.°C) 

Temperatura de saída do MEG 50% -5 °C 

Calor específico do MEG 50% a -5 °C 3,40 kJ/(kg.°C) 

Vazão mássica de MEG 50% 4,31 kg/s = 15519,09 kg/h 

Coeficiente global de transferência de 

calor (COUPER, 2012) 
800 W/(m².°C) 

ΔTml,cc 44,84 °C 

Área de troca térmica 7,98 m² 

 

(conclusão) 
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B.18 ESTERILIZADORES (E – 201, E – 301, E – 401) 

A planta industrial contará com três sistemas de esterilização, sendo que cada 

sistema compreende um conjunto de quatro elementos:  

 um aquecedor, em que a temperatura do fluido a ser esterilizado deve atingir 121 

°C, temperatura ideal para esterilização de meios fermentescíveis segundo 

Schmidel et al. (2001), por meio de vapor saturado indireto a 4 atm - temperatura 

de saturação de 144,08 °C (BERGMAN et al., 2011); 

 uma seção de permanência em que o meio reside a 121 °C por 15 minutos 

(SCHIMIDEL et al., 2013); 

 um trocador de calor de integração para pré-aquecimento da corrente conduzida 

ao aquecedor, sendo que o fluido quente é a corrente já esterilizada; 

 um resfriador, se necessário, a fim de diminuir com água de resfriamento a 

temperatura do meio esterilizado até a temperatura desejada. 

A Figura 34 mostra como esses elementos estão arranjados e a Tabela 63 apresenta 

uma breve descrição de cada sistema de esterilização. 

 

Figura 34 - Esquema do sistema de esterilização. 

 

Fonte: Autores. 

 

Tabela 63 - Lista de sistemas de esterilização. 

Tag Descrição 

E – 201 Esterilização da solução a ser sacarificada, que se encontra a 86,00 °C 

E – 301  
Esterilização da solução de bicarbonato de amônio, hidróxido de amônio e água 

proveniente do sistema de absorção a 31,12 °C 

E – 401  
Esterilização da água a temperatura ambiente destinada a diluição da glicose 

produzida até a concentração adequada para o crescimento do microrganismo 
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 Assume-se o calor específico da água para todas correntes do sistema, 4,18 

kJ/(kg.°C) (BERGMAN et al., 2011), excetuando a corrente de vapor.  Quanto à notação, 

F e Q subscritos referem-se aos fluidos frio e quente, respectivamente, enquanto E e S 

subscritos denotam as correntes de entrada e de saída, respectivamente, do fluido quente 

ou frio. 

Os trocadores de calor de integração foram dimensionados de modo a se recuperar 

a máxima energia possível respeitando um limite de diferença de temperatura entre o 

fluido frio e quente de 10 °C na saída e entrada do trocador de calor. Por conseguinte, 

sabendo-se que a temperatura de esterilização é 121 °C, conclui-se que a temperatura que 

o fluido frio deixa o trocador de calor de integração dos sistemas E – 201 e E – 301 é 110 

°C, enquanto para o sistema E – 401 tem-se 100 °C. 

 A Tabela 64 a seguir apresenta as informações relacionadas ao balanço de energia 

para o fluido frio do trocador de calor de integração.  

 

Tabela 64 - Resumo do balanço de energia para fluido frio dos T.Cs de integração. 

Tag Vazão mássica (kg/h) TF,E (°C) TF,S (°C) Q (kW) 

E – 201 4588,55 86,00 110,00 127,87 

E – 301 7384,21 31,12 110,00 676,31 

E – 401 2242,95 18,00 100,00 213,55 

 

 Já para o fluido quente do trocador de calor de integração, tem-se conhecimento 

da temperatura de entrada, 121 °C, e da carga térmica (Tabela 65). Portanto, através do 

balanço de energia tomando o fluido quente como volume de controle, é possível obter 

sua temperatura de saída, informação que consta na Tabela 65. 

 

Tabela 65 - Resumo do balanço de energia para o fluido quente dos T.Cs de integração. 

Tag Vazão mássica (kg/h) TQ,E (°C) Q (kW) TQ,S (°C) 

E – 201 4588,55 121,00 266,39 97,00 

E – 301 7384,21 121,00 676,31 42,12 

E – 401 2242,95 121,00 213,55 39,00 

 

Nos sistemas E – 201 e E – 301, as correntes que serão esterilizadas entram a 110 

°C no aquecedor. Já no sistema E – 401, a temperatura de entrada é 100 °C. Em ambos 

os casos, o meio deixa o aquecedor a 121 °C. O balanço de energia para o fluido frio 
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permite estimar a carga térmica de cada aquecedor, assim como a vazão necessária de 

vapor a 4 atm, cuja entalpia de vaporização é de 2131,95 kJ/kg (BERGMAN et al., 2011). 

A Tabela 66 a seguir apresenta informações pertinentes aos aquecedores dos 

esterilizadores. 

 

Tabela 66 - Resumo do cálculo dos aquecedores. 

Tag Vazão mássica (kg/h) Q (kW) Vazão de vapor (kg/h) 

E – 201 4588,55 58,61 98,97 

E – 301 7384,21 94,31 159,25 

E – 401 2242,95 54,69 92,35 

 

 Nos sistemas de esterilização E-301 e E-401 não é necessário um trocador de calor 

de resfriamento, pois as correntes deixam o trocador de calor de integração em 

temperaturas adequadas para as operações as quais se destinam. Para o sistema de 

esterilização E-201, entretanto, requer-se água de resfriamento a 31 °C a fim de que o 

meio esterilizado a 97 °C (Tabela 65) atinja a temperatura de sacarificação, 60 °C. 

Portanto, tem-se a carga térmica no trocador de calor de resfriamento: 

 

Q̇ = ṁ. cp. (TQ,S − TQ,E) 

Q̇ = 4588,55
kg

h
. 4,18

kJ

kg. °C
. (60 − 97) °C 

Q̇ = −709665,14
kJ

h
= −197,13 kW 

 

 Por consequência, a vazão requerida de água de resfriamento (corrente 37) é: 

 

ṁ37 =
Q̇

cp37. (TF,S − TF,E)
 

ṁ37 =
709665,14

kJ
h

4,18
kJ
kg. °C

. (36 − 31) °C
= 33955,27 kg/h 

 

 Todos trocadores de calor citados são do tipo casco e tubos com escoamento em 

contracorrente. Assim sendo, determinou-se a área de troca térmica dos trocadores de 

calor adotando coeficientes globais de transferência de calor conforme proposto por 
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Sinnott et al. (2005). A Tabela 67 a seguir apresenta as áreas estimadas empregando a 

metodologia apresentada na seção B.8, além de parâmetros pertinentes ao seu cálculo. 

 

Tabela 67 - Área de troca térmica dos T.Cs dos sistemas de esterilização. 

Tag Função Q (kW) 
U 

(kW/m².C) 
ΔTml,cc (°C) A (m²) 

E – 201 

Integração 127,87 0,80 11,00 14,57 

Aquecedor 58,61 1,50 28,23 1,38 

Resfriador 197,13 0,80 43,04 5,73 

E – 301 
Integração 676,31 0,80 11,00 76,83 

Aquecedor 94,31 1,50 28,23 2,23 

E – 401 
Integração 213,55 0,80 21,00 12,71 

Aquecedor 54,69 1,50 32,46 1,12 

 

O tubo de espera dos esterilizadores é dimensionado de modo que o tempo de 

residência (t) seja de 15 min, bem como considerando um diâmetro interno de 35 cm (d). 

Logo, para o esterilizador E – 301, a vazão mássica do meio a ser esterilizado corresponde 

a 4588,55 kg/h ou vazão volumétrica de 4,59 m3/h (V̇) ao se aproximar a densidade da 

água como igual à densidade do meio. Desta forma, o comprimento do tubo de espera é: 

 

LE−201 =
V̇

π.
d2

4

. t 

LE−201 =
4,59

m3

h

π.
(0,35 m)2

4

15min. (
1 h

60 min
) =  11,93 m 

 

Realizando o mesmo procedimento para os demais sistemas de esterilização, tem-

se tubos de espera de 19,19 m e 5,83 m para o E-301 e o E-401, respectivamente. 

 

B.19 TORRE DE RESFRIAMENTO 

A remoção de calor de 686,85 m³/h de água de resfriamento do processo fica por 

conta da torre de resfriamento, na qual o líquido é posto em contato direto em 

contracorrente com o ar ambiente, introduzido no equipamento por meio de tiragem 

induzida. A água de resfriamento é recebida a 36 °C na torre de resfriamento, deixando-
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a a 31 °C, o que resulta em uma faixa de resfriamento de 5 °C. Além de que a aproximação 

equivale a 4 °C dada uma temperatura de bulbo úmido (TBU) de aproximadamente 27 

°C para o ar nas condições ambiente médias anuais de Pelotas (UFPEL, 2018), isto é, 

umidade relativa de 80% e  temperatura de bulbo seco de 30 °C - TBS no decorrer do ano 

para a condição mais desfavorável à transferência de massa durante o resfriamento. 

Considera-se que 0,77% em massa de água seja perdida por evaporação e por 

purgas, conforme Geankoplis (1993). 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 0,00085 ∗ 1,8 ∗ ∆𝑇 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 0,00085 ∗ 1,8 ∗ 5 ≈ 0,77% 
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APÊNDICE C - CALOR LIBERADO PELA E. COLI 

Para a realização do balanço de energia do biorreator R – 301 é necessário o 

conhecimento do máximo calor liberado pela E. coli durante a fermentação, a fim de que 

a vazão de água de resfriamento, bem como as dimensões da serpentina contida no 

biorreator, sejam determinadas para a situação de maior liberação de calor pelo meio 

fermentativo. A patente de Hermann et al. (2013) traz dados experimentais de consumo 

de glicose pela E. coli durante a fermentação em um experimento similar ao que foi 

utilizado como base para o scale-up do processo fermentativo descrito neste projeto.  

A Figura 35 apresenta os dados experimentais, assim como a curva obtida por 

regressão polinomial a partir desses dados.  

 

Figura 35 - Variação da concentração de glicose com o tempo. 

 

Fonte: Adaptado de Hermann et al. (2013). 

 

 Para um coeficiente de determinação igual a 0,9974, a regressão polinomial de 

terceiro grau resultou em: 

 

𝐶(𝑡) = 0,0066. 𝑡2 − 0,3623. 𝑡2 + 2,0947. 𝑡 + 104,75 
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 Nota-se que, assim como para a fermentação realizada no biorreator R – 301, o 

consumo de glicose não é total. O período inicial da fermentação em que a concentração 

de glicose aumenta pode ser atribuída ao fato de a fermentação ser conduzida inicialmente 

como batelada alimentada. Observa-se que entre 15 e 20 h de fermentação, o consumo de 

glicose é máximo pelo microrganismo, conforme evidenciado pela curva obtida através 

da derivada da curva de regressão, mostrada na Figura 36: 

 

Figura 36 - Taxa de consumo de glicose. 

 

Fonte: Autores. 

 

 Desta forma, conclui-se que o máximo consumo de glicose ocorre em torno de 20 

h de fermentação e que equivale a aproximadamente (4,5 g de glicose/L)/h. Logo, 

considerando que a E. coli é capaz de liberar 580 kJ/kg de glicose consumida (REIN, 

2007) e levando em conta o volume reacional de 75 m3, a máxima taxa de liberação de 

calor pelo microrganismo durante a fermentação corresponde a: 

 

∆HR = 580
kJ

kg glicose
4,5.10−3

g glicose

L reator. h 
. 75000 L 

∆HR = 195750
kJ

h
= 54,38 kW 

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

T
ax

a 
d
e 

co
n
su

m
o
 d

a 
G

li
co

se
 (

g
/(

L
.h

))

Tempo (h)

Taxa de consumo da Glicose



236 

  

APÊNDICE D – MEMORIAL DE CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES 

As instalações a que se referem as discussões daqui em diante são as contidas nas 

plantas de leiaute da empresa i-gamma®, contidas nos Apêndices E.1 e E.2. Tais plantas 

contêm as instalações devidamente divididas e identificadas por legendas, bem como a 

nomenclatura utilizada para os trechos de tubulações. 

 

D.1 INSTALAÇÃO DE VAPOR 

D.1.1 DEMANDA DE COMBUSTÍVEL PARA A CALDEIRA  

A quantidade de combustível (W) consumida pela caldeira por dia pode ser 

estimada pela equação:  

 

W = 
demanda de vapor. λ. 1,2. [(1 − η) + 1]. 24

NCV
 

  

 Sendo,  

 W, demanda de combustível (kg/dia); 

 λ, calor latente do vapor (kJ/kg);  

 η, eficiência da caldeira;  

 NCV, poder calorífico inferior do combustível (kJ/kg). 

 

 Considerando uma eficiência de 0,8 para caldeiras que usam casca de arroz como 

combustível, poder calorífico inferior de 4600 kJ/kg (RAYAPRULO, 2009) e o calor 

latente do vapor a 11 bar de 1999,47 kJ/kg (TLV, 2018), tem-se:  

 

W = 
5716,91

kg
h
. 1999,47

kJ
kg
. 1,2. [(1 − 0,8) + 1]. 24h

4600 
kJ
 kg

= 85873,5
kg

dia
 

 

D.1.2 DEMANDA DE VAPOR PARA ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

A esterilização dos reatores de fermentação de 100 m³ será efetuada com vapor 

saturado direto ao fim de cada batelada e de modo sequencial, isto é, os biorreatores não 

serão esterilizados simultaneamente. Aplica-se essa metodologia a fim de evitar o 

superdimensionamento das linhas de vapor e porque a esterilização simultânea seria 

necessária apenas em situações infrequentes. Sendo assim, assumindo um tempo de carga 
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de vapor do biorreator de aproximadamente 10 minutos e uma temperatura de 

esterilização de 121 °C, obtém-se a vazão de vapor requerida: 

 

ṁvapor,R−301 =
VR−301. ρ

t
 

 

 O reator estará a pressão atmosférica no início da carga, portanto, a massa 

específica do vapor nessa condição é 0,59765 kg/m³ (TLV, 2018). Assim: 

 

ṁvapor,R−301 =
100 m3. 0,59765 kg/m3

10min  (
1 h

60 min)
= 358,59

kg

h
 

 

 Os reatores de sacarificação, de cultivo de inóculo e o tanque pulmão, R – 202, R 

– 401 e TQ – 301, respectivamente, serão esterilizados durante paradas planejadas do 

processo e durante ocasiões especiais, de modo simultâneo ou não. O cálculo demanda 

de vapor foi realizado similarmente ao apresentado para o reator de fermentação, 

conforme mostra os resultados apresentados na Tabela 68, sendo novamente assumido 

um tempo de carga adequado para o equipamento a ser esterilizado. 

 

Tabela 68 - Demanda de vapor de esterilização para outros equipamentos. 

Tag Volume (m³) Tempo de carga (min) Demanda de vapor (kg/h) 

R – 202 13,39 15 32,02 

TQ – 301 450,66 180 89,78 

R – 301 100,00 10 358,59 

R – 401 19,95 15 47,70 

 

D.1.3 DEMANDA DAS LINHAS DE VAPOR  

Realizou-se o dimensionamento das tubulações de vapor de acordo com o critério 

da perda de carga, em que se assumiu uma perda de carga máxima de 1 bar ao longo da 

linha, visto que o vapor necessita ser entregue no mínimo a 10 bar ao reator de liquefação. 

Considerou-se que o comprimento equivalente (Leq) de todos os trechos correspondesse 

ao comprimento real (L) acrescido em 35%, por se tratarem de linhas curtas de 

comprimento inferior a 100 m (MACINTYRE, 2012). 

 O comprimento equivalente máximo corresponde à distância entre as 

extremidades da linha de vapor, ou seja, a distância entre a casa da caldeira e a tomada de 

vapor no trocador de calor P – 507, acrescida em 35%. Logo, 
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Leq1-62 = L1-62 × 1,35  

Leq1-62 = 168,55 m × 1,35 = 227,54 m 

 

Sendo assim, a perda de carga para cada 100 m de tubulação equivale a: 

 

J = 1 bar
100 m

Leq
1-62

 = 0,44 bar/100 m 

 

Fixada a perda de carga máxima, obtém-se o diâmetro de cada trecho da tubulação 

de acordo com a equação abaixo. 

 

D = √
0,029.ṁ1,95.υ.0,95

J

5,1

  (MACINTYRE, 2012)  

 Sendo, 

mV̇ , a vazão mássica de vapor (kg/h); 

 J, a perda de carga = 0,44 bar/100 m; 

 υ, o volume específico do vapor na pressão em que se encontra (m3/kg). 

Tomando como exemplo o trecho 1-3, sua vazão é 5716,91 kg/h e sua pressão de 

transporte 1114,58 kPa (ver seção 6.1.1.1). O volume específico do vapor nessa pressão 

é igual a 0,1752 m3/kg (TLV, 2018). Logo, o diâmetro interno (D) desse trecho pode ser 

estimado: 

 

D = √
0,029.(5716,91 kg/h)1,95.(0,1752 m3/kg).0,95

0,44 bar

5,1

 = 11,28 cm 

 

  Devido a indisponibilidade de um tubo industrial com este diâmetro, estima-se a 

velocidade de escoamento do vapor em tubos com diâmetros internos comerciais 

imediatamente superior e inferior de Schedule 40. O tubo de diâmetro que for capaz de 

fornecer a velocidade de escoamento mais próxima à faixa de velocidade recomendada, 

será aquele utilizado no trecho.  

 Para o trecho 1-3 o diâmetro imediatamente superior é de 128,20 mm (NPS 5’’), 

enquanto o diâmetro imediatamente inferior é de 102,26 mm (NPS 4’’). A velocidade do 

vapor para cada um desses diâmetros é: 
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NPSsup = 5
'' → 

vsup =
4.mV.υ

π.Dsup2
=

4.(5716,91 kg/h).(1 h/3600 s).(0,1752 m3/kg)

π.(0,12820 m)2
= 21,56 m/s 

 

NPSinf = 4
'' → vinf =

4.mV.υ

π.Dinf
2 =

4.(5716,91 kg/h).(1 h/3600 s).(0,1752 m3/kg)

π.(0,10226 m)2
 
 

= 33,88 m/s 

 

 De acordo com Macintyre (2012), a faixa de velocidade recomendada para os 

ramais secundários é de 10 e 15 m/s, enquanto a faixa de velocidade recomendada para 

as linhas alimentadoras é de 15 a 30 m/s. Considerando o trecho 1 - 3 como uma linha 

alimentadora, conclui-se que o diâmetro nominal desta tubulação deve ser de 5’’. 

 A Tabela 69 a seguir apresenta o diâmetro estimado, o comparativo entre as 

velocidades obtidas através dos diâmetros comerciais e o diâmetro nominal escolhido 

para a tubulação. 

 

Tabela 69 - Diâmetro da tubulação de vapor.  

Trecho D (mm) 
Superior Inferior NPS 

escolhido 

(pol) 
NPS (pol) D (mm) v (m/s) NPS (pol) D (mm) v (m/s) 

1 - 3 112,82 5 128,20 21,56 4 102,26 33,88 5 

3 - 4 28,69 1 1/4 35,08 8,02 1 26,64 13,90 1 

5 - 6 34,62 1 1/4 35,08 20,90 1 26,64 36,24 1 ¼ 

3 - 7 111,61 5 128,20 20,96 4 102,26 32,94 5 

7 - 8 53,57 2 1/2 62,68 12,86 2 52,48 18,34 2 ½ 

8 - 9 44,38 2 52,48 11,21 1 1/2 40,94 18,42 2 

8 - 10 37,34 1 1/2 40,94 11,72 1 1/4 35,08 15,97 1 ½ 

11 - 12 45,06 2 52,48 18,60 1 1/2 40,94 30,56 2 

12 - 13 28,90 1 1/4 35,08 13,03 1 26,64 22,59 1 ¼ 

12 - 14 39,03 1 1/2 40,94 21,00 1 1/4 35,08 28,60 1 ½ 

14 - 15 18,75 3/4 20,96 11,77 1/2 15,76 20,82 ¾ 

14 - 16 36,73 1 1/2 40,94 17,91 1 1/4 35,08 24,39 1 ½ 

16 - 17 18,75 3/4 20,96 11,77 1/2 15,76 20,82 ¾ 

16 - 18 34,17 1 1/4 35,08 20,19 1 26,64 35,01 1 ¼ 

18 - 19 18,75 3/4 20,96 11,77 1/2 15,76 20,82 ¾ 

18 - 20 31,25 1 1/4 35,08 15,99 1 26,64 27,72 1 ¼ 

20 - 21 18,75 3/4 20,96 11,77 1/2 15,76 20,82 ¾ 

20 - 23 27,81 1 1/4 35,08 11,78 1 26,64 20,43 1 ¼ 

7 - 24 132,60 6 155,60 35,60 5 128,20 52,45 6 

24 - 25 57,28 2 1/2 62,68 24,42 2 52,48 34,84 2 ½ 

25 - 26 40,21 1 1/2 40,94 22,69 1 1/4 35,08 30,90 1 ½ 

(continua) 
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Tabela 69 - Diâmetro da tubulação de vapor. 

26 - 27 21,84 1 26,64 10,86 3/4 20,96 17,54 1 

26 - 28 40,21 1 1/2 40,94 22,69 1 1/4 35,08 30,90 1 ½ 

28 - 29 21,84 1 26,64 10,86 3/4 20,96 17,54 1 

28 - 30 40,21 1 1/2 40,94 22,69 1 1/4 35,08 30,90 1 ½ 

30 - 31 21,84 1 26,64 10,86 3/4 20,96 17,54 1 

30 - 32 40,21 1 1/2 40,94 22,69 1 1/4 35,08 30,90 1 ½ 

32 - 45 40,21 1 1/2 40,94 22,69 1 1/4 35,08 30,90 1 ½ 

32 - 33 28,11 1 1/4 35,08 12,12 1 26,64 21,02 1 ¼ 

25 - 34 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

34 - 35 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

34 - 36 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

36 - 37 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

36 - 38 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

38 - 39 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

38 - 40 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

40 - 41 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

40 - 43 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

24 - 44 126,75 6 155,60 31,64 5 128,20 46,61 6 

44 - 45 57,28 2 1/2 62,68 24,42 2 52,48 34,84 2 1/2 

45 - 46 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

46 - 47 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

46 - 48 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

48 - 49 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

48 - 50 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

50 - 51 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

50 - 52 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

52 - 53 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

52 - 55 47,22 2 52,48 21,03 1 1/2 40,94 34,56 2 

44 - 56 120,43 5 128,20 40,77 4 102,26 64,08 5 

56 - 57 117,69 5 128,20 38,39 4 102,26 60,34 5 

58 - 59 133,69 6 155,60 49,92 5 128,20 73,54 6 

56 - 62 40,64 1 1/2 40,94 23,33 1 1/4 35,08 31,77 1 1/2 

 

D.1.4 DILATAÇÃO DA TUBULAÇÃO 

A dilatação máxima obtida para a tubulação de vapor se trata daquela verificada 

quando tubulação é submetida a maior diferença de temperatura possível. Considerando 

que a temperatura ambiente seja igual a 18 °C e a constante de dilatação linear do aço 

carbono, 0,012 mm/(m.°C) (FLAMCO, 2018), pode-se estimar a dilatação por meio da 

equação a seguir. 

  

(conclusão) 
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ΔL = L.α.(T-Tambiente) 

 

 Para o trecho 1-3, de 47,91 m de comprimento e temperatura do vapor de 184,64 

°C, a dilatação submetida à tubulação é da ordem de: 

 

ΔL = 47,91 m. 0,012.
mm

m. °C
(184,64 - 18) °C = 95,80 mm 

 

 Para os demais trechos, na Tabela 70 constam a temperatura do vapor e a dilatação 

máxima que o trecho pode estar submetido. 

 

Tabela 70 - Dilatação da tubulação de vapor. 

Trecho L (m) T (°C) ΔL (mm)  Trecho L (m) T (°C) ΔL (mm) 

1 - 3 47,91 184,64 95,81  32 – 45 1,00 144,08 1,51 

3 - 4 61,39 184,64 122,76  32 – 33 1,92 144,08 2,90 

5 - 6 3,50 144,08 5,30  25 - 34 13,39 144,08 20,26 

3 - 7 33,19 184,64 66,37  34 - 35 4,55 144,08 6,89 

7 - 8 8,40 184,64 16,79  34 - 36 7,00 144,08 10,59 

8 - 9 7,19 184,64 14,38  36 - 37 4,55 144,08 6,89 

8 - 10 4,00 184,64 8,00  36 - 38 7,00 144,08 10,59 

11 - 12 4,00 144,08 6,05  38 - 39 4,55 144,08 6,89 

12 - 13 9,69 144,08 14,66  38 - 40 7,00 144,08 10,59 

12 - 14 11,75 144,08 17,78  40 - 41 4,55 144,08 6,89 

14 - 15 9,94 144,08 15,04  40 - 43 11,55 144,08 17,48 

14 - 16 4,50 144,08 6,81  24 - 44 25,00 144,08 37,82 

16 - 17 9,94 144,08 15,04  44 - 45 8,95 144,08 13,53 

16 - 18 4,50 144,08 6,81  45 - 46 13,90 144,08 21,03 

18 - 19 9,94 144,08 15,04  46 - 47 4,05 144,08 6,13 

18 - 20 4,50 144,08 6,81  46 - 48 7,00 144,08 10,59 

20 - 21 9,94 144,08 15,04  48 - 49 4,05 144,08 6,13 

20 - 23 21,54 144,08 32,59  48 - 50 7,00 144,08 10,59 

7 - 24 2,00 144,08 3,03  50 - 51 4,05 144,08 6,13 

24 - 25 8,95 144,08 13,53  50 - 52 7,00 144,08 10,59 

25 - 26 5,55 144,08 8,39  52 - 53 4,05 144,08 6,13 

26 - 27 3,41 144,08 5,15  52 - 55 11,05 144,08 16,72 

26 - 28 4,70 144,08 7,11  44 - 56 11,00 144,08 16,64 

28 - 29 3,41 144,08 5,15  56 - 57 7,10 144,08 10,74 

28 - 30 4,70 144,08 7,11  58 - 59 7,10 120,63 8,74 

30 - 31 3,41 144,08 5,15  56 – 62 51,45 144,08 77,83 

30 - 32 6,05 144,08 9,16      
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D.1.5 QUANTIDADE DE CONDENSADO FORMADO 

O condensado é formado durante três momentos: na fase de aquecimento da linha 

de vapor, durante a operação normal e na condensação do vapor nos equipamentos do 

processo. 

 A equação a seguir permite determinar a quantidade de condensado formado 

durante a fase de aquecimento, que contabiliza o condensado gerado devido à elevação 

da temperatura da tubulação em condição ambiente até a temperatura de operação do 

vapor. Como a pressão diferencial entre a entrada e a saída do purgador é muito pequena 

nessa fase, há uma maior dificuldade de drenar o condensado (MACINTYRE, 2012). 

 

Qa = 
C.P.(T-Tambiente)

taq.λ
 

  

 Sendo, 

 C, o calor específico do aço, 490 J/(kg.°C) (MACINTYRE, 2012); 

 P, o peso específico do trecho da tubulação; 

 λ, o calor latente do vapor na pressão de operação; 

 taq, o tempo para aquecer a linha e formar o condensado, 5 minutos; 

 Tambiente = 18 °C. 

 

  A quantidade de condensado formado durante a operação normal da linha pode 

ser obtida através da equação a seguir. 

 

Qs = 
L.a.U.(T-Tambiente)

λ
  

 

 Sendo,  

 a, a área lateral específica (m2); 

 U, o coeficiente global de transferência de calor para isolamento (hidrossilicato 

de cálcio 1,522 W/(s.m2.°C) (0,286 BTU/(h.ft2.°F))); 

 L, o comprimento do trecho. 

 Dessa forma, a quantidade total de condensado formada durante as duas fases 

pode ser estimada através da equação a seguir. 

  

Q' = n.(Qa+0,5.Qs), n = 2 
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 A quantidade de condensado estimada deve ser acrescida da vazão de vapor capaz 

de condensar nos equipamentos localizados na(s) linha(s). Para o trecho 1 - 3, de diâmetro 

nominal de 5’’, o peso específico é de 21,77 kg/m (ver Tabela 69 e Anexo AA). Assim, 

considerando que o trecho tenha 47,91 m de comprimento, o peso total da tubulação é: 

 

P = 21,77 kg/m.47,91 m = 1043,06 kg 

  

 Sabendo que o vapor está a 10 kgf/cm2, tem-se (TLV, 2018): 

 

  λ = 1999,28 kJ/kg; 

  T = 184,12 °C. 

 

 Assim, a quantidade de condensado formado durante o aquecimento e durante a 

operação normal do trecho 1 - 3 são, respectivamente: 

 

Qa=
C.P.(T-Tambiente)

taq.λ
=

490 J/(kg°C).412,98 kg.(184,12-18)°C

5/60 h 1999280 J/kg
= 511,66 kg/h 

  

Qs=
L.a.U.(T-Tambiente)

λ
=

47,91 m.(0,40 m).5478,29 J/(h.m2.°C).(184,12-18) °C

1999280 J/kh
 

Qs=8,82 kg/h 

  

Portanto, é gerado um total de condensado igual a: 

 

Q' = 2.(56,40+0,5.1,55) = 1032,14 kg/h  

  

 Considerando o vapor condensador proveniente dos equipamentos da planta, a 

quantidade de condensada máxima capaz de escoar através da linha de condensado em 

questão é: 

Q' = 1032,14 kg/h + 4499,31 kg/h = 5531,45 kg/h 

 

 Procedimento similar foi realizado para o cálculo da demanda de condensado nos 

demais trechos da tubulação de condensado. A Tabela 71 apresenta os resultados 

encontrados para as demais linhas de condensado. Note que cada trecho da tubulação 
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deve ser capaz de conduzir a quantidade de condensado gerada no trecho precedente. O 

trecho 1 - 3 recebe o condensado precedente de todas outras tubulações. 

 

Tabela 71 - Resultados encontrados para as demais linhas de condensado.  

VAPOR CONDENSADO 

T
re

ch
o
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ão

 

(k
g
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g
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) 
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(k
g
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) 

Q
' (

k
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) 

E
q
u
ip
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en

to
 

(k
g
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) 

Q
 (

k
g
/h

) 

1 - 3 1114,6 5 21,77 24264,30 511,66 8,82 1032,14 4499,31 5531,45 

3 - 4 1114,6 1 2,5 2786,44 75,28 2,35 152,92 159,23 312,15 

5 - 6 405,3 1 1/4 3,39 1373,97 4,13 0,12 8,38 159,23 167,61 

3 - 7 1114,6 5 0,63 702,18 10,26 6,11 26,62 4340,08 4366,70 

7 - 8 1114,6 2 1/2 8,63 9618,78 35,54 0,76 71,83 99,24 171,07 

8 - 9 1114,6 2 5,44 6063,29 19,19 0,54 38,92 0,00 38,92 

8 - 10 1114,6 1 1/2 4,05 4514,03 7,95 0,24 16,13 99,24 115,37 

11 - 12 405,3 2 5,44 2204,83 7,57 0,21 15,35 99,24 114,59 

12 - 13 405,3 1 1/4 3,39 1373,97 11,42 0,35 23,19 99,24 122,43 

12 - 14 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 16,55 0,49 33,59 0,00 33,59 

14 - 15 405,3 3/4 1,69 684,96 5,84 0,21 11,89 0,00 11,89 

14 - 16 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 6,34 0,19 12,86 0,00 12,86 

16 - 17 405,3 3/4 1,69 684,96 5,84 0,21 11,89 0,00 11,89 

16 - 18 405,3 1 1/4 3,39 1373,97 5,30 0,16 10,77 0,00 10,77 

18 - 19 405,3 3/4 1,69 684,96 5,84 0,21 11,89 0,00 11,89 

18 - 20 405,3 1 1/4 3,39 1373,97 5,30 0,16 10,77 0,00 10,77 

20 - 21 405,3 3/4 1,69 684,96 5,84 0,21 11,89 0,00 11,89 

20 - 23 405,3 1 1/4 3,39 1373,97 25,39 0,77 51,56 0,00 51,56 

7 - 24 405,3 6 25,36 10278,41 17,64 0,32 35,59 4240,84 4276,43 

24 - 25 405,3 2 1/2 8,63 3497,74 26,85 0,57 54,26 92,35 146,61 

25 - 26 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 7,81 0,23 15,86 92,35 108,21 

26 - 27 405,3 1 2,5 1013,25 2,96 0,09 6,01 0,00 6,01 

26 - 28 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 6,62 0,20 13,43 92,35 105,78 

28 - 29 405,3 1 2,5 1013,25 2,96 0,09 6,01 0,00 6,01 

28 - 30 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 6,62 0,20 13,43 92,35 105,78 

30 - 31 405,3 1 2,5 1013,25 2,96 0,09 6,01 0,00 6,01 

30 - 32 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 8,52 0,25 17,30 92,35 109,65 

32 - 45 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 1,41 0,04 2,86 92,35 95,21 

32 - 33 405,3 1 1/4 3,39 1373,97 2,26 0,07 4,59 92,35 96,94 

25 - 34 405,3 2 5,44 2204,83 25,33 0,72 51,37 0,00 51,37 

34 - 35 405,3 2 5,44 2204,83 8,61 0,24 17,47 0,00 17,47 

34 - 36 405,3 2 5,44 2204,83 13,24 0,37 26,86 0,00 26,86 

36 - 37 405,3 2 5,44 2204,83 8,61 0,24 17,47 0,00 17,47 

36 - 38 405,3 2 5,44 2204,83 13,24 0,37 26,86 0,00 26,86 

(continua) 
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Tabela 71 - Resultados encontrados para as demais linhas de condensado. 

38 - 39 405,3 2 5,44 2204,83 8,61 0,24 17,47 0,00 17,47 

38 - 40 405,3 2 5,44 2204,83 13,24 0,37 26,86 0,00 26,86 

40 - 41 405,3 2 5,44 2204,83 8,61 0,24 17,47 0,00 17,47 

40 - 43 405,3 2 5,44 2204,83 21,86 0,62 44,33 0,00 44,33 

24 - 44 405,3 6 25,36 10278,41 220,46 3,96 444,89 4240,84 4685,73 

44 - 45 405,3 2 1/2 8,63 3497,74 26,85 0,57 54,26 92,35 146,61 

45 - 46 405,3 2 5,44 2204,83 26,30 0,74 53,34 0,00 53,34 

46 - 47 405,3 2 5,44 2204,83 7,66 0,22 15,54 0,00 15,54 

46 - 48 405,3 2 5,44 2204,83 13,24 0,37 26,86 0,00 26,86 

48 - 49 405,3 2 5,44 2204,83 7,66 0,22 15,54 0,00 15,54 

48 - 50 405,3 2 5,44 2204,83 13,24 0,37 26,86 0,00 26,86 

50 - 51 405,3 2 5,44 2204,83 7,66 0,22 15,54 0,00 15,54 

50 - 52 405,3 2 5,44 2204,83 13,24 0,37 26,86 0,00 26,86 

52 - 53 405,3 2 5,44 2204,83 7,66 0,22 15,54 0,00 15,54 

52 - 55 405,3 2 5,44 2204,83 20,90 0,59 42,40 0,00 42,40 

44 - 56 405,3 5 21,77 8823,38 83,27 1,44 167,98 4148,49 4316,47 

56 - 57 405,3 5 21,77 8823,38 53,73 0,93 108,38 3906,42 4014,80 

58 - 59 202,7 6 25,36 5139,20 49,36 0,89 99,61 3906,42 4006,03 

56 - 62 405,3 1 1/2 4,05 1641,47 72,45 2,14 147,05 242,07 389,12 

 

D.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

D.2.1 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

Com base no consumo estimado de 50330 L/h, foi calculado o volume de ar 

comprimido para operação de um sistema de elevação pneumática de líquidos, “air-lift”. 

Para a determinação da vazão de ar necessária para operação do poço, foi adotado o artigo 

da Lopes e Silvestre (1984), no qual: 

 

𝑆 = 100 ∗
𝑝 − 𝑑

𝑝 + 𝑎
= 100 ∗

𝐻

𝐻 + ℎ
 

 

Onde p é a profundidade do poço, d é a altura dinâmica que fixa o nível de equilíbrio do 

lençol quando o poço atinge o regime normal de funcionamento, a é a altura de elevação 

acima do solo natural, H é a submergência linear e h a altura total de elevação. 

 Adotando uma profundidade de 100 m, uma altura de elevação de 3 m e uma altura 

dinâmica de 20 m, conforme sugestões do mesmo artigo, tem-se uma submergência de: 

𝑆 = 100 ∗
100 − 20

100 + 3
= 77,67% 

(conclusão) 
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𝐻 = 𝑝 − 𝑑 = 100 − 20 = 80 𝑚 

ℎ = 𝑑 + 𝑎 = 20 + 3 = 23 𝑚 

 O consumo de ar por litro de água bombeada é calculado como segue: 

 

𝑉 =
2,46

𝐶
∗

ℎ

log
𝐻 + 103,6
103,6  

 

 

Onde é uma constante estimada com base na submergência, em 250, conforme Lopes e 

Silvestre (1984), e h e H são utilizadas em decímetros. Com isso, tem-se que V é 2,41 

litros, ou seja, a cada litro de água elevada são necessários 2,41 litros de ar.  

Para o consumo horário de 50330 L/h é necessária uma vazão de ar de 121296 

L/h, ou aproximadamente 122 m³/h. 

 

D.2.2 DIMENSIONAMENTO 

O método adotado para determinação do diâmetro é o método sugerido por 

Macintyre (2012). A partir da vazão necessária no trecho, utilizando uma velocidade 

recomendada de 2 m/s, é possível obter a área e o diâmetro necessário para tal. Com isso, 

são selecionados os diâmetros comerciais inferior e superior ao calculado e, a partir desses 

diâmetros, é recalculada a velocidade de escoamento em ambos os casos. O diâmetro 

comercial que resultar numa velocidade de escoamento mais próxima à recomendada é o 

diâmetro que será selecionado. A Tabela 72 traz os diâmetros selecionados por trecho de 

acordo com os trechos indicados na planta em anexo (Apêndice E.2). 

 
Tabela 72 - Diâmetros calculados para os trechos de água fria.  

Trecho 
Vazão 

(m³/h) 

Diâmetro 

calculado 

(m) 

Diâmetro 

Comercial 

Inf (Pol) 

Diâmetro 

Comercial 

Sup (Pol) 

Velocidade 

Inf (m/s) 

Velocidade 

Sup (m/s) 

Diâmetro 

Escolhido 

(Pol) 

1 – 2 94,9 0,12958 5" 6" 2,04315 1,41591 5" 

2 – 3 94,9 0,12958 5" 6" 2,04315 1,41591 5" 

4 – 5 3,0 0,02292 3/4" 1" 2,40613 1,48542 3/4" 

6 – 7 3,0 0,02292 3/4" 1" 2,40613 1,48542 3/4" 

7 – 8 0,6 0,01005 1/4" 3/8" 2,38887 1,29404 1/4" 

7 – 9 2,4 0,02060 1/2" 3/4" 3,40020 1,94324 3/4" 

9 – 10 2,4 0,02060 1/2" 3/4" 3,40020 1,94324 3/4" 

10 – 11 1,2 0,01457 3/8" 1/2" 2,71624 1,70010 1/2" 

10 – 12 1,2 0,01457 3/8" 1/2" 2,71624 1,70010 1/2" 

12 – 13 1,2 0,01457 3/8" 1/2" 2,71624 1,70010 1/2" 

14 – 15 92,0 0,12753 4" 5" 3,10824 1,97920 5" 

(continua) 
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Tabela 72 - Diâmetros calculados para os trechos de água fria. 
 

16 – 17 9,8 0,04153 1 1/2" 2" 2,07247 1,25167 1 1/2" 

18 – 19 4,5 0,02821 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1" 

20 – 21 82,2 0,12058 4" 5" 2,77859 1,76929 5" 

21 – 22 2,4 0,02060 1/2" 3/4" 3,40020 1,94324 3/4" 

21 – 23 79,8 0,11881 4" 5" 2,69748 1,71765 5" 

23 – 24 35,4 0,07918 3" 4" 2,06604 1,19802 3" 

24 – 25 2,2 0,01990 1/2" 3/4" 3,17352 1,81369 3/4" 

24 – 26 33,2 0,07663 2 1/2" 3" 2,98766 1,93549 3" 

26 – 27 7,3 0,03593 1 1/4" 1 1/2" 2,10763 1,55099 1 1/4" 

27 – 28 5,0 0,02979 1" 1 1/4" 2,50927 1,44936 1" 

27 – 29 1,8 0,01784 1/2" 3/4" 2,55015 1,45743 3/4" 

26 – 30 25,9 0,06769 2 1/2" 3" 2,33092 1,51004 2 1/2" 

30 – 31 25,9 0,06769 2 1/2" 3" 2,33092 1,51004 2 1/2" 

31 – 32 1,2 0,01462 3/8" 1/2" 2,73718 1,71321 1/2" 

31 – 33 24,7 0,06609 2 1/2" 3" 2,22213 1,43956 2 1/2" 

33 – 35 1,0 0,01330 3/8" 1/2" 2,26354 1,41675 3/8" 

23 – 36 44,4 0,08858 3" 4" 2,58590 1,49946 4" 

36 – 37 21,7 0,06199 2" 2 1/2" 2,78823 1,95484 2 1/2" 

37 – 38 5,0 0,02974 1" 1 1/4" 2,49928 1,44358 1" 

38 – 39 5,0 0,02974 1" 1 1/4" 2,49928 1,44358 1" 

38 – 40 5,0 0,02974 1" 1 1/4" 2,49928 1,44358 1" 

40 – 41 5,0 0,02974 1" 1 1/4" 2,49928 1,44358 1" 

41 – 42 5,0 0,02974 1" 1 1/4" 2,49928 1,44358 1" 

36 – 43 22,6 0,06327 2 1/2" 3" 2,03680 1,31950 2 1/2" 

43 – 44 16,7 0,05439 2" 2 1/2" 2,14664 1,50502 2" 

44 – 45 11,7 0,04554 1 1/2" 2" 2,49200 1,50505 1 1/2" 

45 – 46 11,7 0,04554 1 1/2" 2" 2,49200 1,50505 1 1/2" 

45 – 47 11,7 0,04554 1 1/2" 2" 2,49200 1,50505 1 1/2" 

47 – 48 2,2 0,01992 1/2" 3/4" 3,17777 1,81612 3/4" 

47 – 49 11,7 0,04554 1 1/2" 2" 2,49200 1,50505 1 1/2" 

49 – 50 2,2 0,01992 1/2" 3/4" 3,17777 1,81612 3/4" 

49 – 51 11,7 0,04554 1 1/2" 2" 2,49200 1,50505 1 1/2" 

51 – 52 2,2 0,01992 1/2" 3/4" 3,17777 1,81612 3/4" 

51 – 53 11,7 0,04554 1 1/2" 2" 2,49200 1,50505 1 1/2" 

53 – 54 5,0 0,02974 1" 1 1/4" 2,49928 1,44358 1" 

53 – 37 16,7 0,05439 2" 2 1/2" 2,14664 1,50502 2" 

72 – 73 3,0 0,02303 3/4" 1" 2,42905 1,49957 3/4" 

44 – 55 5,0 0,02974 1" 1 1/4" 2,49928 1,44358 1" 

43 – 56 5,9 0,03233 1" 1 1/4" 2,95464 1,70660 1 1/4" 

56 – 57 0,3 0,00728 1/8" 1/4" 10,49240 1,25358 1/4" 

57 – 58 0,3 0,00728 1/8" 1/4" 10,49240 1,25358 1/4" 

56 – 59 1,5 0,01618 1/2" 3/4" 2,09679 1,19833 1/2" 

59 – 60 1,5 0,01618 1/2" 3/4" 2,09679 1,19833 1/2" 

60 – 61 1,0 0,01330 3/8" 1/2" 2,26354 1,41675 3/8" 

(continuação) 
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Tabela 72 - Diâmetros calculados para os trechos de água fria. 
 

56 – 62 4,1 0,02703 1" 1 1/4" 2,06490 1,19269 1" 

62 – 63 4,1 0,02703 1" 1 1/4" 2,06490 1,19269 1" 

63 – 64 0,6 0,01035 1/4" 3/8" 2,53224 1,37170 1/4" 

64 – 65 0,6 0,01035 1/4" 3/8" 2,53224 1,37170 1/4" 

63 – 66 4,2 0,02725 1" 1 1/4" 2,09939 1,21261 1" 

66 – 67 1,8 0,01784 1/2" 3/4" 2,55015 1,45743 3/4" 

66 – 68 2,4 0,02060 1/2" 3/4" 3,40020 1,94324 3/4" 

68 – 69 1,2 0,01457 3/8" 1/2" 2,71624 1,70010 1/2" 

68 – 70 1,2 0,01457 3/8" 1/2" 2,71624 1,70010 1/2" 

70 – 71 1,2 0,01457 3/8" 1/2" 2,71624 1,70010 1/2" 

 

Ainda, a Tabela 73 traz os comprimentos por trecho de tubulação conforme leiaute 

contido no Apêndice E.2. 

 

Tabela 73 - Comprimentos dos trechos da tubulação de água fria. 

 

Trecho Comprimento (m) 

1 – 2 59,0 

2 – 3 60,0 

4 – 5 5,0 

6 – 7 16,4 

7 – 8 7,3 

7 – 9 2,0 

9 – 10 34,0 

10 – 11 7,3 

10 – 12 27,0 

12 – 13 7,3 

14 – 15 11,0 

16 – 17 12,0 

18 – 19 13,3 

20 – 21 46,2 

21 – 22 31,1 

21 – 23 10,0 

23 – 24 7,9 

24 – 25 15,9 

24 – 26 3,0 

26 – 27 57,0 

27 – 28 8,8 

27 – 29 10,3 

26 – 30 1,0 

30 – 31 45,6 

31 – 32 20,8 

(conclusão) 

(continua) 
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31 – 33 37,0 

33 – 35 28,3 

23 – 36 18,8 

36 – 37 6,5 

37 – 38 7,9 

38 – 39 18,5 

38 – 40 36,9 

40 – 41 11,2 

41 – 42 3,5 

36 – 43 24,0 

43 – 44 6,5 

44 – 45 9,8 

45 – 46 3,4 

45 – 47 4,6 

47 – 48 4,3 

47 – 49 4,7 

49 – 50 4,3 

49 – 51 4,7 

51 – 52 4,3 

51 – 53 5,5 

53 – 54 61,0 

53 – 37 5,9 

72 – 73 30,3 

44 – 55 61,0 

43 – 56 2,4 

56 – 57 16,8 

57 – 58 22,0 

56 – 59 8,8 

59 – 60 67,2 

60 – 61 22,2 

56 – 62 26,8 

62 – 63 23,8 

63 – 64 2,5 

64 – 65 0,5 

63 – 66 12,2 

66 – 67 39,0 

66 – 68 1,0 

68 – 69 19,0 

68 – 70 10,7 

70 – 71 14,5 

 

(conclusão) Tabela 73 - Comprimentos dos trechos da tubulação de água fria. 
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D.2.3 ACESSÓRIOS 

A quantidade de acessórios definida de acordo com o trecho encontra-se na Tabela 

74. Os acessórios são necessários para o cálculo da perda de carga envolvida nas 

instalações a fim de dimensionar as bombas necessárias para o recalque do fluido de 

processo. 

 Os acessórios foram definidos de acordo com o leiaute da planta contido no 

Apêndice E.2, sendo divididos de forma genérica em cotovelo, tê, válvula atuada e 

válvula não-atuada. Tais acessórios equivalem, respectivamente, à curva 90° de raio 

longo, tê de saída bilateral, válvula de retenção tipo leve e registro de globo aberto, na 

classificação de Macintyre (2012) para definição das perdas de carga provocadas de 

acordo com o tipo de acessório. Como a distribuição de água pela planta será feita via 

gravidade a partir de um reservatório elevado, não foram contabilizadas tais perdas. 

 

Tabela 74 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de água fria de acordo com o trecho.  

Trecho 
Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada 
Cotovelo Tê 

1 – 2 1  1  

2 – 3     

4 – 5 1    

6 – 7 1  4 1 

7 – 8 1 1   

7 – 9 1  1  

9 – 10   2 1 

10 – 11 1  2  

10 – 12 1    

12 – 13 1  2  

14 – 15 1    

16 – 17 1    

18 – 19 1    

20 – 21 1   1 

21 – 22 1    

21 – 23 1  2 1 

23 – 24 1   1 

24 – 25 1 1 1  

24 – 26 1   1 

26 – 27 1  2 1 

27 – 28 1 1   

27 – 29 1    

26 – 30 1  1  

30 – 31    1 

(continua) 
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Tabela 74 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de água fria de acordo com o 

trecho.  

31 – 32 1 1 2  

31 – 33 1   1 

33 – 35 1  4  

23 – 36 1   1 

36 – 37 1   1 

37 – 38    1 

38 – 39 1  2  

38 – 40 1  1  

40 – 41    1 

41 – 42 1    

36 – 43 1   1 

43 – 44 1   2 

44 – 45 1   1 

45 – 46 1 1 2  

45 – 47 1 1  1 

47 – 48 1 1   

47 – 49 1 1  1 

49 – 50 1 1   

49 – 51 1 1  1 

51 – 52 1 1   

51 – 53 1    

53 – 54 1  2  

53 – 37 1  2  

72 – 73 1    

44 – 55 1  2  

43 – 56 1    

56 – 57 1  2  

57 – 58     

56 – 59 1  3  

59 – 60 1  5  

60 – 61 1  4  

56 – 62 1  1  

62 – 63   2 1 

63 – 64 1  1  

64 – 65  1   

63 – 66 1  1 1 

66 – 67 1    

66 – 68 1   1 

68 – 69 1    

68 – 70 1    

70 – 71         

 

(conclusão) 
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D.3 INSTALAÇÃO DE ÁGUA GELADA 

D.3.1 DIMENSIONAMENTO 

O dimensionamento das tubulações de água gelada também foi realizado de 

acordo com o método das velocidades proposto com Macintyre (2012) e utilizado nas 

instalações de água fria. A mesma velocidade recomendada de 2 m/s será utilizada como 

base para estimativa do diâmetro da tubulação. A Tabela 75 traz os diâmetros 

selecionados para a instalação de água gelada por trecho de acordo com os trechos 

indicados na planta em anexo (Apêndice E.1). 

 

Tabela 75 - Diâmetro das tubulações de água gelada estimados por meio do método das velocidades. 

Trecho 
Vazão 

(m³/h) 

Diâmetro 

calculado 

(m) 

Diâmetro 

Comercial 

Inf (Pol) 

Diâmetro 

Comercial 

Sup (Pol) 

Velocidade 

Inf (m/s) 

Velocidade 

Sup (m/s) 

Diâmetro 

Escolhido 

(Pol) 

1 – 2 29,9 0,07273 2 1/2" 3" 2,69070 1,74311 3" 

2 – 3 15,7 0,05268 2" 2 1/2" 2,01381 1,41189 2" 

3 - 4 15,7 0,05268 2" 2 1/2" 2,01381 1,41189 2" 

4 - 5 15,7 0,05268 2" 2 1/2" 2,01381 1,41189 2" 

5 - 6 15,7 0,05268 2" 2 1/2" 2,01381 1,41189 2" 

6 - 7 15,7 0,05268 2" 2 1/2" 2,01381 1,41189 2" 

2 - 8 14,2 0,05014 1 1/2" 2" 3,02010 1,82399 2" 

8 - 9 9,4 0,04082 1 1/2" 2" 2,00165 1,20890 1 1/2" 

8 - 10 4,8 0,02911 1" 1 1/4" 2,39604 1,38395 1" 

10 - 11 4,3 0,02752 1" 1 1/4" 2,14009 1,23612 1" 

11 - 12 4,3 0,02752 1" 1 1/4" 2,14009 1,23612 1" 

10 - 13 0,5 0,00952 1/4" 3/8" 2,13966 1,15904 1/4" 

13 - 14 0,5 0,00952 1/4" 3/8" 2,13966 1,15904 1/4" 

 

 É interessante, ainda, ter em conta o comprimento dos trechos de tubulação, bem 

como os acessórios necessários em cada trecho, para o cálculo das perdas de carga 

distribuídas e localizadas, respectivamente, o qual impactam diretamente no 

dimensionamento das bombas necessárias para o recalque e escoamento do fluido. Nesse 

sentido, a Tabela 76 traz os comprimentos da tubulação para os respectivos trechos. 
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Tabela 76 - Comprimentos dos trechos da tubulação de água gelada. 

Trecho Comprimento (m) 

1 – 2 17,3 

2 – 3 2,4 

3 - 4  66,7 

4 – 5 57,2 

5 – 6 21,1 

6 – 7 19,8 

2 – 8 13,1 

8 – 9 5,2 

8 – 10 4,3 

10 - 11 7,7 

11 - 12 0,5 

10 - 13 6,9 

13 - 14 17,2 

 

 Com os comprimentos, é possível calcular as perdas de carga distribuídas ao longo 

da tubulação, conforme sugerido por Macintyre (2012). Para isso, é calculado o número 

de Reynolds, como segue: 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑑 ∗ 𝑣

𝜇
 

Onde ρ é a densidade do fluido (kg/m³), d é o diâmetro da tubulação (m), v é a velocidade 

de escoamento (m/s) e µ é a viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s). 

 Demonstrativamente, para o trecho 1 – 2, cujo comprimento é de 3 polegadas de 

acordo com a Tabela 75, cuja velocidade é de 1,74311 m/s de acordo com a Tabela 75, e 

para efeitos de cálculo, considerando a densidade e viscosidade do fluido como 

equivalentes às da água a 25 °C, de 997,05 kg/m³ e 8,9x10-4 Pa.s, respectivamente, tem-

se: 

𝑅𝑒 =
997,05

𝑘𝑔
𝑚³
∗ 3 𝑝𝑜𝑙 ∗

0,0254 𝑚
1 𝑝𝑜𝑙

∗ 1,74311
𝑚
𝑠

8,9 ∗ 10−4 𝑃𝑎. 𝑠
≈ 1,5 ∗ 105 

  

De posse do número de Reynolds é calculada a perda no trecho, como segue: 

𝐽 = 𝑓 ∗
𝑙

𝑑
∗
𝑣2

2 ∗ 𝑔
 

Onde f é o coeficiente de atrito, l é o comprimento do trecho (m), d é o diâmetro do trecho 

(m), v é a velocidade de escoamento (m/s) e g é a aceleração da gravidade (m/s²). O fator 

f é função da rugosidade absoluta das paredes (ε) e do diâmetro interno da tubulação. Foi 

adotada a equação a seguir, conhecida como equação de Haaland, para o cálculo de f: 
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1

√𝑓
= −1,8 ∗ log((

(
𝜀
𝑑
)

3,7
)

1,11

+
6,9

𝑅𝑒
) 

Para o qual adotou-se, para efeitos de cálculo, a rugosidade absoluta das paredes como 

equivalente à do aço galvanizado com costura, de acordo com Macintyre (2012), que é 

de 0,175 mm. 

 Demonstrativamente, para o trecho 1 – 2, tem-se: 

1

√𝑓
= −1,8 ∗ log

(

 
 
 
 

(

 
 
 
 (

0,175 𝑚𝑚

3 𝑝𝑜𝑙 ∗ 25,4
𝑚𝑚
𝑝𝑜𝑙

)

3,7

)

 
 
 
 

1,11

+
6,9

1,5 ∗ 105

)

 
 
 
 

 

𝑓 = 0,0252 

 Então, 

𝐽 = 0,0252 ∗
17,3 𝑚

3 𝑝𝑜𝑙 ∗ 0,0254
𝑚
𝑝𝑜𝑙

∗
(1,74311

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ 9,81
𝑚
𝑠2

≈ 0,87 𝑚 

 Portanto, a perda de carga distribuída no trecho 1 – 2 equivale a um comprimento 

de 0,87 m de tubulação “extra.” O mesmo cálculo foi realizado para os demais trechos, 

estando reportadas na Tabela 77 as respectivas perdas de carga distribuídas em cada 

trecho. 

 

Tabela 77 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de água gelada. 

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 - 2 1,52E+05 0,0252 0,87 

2 - 3 1,18E+05 0,0279 0,26 

3 - 4  1,18E+05 0,0279 7,34 

4 - 5 1,18E+05 0,0279 6,29 

5 - 6 1,18E+05 0,0279 2,32 

6 - 7 1,18E+05 0,0279 2,18 

2 - 8 1,07E+05 0,0280 1,19 

8 - 9 9,15E+04 0,0301 0,78 

8 - 10 7,14E+04 0,0341 1,60 

10 - 11 6,38E+04 0,0342 2,31 

11 - 12 6,38E+04 0,0342 0,15 

10 - 13 2,21E+04 0,0495 8,61 

13 - 14 2,21E+04 0,0495 21,61 
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D.3.2 ACESSÓRIOS 

Da mesma forma que explicado nas instalações de água fria, para a tubulação de 

água gelada os acessórios foram definidos de acordo com o leiaute da planta contido no 

Apêndice E.1, sendo divididos de forma genérica em cotovelo, tê, válvula atuada e 

válvula não-atuada. Tais acessórios equivalem, respectivamente, à curva 90° de raio 

longo, tê de saída bilateral, válvula de retenção tipo leve e registro de globo aberto, na 

classificação de Macintyre (2012) para definição das perdas de carga provocadas de 

acordo com o tipo de acessório. 

É interessante notar que a perda de carga localizada decorrente do uso de 

acessórios varia de acordo com o diâmetro da tubulação e, para efeitos de reporte das 

informações, foram reportadas apenas as perdas de carga já acumuladas por trecho da 

tubulação em função dos acessórios e diâmetro, conforme a Tabela 78.  

 

Tabela 78 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de água gelada de acordo com o trecho e 

perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

Trecho 
Válvula 

atuada 

Válvula 

não-atuada 
Cotovelo Tê 

Perda acumulada 

no trecho (m) 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

1 - 2  1 4 1 37,6 3" 

2 - 3  1 1  18,5 2" 

3 - 4    5  5,5 2" 

4 - 5   5  5,5 2" 

5 - 6   3  3,3 2" 

6 - 7 2  4  12,8 2" 

2 - 8  1  1 20,9 2" 

8 - 9 1    3,2 1 1/2" 

8 - 10  1  1 9,9 1" 

10 - 11   1  0,5 1" 

11 - 12 1    2,1 1" 

10 - 13   1  0,3 1/4" 

13 - 14 1       1,1 1/4" 

 

D.3.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

Sabendo as perdas de carga acumuladas por trecho de tubulação, conforme 

exposto na Tabela 77 e as acumuladas devido aos acessórios, conforme exposto na Tabela 

78, é possível realizar o dimensionamento das bombas necessárias para o recalque do 

fluido. 

 Tal dimensionamento também foi realizado utilizando a metodologia de 

Macintyre (2012), descrita a seguir. Primeiramente, a partir do somatório das perdas de 

carga distribuídas e localizadas, é possível determinar a altura manométrica que precisa 
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ser vencida pelo sistema de bombeamento. A seguir é calculada a pressão necessária de 

recalque da bomba, como segue: 

𝑃 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻 

Onde Patm é a pressão atmosférica (Pa), ρ é a densidade do fluido (kg/m³), g é a 

aceleração da gravidade em m/s² e H é a altura manométrica (m). Para efeitos de cálculo 

será considerado a densidade ρ como equivalente à da água a 25 °C, de 997,05 kg/m³. 

 Demonstrativamente para o trecho 1 – 7, tem-se na Tabela 79 as perdas de carga 

distribuídas e localizadas, cujo somatório equivale a altura manométrica em metros de 

coluna d’água (mca). 

  

Tabela 79 - Perda de carga total do trecho 1 – 7. 

Trecho 
Perda de carga 

Distribuída (m) 

Perda de carga 

Localizada (m) 

1 – 2 0,87 37,60 

2 - 3 0,26 18,50 

3 - 4 7,34 5,50 

4 - 5 6,29 5,50 

5 - 6 2,32 3,30 

6 - 7 2,18 12,80 

Somatório 19,25 83,20 

Altura manométrica (mca) 102,45 

 

 Então, a altura manométrica do trecho 1 – 7 é de 102,45 m e a pressão de recalque 

necessária é: 

𝑃 = 101325 + 997,05 ∗ 9,81 ∗ 102,45 ≈ 1103415,45 𝑃𝑎 = 11,03 𝑏𝑎𝑟 

 De posse da altura manométrica e da pressão de recalque é possível selecionar a 

bomba de acordo com o catálogo do Anexo AB. Para o exemplo do trecho 1 – 7, a bomba 

selecionada foi a bomba KSB Omega – Catálogo 1384.5, cuja altura manométrica 

máxima é de 170 m e a pressão máxima de recalque é de 25 bar. 

 O mesmo cálculo foi feito para as demais bombas a fim de determinar a altura 

manométrica e a pressão de recalque. A partir dessas informações, é possível selecionar 

qualquer uma das bombas a partir do catálogo do Anexo AB ou similar. 

 A Tabela 80 traz as características das bombas necessárias à instalação de água 

gelada. 

 

 

 



257 

  

Tabela 80 - Dimensionamento das bombas para as instalações de água gelada. 

Trecho 
Altura manométrica 

(mca) 

Pressão de 

recalque (bar) 

1 - 7 102,45 11,03 

2 - 14 74,24 8,28 

  

D.4 INSTALAÇÕES DO PROCESSO 

As instalações do processo daqui em diante referidas nada mais são que os trechos 

de tubulação que conectam os diferentes equipamentos do processo produtivo, de acordo 

com o Apêndice E.1. Para os cálculos de dimensionamento das tubulações, considerações 

em relação à acessórios bem como cálculo das perdas de carga distribuídas e localizadas, 

as considerações são as mesmas utilizadas na seção D.3 referente à agua gelada. Já o 

sistema de bombeamento foi definido de acordo com as bombas localizadas no leiaute do 

Apêndice E.1, estrategicamente localizadas após equipamentos importantes e tanques de 

acumulação para possibilitar o correto bombeamento do fluido de processo. 

 

D.4.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 81 traz os diâmetros selecionados para as instalações do processo de 

acordo com o trecho bem como os comprimentos de cada trecho da tubulação, definidos 

de acordo com o leiaute do Apêndice E.1. 

 

Tabela 81 - Comprimento e diâmetro das tubulações de processo estimados por meio do método das 

velocidades.  

Trecho 
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1 – 2 2,0 4,08 0,02687 1" 1 1/4" 2,04053 1,17861 1" 

3 – 4 2,0 4,08 0,02687 1" 1 1/4" 2,04053 1,17861 1" 

4 – 5 2,0 4,08 0,02687 1" 1 1/4" 2,04053 1,17861 1" 

5 – 6 2,5 4,08 0,02687 1" 1 1/4" 2,04053 1,17861 1" 

7 – 8 4,0 4,59 0,02849 1" 1 1/4" 2,29361 1,32479 1" 

9 – 10 4,0 4,59 0,02849 1" 1 1/4" 2,29429 1,32518 1" 

11 – 12 2,0 4,59 0,02849 1" 1 1/4" 2,29429 1,32518 1" 

(continua) 
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Tabela 81 - Comprimento e diâmetro das tubulações de processo estimados por meio do método das 

velocidades.  

13 – 14 2,0 4,59 0,02849 1" 1 1/4" 2,29429 1,32518 1" 

15 – 16 2,0 4,59 0,02849 1" 1 1/4" 2,29429 1,32518 1" 

17 – 18 2,5 4,61 0,02856 1" 1 1/4" 2,30636 1,33215 1" 

19 – 20 11,5 4,48 0,02813 1" 1 1/4" 2,23717 1,29219 1" 

21 – 22 2,0 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

23 – 24 13,2 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

25 – 26 2,0 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

26 – 27 10,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

27 - 28 4,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

28 - 29 7,0 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

29 - 30 9,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

30 - 31 4,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

31 - 32 7,0 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

26 - 33 10,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

33 - 34 4,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

34 - 35 7,0 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

35 - 36 9,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

36 - 37 4,5 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

37 - 38 7,0 11,86 0,04580 1 1/2" 2" 2,51980 1,52184 2" 

28 - 42 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

29 - 43 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

30 - 31 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

31 - 40 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

32 - 39 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

34 - 42 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

35 - 43 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

36 - 41 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

37 - 40 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

38 - 39 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

42 - 43 7,0 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

43 - 44 7,0 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

39 - 40 7,0 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

40 - 41 4,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

41 - 44 2,5 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

44 - 45 18,0 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

45 - 46 21,3 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

46 - 47 5,0 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

48 - 49 2,0 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

50 - 51 4,0 15,23 0,05189 1 1/2" 2" 3,23521 1,95391 2" 

52 - 53 5,0 15,00 0,05150 1 1/2" 2" 3,18669 1,92460 2" 

54 - 55 2,0 15,00 0,05150 1 1/2" 2" 3,18669 1,92460 2" 

56 - 57 5,0 15,00 0,05150 1 1/2" 2" 3,18669 1,92460 2" 

58 - 59 2,0 5,26 0,03050 1" 1 1/4" 2,63028 1,51925 1 1/4" 

(continuação) 
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Tabela 81 - Comprimento e diâmetro das tubulações de processo estimados por meio do método das 

velocidades.  

60 - 61 3,0 5,26 0,03050 1" 1 1/4" 2,63028 1,51925 1 1/4" 

61 - 62 2,0 5,26 0,03050 1" 1 1/4" 2,63028 1,51925 1 1/4" 

63 - 64 5,0 5,26 0,03050 1" 1 1/4" 2,63028 1,51925 1 1/4" 

64 - 65 1,0 5,26 0,03050 1" 1 1/4" 2,63028 1,51925 1 1/4" 

66 - 67 3,0 5,26 0,03050 1" 1 1/4" 2,63028 1,51925 1 1/4" 

68 - 69 2,6 0,63 0,01052 1/4" 3/8" 2,61426 1,41614 3/8" 

 

 A Tabela 82 traz as perdas de carga distribuídas ao longo das tubulações de 

processo. 

 

Tabela 82 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de processo.  

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 – 2 6,08E+04 0,03429 0,55 

3 – 4 6,08E+04 0,03429 0,55 

4 – 5 6,08E+04 0,03429 0,55 

5 – 6 6,08E+04 0,03429 0,68 

7 – 8 6,83E+04 0,03416 1,38 

9 – 10 6,84E+04 0,03416 1,38 

11 – 12 6,84E+04 0,03416 0,69 

13 – 14 6,84E+04 0,03416 0,69 

15 – 16 6,84E+04 0,03416 0,69 

17 – 18 6,87E+04 0,03416 0,87 

19 – 20 6,67E+04 0,03419 3,77 

21 – 22 8,95E+04 0,02823 0,13 

23 – 24 8,95E+04 0,02823 0,84 

25 – 26 8,95E+04 0,02823 0,13 

26 – 27 8,95E+04 0,02823 0,67 

27 – 28 8,95E+04 0,02823 0,29 

28 – 29 8,95E+04 0,02823 0,44 

29 – 30 8,95E+04 0,02823 0,60 

30 – 31 8,95E+04 0,02823 0,29 

31 – 32 8,95E+04 0,02823 0,44 

26 – 33 8,95E+04 0,02823 0,67 

33 – 34 8,95E+04 0,02823 0,29 

34 – 35 8,95E+04 0,02823 0,44 

35 – 36 8,95E+04 0,02823 0,60 

36 – 37 8,95E+04 0,02823 0,29 

37 – 38 8,95E+04 0,02823 0,44 

28 – 42 1,06E+05 0,02804 0,40 

29 – 43 1,06E+05 0,02804 0,40 

30 – 31 1,06E+05 0,02804 0,40 

(conclusão) 

(continua) 
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Tabela 82 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de processo. 

31 - 40 1,06E+05 0,02804 0,40 

32 - 39 1,06E+05 0,02804 0,40 

34 - 42 1,06E+05 0,02804 0,40 

35 - 43 1,06E+05 0,02804 0,40 

36 - 41 1,06E+05 0,02804 0,40 

37 - 40 1,06E+05 0,02804 0,40 

38 - 39 1,06E+05 0,02804 0,40 

42 - 43 1,06E+05 0,02804 0,62 

43 - 44 1,06E+05 0,02804 0,62 

39 - 40 1,06E+05 0,02804 0,62 

40 - 41 1,06E+05 0,02804 0,40 

41 - 44 1,06E+05 0,02804 0,22 

44 - 45 1,06E+05 0,02804 1,61 

45 - 46 1,06E+05 0,02804 1,90 

46 - 47 1,06E+05 0,02804 0,45 

48 - 49 1,06E+05 0,02804 0,18 

50 - 51 1,15E+05 0,02797 0,41 

52 - 53 1,13E+05 0,02798 0,50 

54 - 55 1,13E+05 0,02798 0,20 

56 - 57 1,13E+05 0,02798 0,50 

58 - 59 5,96E+04 0,03183 0,21 

60 - 61 5,96E+04 0,03183 0,32 

61 - 62 5,96E+04 0,03183 0,21 

63 - 64 5,96E+04 0,03183 0,53 

64 - 65 5,96E+04 0,03183 0,11 

66 - 67 5,96E+04 0,03183 0,32 

68 - 69 1,98E+04 0,04495 0,96 

 

D.4.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 83 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de processo 

e a perda de carga localizada provocada por eles. 

 

Tabela 83 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de processo de acordo com o trecho e 

perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro.  

Trecho 
Válvulas 

atuadas 

Válvulas 

não-atuadas 
Cotovelo Tê 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

Perda acumulada 

no trecho (m) 

1 – 2 1 1   1" 10,30 

3 – 4  1 1  1" 8,70 

4 – 5   1  1" 0,50 

5 – 6  1   1" 8,20 

7 - 8  2  1 1" 18,10 

(conclusão) 

(continua) 
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Tabela 83 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de processo de acordo com o trecho 

e perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

9 - 10  2   1" 16,40 

11 - 12  2   1" 16,40 

13 - 14  2   1" 16,40 

15 - 16  2   1" 16,40 

17 - 18  2  2 1" 19,80 

19 - 20  4 2  1" 33,80 

21 - 22 1 1   2" 21,60 

23 - 24  2   2" 34,80 

25 - 26  1  1 2" 20,90 

26 - 27  1 1  2" 18,50 

27 - 28 1 2 2 1 2" 44,70 

28 - 29 1 2  1 2" 42,50 

29 - 30 1 2  1 2" 42,50 

30 - 31 1 2  1 2" 42,50 

31 - 32 1 2  1 2" 42,50 

26 - 33  1 1  2" 18,50 

33 - 34 1 2 2 1 2" 44,70 

34 - 35 1 2  1 2" 42,50 

35 - 36 1 2  1 2" 42,50 

36 - 37 1 2  1 2" 42,50 

37 - 38 1 2  1 2" 42,50 

28 - 42 2  1 1 2" 13,00 

29 - 43 2  1 1 2" 13,00 

30 - 31 2  1 1 2" 13,00 

31 - 40 2  1 1 2" 13,00 

32 - 39 2  1 1 2" 13,00 

34 - 42 2  1  2" 9,50 

35 - 43 2  1  2" 9,50 

36 - 41 2  1  2" 9,50 

37 - 40 2  1  2" 9,50 

38 - 39 2  1  2" 9,50 

42 - 43 1    2" 4,20 

43 - 44 1    2" 4,20 

39 - 40 1    2" 4,20 

40 - 41 1    2" 4,20 

41 - 44     2" 0,00 

44 - 45  1 3  2" 20,70 

45 - 46   1  2" 1,10 

46 - 47     2" 0,00 

48 - 49 1 1   2" 21,60 

50 - 51  2  1 2" 38,30 

52 - 53  2   2" 34,80 

54 - 55  2   2" 34,80 

(continuação) 
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Tabela 83 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de processo de acordo com o trecho e perda 

de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

56 - 57  2   2" 34,80 

58 - 59  2   1 1/4" 22,60 

60 - 61  1 1  1 1/4" 12,00 

61 - 62  1   1 1/4" 11,30 

63 - 64  1 1  1 1/4" 12,00 

64 - 65  1   1 1/4" 11,30 

66 - 67  2   1 1/4" 22,60 

68 - 69 1 2   3/8" 10,90 

 

D.4.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

A Tabela 84 traz as características das bombas necessárias à instalação de 

processo. A seleção das bombas pode ser feita a partir da Tabela 84 em conjunto com o 

Anexo AB (catálogo da KSB Bombas), conforme mencionado anteriormente na seção 

D.3.3. 

 

Tabela 84 - Dimensionamento das bombas para as instalações de processo. 

Trecho TAG 
Altura 

(m) 

Perda de carga 

total (m) 

Altura manométrica 

(mca) 

Pressão de 

recalque (bar) 

1 - 8 B - 101 0 49,50 49,50 16,46 

9 - 18 B - 201 0 127,29 127,29 13,46 

19 - 20 B - 301 6 0,00 6,00 1,60 

21 - 32 B - 302 0 314,32 314,32 31,76 

26 - 38 B - 302' 0 235,93 235,93 24,09 

39 - 47 B - 303 0 161,57 161,57 16,82 

48 - 53 B - 501 0 95,80 95,80 10,38 

54 - 57 B - 502 0 70,30 70,30 7,89 

58 - 67 B - 503 0 93,51 93,51 10,16 

68 - 69 B - 504 0 11,86 11,86 2,17 

 

D.5 INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 

D.5.1 REDE DE AR COMPRIMIDO 

Conforme descrito por Macintyre (2012, pág. 415), a perda de pressão máxima na 

rede de ar comprimido até o ponto mais afastado é de 0,3 bar. Para tubulações principais, 

adota-se uma perda de 0,02 bar / 100 m, para tubulações secundárias, de 0,08 bar / 100 m 

e para tubulações de serviço, de 0,2 bar / 100 m. 

Para determinação do diâmetro da tubulação, conforme Macintyre, (2012, pág. 

418), foi admitida uma perda de carga de 20% do comprimento de cada trecho da 

(conclusão) 
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tubulação. De posse do comprimento da tubulação, foi estabelecida a perda de pressão 

admissível, conforme os parâmetros indicados anteriormente para tubulações principais, 

secundárias e de serviço. Após, foi realizado o cálculo do diâmetro de cada trecho da 

tubulação, utilizando o método da perda de carga (MACINTYRE, 2012, pág. 416). 

De acordo com o método da perda de carga, o diâmetro é calculado por: 

 

𝑑 = √
0,842 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄2

𝑅 ∗ ∆𝑃

5

 

 

Onde d é o diâmetro interno em cm, L é o comprimento real (incluindo o comprimento 

dos canos mais perdas de carga) em m, Q é a vazão de ar em m³/min, R é a pressão final 

do ar acrescida de 1 kgf/cm² e ∆P é a perda de carga permitida em kgf/cm². 

Para escolha da tubulação comercial, foi adotado diâmetro com ‘folga para mais”, 

ou seja, foi escolhido o próximo diâmetro comercial. Com a definição do diâmetro 

comercial e os acessórios instalados para cada trecho da tubulação, foi realizado novo 

cálculo do diâmetro das tubulações, agora considerando a perda de caga obtida em função 

dos comprimentos reais de tubulações e acessórios escolhidos, conforme a Tabela 85.  

Ao final, foi confrontado o valor das perdas de cargas até os pontos mais distantes, 

com a constatação de que as perdas de cargas calculadas, atendem os limites máximos 

pré-estabelecidos. Nesse sentido, tem-se: 

 Trecho 1-25 – perda de carga acumulada = 0,05 bar; 

 Trecho 1-20 – perda de carga acumulada = 0,04 bar; 

 Trecho 32-38 – perda de carga acumulada = 0,03 bar 

 

Dessa forma, a perda de pressão máxima na rede até o ponto mais afastado encontra-

se inferior ao limite máximo recomendado de 0,3 bar. 

 

D.5.2 ACESSÓRIOS 

De um forma genérica, foram considerados os acessórios: joelhos, T saída, 

separador, válvula esfera e purgador. Para efeito de cálculo das perdas de carga 

provocadas por esses acessórios, esses foram aproximados pela definição de Macintyre 

(2012) como: curva 90° de raio longo, tê de fluxo em linha, filtro, válvula gaveta e tê 

fluxo em linha, respectivamente. 

Novamente, é interessante notar que a perda de carga localizada decorrente do uso 

de acessórios varia de acordo com o diâmetro da tubulação e, para efeitos de reporte das 
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informações, foram reportadas apenas as perdas de carga já acumuladas por trecho da 

tubulação em função dos acessórios e diâmetro, conforme a Tabela 85.  

 

Tabela 85 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de ar comprimido de acordo com o trecho 

e perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

Trecho Joelhos 
T 

saída 
Separador 

Válvula 

Esfera 
Purgador 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

Perda de carga 

acumulada (m) 

1 – 2    1  5" 1,0 

2 – 3 5 1 1 1  5" 28,5 

3 – 4  1 1 1  5" 21,0 

4 – 5 1     3 1/2" 1,3 

5 – 6  1  1  3 1/2" 5,1 

6 – 7 2 1  1 1 1 1/2" 5,8 

6 – 8  1  1  3" 4,3 

8 – 9 2 1  1 1 1 1/2" 5,8 

8 - 10  1  1  2 1/2" 3,3 

10 - 11 2 1  1 1 1 1/2" 5,8 

10 - 12 1   1  2" 1,6 

12 - 13 2   1  2" 2,7 

4 - 14  1  1  4" 6,0 

14 - 15 5   1  2 1/2" 6,0 

15 - 16 1   1  2 1/2" 1,6 

16 - 17 5     2" 5,5 

17 - 18 1     2" 1,1 

18 - 19 3     2" 3,3 

19 - 20 2 1  1 1 2" 7,3 

14 - 21 2 1 1 1  3 1/2" 24,7 

21 - 26   1 1  1 1/2" 8,0 

21 - 22 5  1 1  3 1/2" 24,2 

22 - 23 3     2 1/2" 3,3 

23 - 24 3     2" 3,3 

24 - 25 4  1 1  2" 13,9 

3 - 27 1   1  2" 1,6 

27 - 28   1 1  2" 9,5 

28 - 29 2  1 2  1 1/2" 10,3 

28 - 30 1   1  1 1/2" 1,4 

30 - 31   1 1  1 1/2" 8,0 

32 - 33 5   1  2 1/2" 6,0 

33 - 34 1  1   2 1/2" 12,1 

34 - 35 5 1   1 2 1/2" 11,1 

35 - 36 2 1  1 1 2" 7,3 

35 - 37 1   1  2" 1,6 

37 - 38 7  1 1  2" 17,2 
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D.5.3 DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO 

A Tabela 86 apresenta o cálculo do diâmetro das tubulações de ar comprimido de 

acordo com os trechos indicados na planta em anexo (Apêndice E.1). 

O cálculo foi efetuado pela metodologia sugerida por Macintyre (2012, pág. 416), 

conforme mencionado anteriormente. De acordo com tal metodologia, o diâmetro é 

calculado por: 

 

𝑑 = √
0,842 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄2

𝑅 ∗ ∆𝑃

5

 

 

Onde d é o diâmetro interno em cm, L é o comprimento real (incluindo o comprimento 

dos canos mais perdas de carga) em m, Q é a vazão de ar em m³/min, R é a pressão final 

do ar acrescida de 1 kgf/cm² e ∆P é a perda de carga permitida em kgf/cm². 

A fim de exemplificar o cálculo de uma linha da Tabela 86, é apresentado o 

cálculo do trecho 1 – 2 a seguir. Sendo assim, o comprimento do trecho indicado é: 

𝐿1−2 = 21,6 𝑚 

Assumindo uma perda de carga de 20% do comprimento da tubulação para uma 

estimativa inicial, tem-se: 

∆𝑃 = 0,2 ∗ 21,6 = 4,32 𝑚 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,21−22 = 21,6 + 4,32 = 25,92 𝑚 

 

A vazão necessária no trecho, conforme exposto anteriormente na Tabela 24 é de 

1440 m³/h. 

Sendo R a pressão final de ar (admitida como uma pressão de trabalho de 7 bar ou 

aprox. 7 kgf/cm²) acrescida de 1 kgf/cm², tem-se que: 

𝑅 = 7 + 1 = 8 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 

Por fim, a perda de carga admitida máxima para tubulações de acesso direto aos 

equipamentos, conforme Macintyre (2012), é de 0,2 bar a cada 100 m. Dado o 

comprimento real do trecho considerado, tem-se: 

 

∆𝑃 =
(25,92 ∗ 0,02)

100
= 0,005184 𝑏𝑎𝑟 ≅ 0,005184 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚²  

 

O diâmetro é calculado de acordo com a equação previamente citada como segue: 



266 

  

𝑑 = √
0,842 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄2

𝑅 ∗ ∆𝑃

5

 

𝑑 = √
0,842 ∗ 25,92 ∗ 242

8 ∗ 0,005184

5

= 12,48 𝑐𝑚 

 

 Adotando-se o diâmetro comercial imediatamente superior a 12,48 cm, de 12,7 

cm (ou 5 pol), foi recalculada a perda de carga a partir do novo diâmetro e considerado 

neste novo cálculo o acréscimo da perda de carga localizada referente aos acessórios 

considerados para o trecho, conforme a Tabela 85. No caso específico do trecho 1 – 2, tal 

perda é de 0,95 m, totalizando um novo comprimento total 22,55 m. A partir da nova 

perda de carga, foi recalculada a nova perda de carga admissível, como segue: 

 

∆𝑃 =
0,842 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄2

𝑑5 ∗ 𝑅
 

∆𝑃 =
0,842 ∗ 22,55 ∗ 242

12,75 ∗ 8
= 0,004138 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚² 

 

Dado que a nova perda de carga admissível é menor do que a admissível máxima 

de 0,005184, a bitola escolhida é adequada. Caso não seja menor que a perda de carga 

admissível, então o diâmetro imediatamente superior é a escolha adequada. O mesmo 

cálculo foi realizado para todos os trechos e a Tabela 86 traz os diâmetros selecionados 

por trecho. 

 

Tabela 86 - Bitola selecionada em cada linha de ar comprimido.  
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1 – 2 21,6 0,005184 24 12,48 5" 0,95 0,004138 5" 

2 – 3 18,8 0,004512 22 12,06 5" 28,45 0,007285 6" 

3 – 4 3,4 0,000816 22 12,06 5" 20,95 0,003754 8" 

4 – 5 6 0,001440 8 8,04 3 1/2" 1,30 0,000886 3 1/2" 

5 – 6 5 0,001200 8 8,04 3 1/2" 5,12 0,001228 4" 

(continua) 
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Tabela 86 - Bitola selecionada em cada linha de ar comprimido. 

6 – 7 3,9 0,003744 2 3,50 1 1/2" 5,77 0,005071 2" 

6 – 8 4,7 0,001128 6 7,17 3" 4,28 0,001324 3 1/2" 

8 – 9 3,9 0,003744 2 3,50 1 1/2" 5,77 0,005071 2" 

8 – 10 4,7 0,001128 4 6,10 2 1/2" 3,32 0,001308 3" 

10 - 11 3,9 0,003744 2 3,50 1 1/2" 5,77 0,005071 2" 

10 - 12 7 0,001680 2 4,62 2" 1,56 0,001065 2" 

12 - 13 58,5 0,014040 2 4,62 2" 2,66 0,007611 2" 

4 – 14 18,6 0,004464 14 10,06 4" 5,95 0,004678 5" 

14 - 15 16,8 0,004032 4 6,10 2 1/2" 6,02 0,003722 2 1/2" 

15 - 16 56,7 0,013608 4 6,10 2 1/2" 1,62 0,009512 2 1/2" 

16 - 17 14,8 0,003552 2 4,62 2" 5,50 0,002526 2" 

17 - 18 12,7 0,003048 2 4,62 2" 1,10 0,001717 2" 

18 - 19 39,8 0,009552 2 4,62 2" 3,30 0,005363 2" 

19 - 20 6 0,001440 2 4,62 2" 7,26 0,001650 2 1/2" 

14 - 21 6,9 0,001656 10 8,80 3 1/2" 24,72 0,005993 5" 

21 - 26 29 0,027840 2 3,50 1 1/2" 7,97 0,019387 1 1/2" 

21 - 22 65,7 0,015768 8 8,04 3 1/2" 24,17 0,010902 3 1/2" 

22 - 23 31,7 0,007608 4 6,10 2 1/2" 3,30 0,005709 2 1/2" 

23 - 24 19,6 0,004704 2 4,62 2" 3,30 0,002850 2" 

24 - 25 23,8 0,005712 2 4,62 2" 13,86 0,004686 2" 

3 – 27 25,8 0,024768 4 4,77 2" 1,56 0,015983 2" 

27 - 28 17 0,016320 4 4,77 2" 9,46 0,015457 2" 

28 - 29 49,6 0,047616 2 3,72 1 1/2" 10,34 0,042783 1 1/2" 

28 - 30 2,5 0,002400 2 3,50 1 1/2" 1,37 0,002029 1 1/2" 

30 - 31 29 0,027840 2 3,50 1 1/2" 7,97 0,019387 1 1/2" 

32 - 33 39,3 0,009432 4 6,10 2 1/2" 6,02 0,007392 2 1/2" 

33 - 34 18,9 0,004536 4 6,10 2 1/2" 12,10 0,005056 3" 

34 - 35 29,6 0,007104 4 6,10 2 1/2" 11,10 0,006638 2 1/2" 

35 - 36 0,5 0,000120 2 4,62 2" 7,26 0,000966 3 1/2" 

35 - 37 5 0,001200 2 4,62 2" 1,56 0,000816 2" 

37 - 38 27,5 0,006600 2 4,62 2" 17,16 0,005558 2" 

 

D.6 DEMAIS INSTALAÇÕES 

Os cálculos de dimensionamento das tubulações, perdas de carga distribuídas e 

localizadas, critérios adotados para a definição de acessórios bem como dimensionamento 

de bombas das demais instalações da planta da empresa i-gamma® são idênticos aos 

adotados nas seções D.2 e D.3, referentes à água fria e água gelada, respectivamente. 

Sendo assim, optou-se por apenas reportar os resultados das demais instalações nas seções 

que seguem. 

 

(conclusão) 
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D.6.1 ÁCIDO SULFÚRICO 

D.6.1.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 87 traz os diâmetros selecionados para as instalações de ácido sulfúrico 

de acordo com o trecho bem como os comprimentos de cada trecho da tubulação, 

definidos de acordo com o leiaute do Apêndice E.2. É interessante notar que os diâmetros 

escolhidos para os trechos 2 – 7, 7 – 8, 8 – 9 e 9 – 10 foram definidos arbitrariamente para 

diminuir a perda de carga na tubulação. 

 

Tabela 87 - Comprimento e diâmetro das tubulações de ácido sulfúrico estimados por meio do método das 

velocidades. 
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1 – 2 14,8 1,14 0,01423 3/8" 1/2" 2,59053 1,62141 1/2" 

2 – 3 3,1 1,12 0,01409 3/8" 1/2" 2,54059 1,59016 1/2" 

3 – 4 2,5 1,12 0,01409 3/8" 1/2" 2,54059 1,59016 1/2" 

4 – 5 45,2 1,12 0,01409 3/8" 1/2" 2,54059 1,59016 1/2" 

5 – 6 17,6 1,12 0,01409 3/8" 1/2" 2,54059 1,59016 1/2" 

2 – 7 56,6 0,02 0,00198 1/16" 1/8" 3,08616 0,77154 1/8" 

7 – 8 16,4 0,02 0,00198 1/16" 1/8" 3,08616 0,77154 1/8" 

8 – 9 9,7 0,02 0,00198 1/16" 1/8" 3,08616 0,77154 1/8" 

9 – 10 12,0 0,01 0,00159 1/32" 1/16" 8,08115 1,99495 1/8" 

 

 A Tabela 88 traz as perdas de carga distribuídas ao longo das tubulações de ácido 

sulfúrico. 

 

Tabela 88 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de ácido sulfúrico. 

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 - 2 5,30E+04 0,0403 5,04 

2 - 3 5,19E+04 0,0403 1,00 

3 - 4 5,19E+04 0,0403 0,82 

4 - 5 5,19E+04 0,0403 14,87 

5 - 6 5,19E+04 0,0403 5,79 

2 - 7 1,75E+03 0,0365 0,10 

7 - 8 1,75E+03 0,0365 0,03 

8 - 9 1,75E+03 0,0365 0,02 

9 - 10 1,13E+03 0,0565 0,01 
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D.6.1.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 89 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de ácido 

sulfúrico e a perda de carga localizada provocada por eles. 

 

Tabela 89 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de ácido sulfúrico de acordo com o trecho 

e perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

Trecho 
Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada 
Cotovelo Tê 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

Perda acumulada 

no trecho (m) 

1 – 2 1  4 1 1/2" 7,10 

2 – 3 1  1  1/2" 5,20 

3 – 4   1  1/2" 0,30 

4 – 5   3  1/2" 0,90 

5 – 6  1   1/2" 1,10 

2 – 7 1  1  1/8" 5,20 

7 – 8   1  1/8" 0,30 

8 – 9 1 1  1 1/8" 7,00 

9 – 10 1 1   1/8" 6,00 

 

D.6.1.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

A Tabela 90 traz as características da bomba necessária à instalação de ácido 

sulfúrico. É interessante notar que a conversão de perda de carga em altura manométrica 

deve levar em conta a densidade do ácido sulfúrico, nesse caso de 1840 kg/m³, tendo em 

vista que o mesmo encontra-se a 98% (m/m) de pureza. A seleção da bomba pode ser 

feita a partir da Tabela 90 em conjunto com o Anexo AB (catálogo da KSB Bombas), 

conforme mencionado anteriormente. 

 

Tabela 90 - Dimensionamento das bombas para as instalações de ácido sulfúrico. 

Perda de carga 

total (m) 

Altura manométrica 

(mca) 

Pressão de 

recalque (bar) 

60,78 111,84 44,58 

 

 

D.6.2 ÁGUA DE RESFRIAMENTO 

Para as instalações de água de resfriamento a consideração da velocidade 

recomendada, diferentemente das demais instalações, foi a de 1,5 m/s. 

 



270 

  

D.6.2.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 91 traz os diâmetros selecionados para as instalações de água de 

resfriamento de acordo com o trecho bem como os comprimentos de cada trecho da 

tubulação, definidos de acordo com o leiaute do Apêndice E.2. 

 

Tabela 91 - Comprimento e diâmetro das tubulações de água de resfriamento estimados por meio do método 

das velocidades.  
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1 - 2 68,3 686,85 0,40243 16" 18" 1,67347 1,32240 16" 

2 - 3 16,5 686,85 0,40243 16" 18" 1,67347 1,32240 16" 

3 - 4 9,5 289,88 0,26144 10" 12" 1,58291 1,11525 10" 

4 - 5 1,0 289,88 0,26144 10" 12" 1,58291 1,11525 10" 

5 - 6 2,9 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

5 - 7 1,5 285,38 0,25940 10" 12" 1,55834 1,09794 10" 

7 - 8 2,1 156,76 0,19226 6" 8" 2,33784 1,34942 8" 

8 - 9 3,7 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

8 - 10 4,7 152,26 0,18948 6" 8" 2,27073 1,31069 8" 

10 - 11 3,7 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

10 - 12 4,7 147,76 0,18666 6" 8" 2,20362 1,27195 8" 

12 - 13 3,7 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

12 - 27 3,5 143,26 0,18379 6" 8" 2,13651 1,23322 8" 

7 - 14 14,9 128,62 0,17414 6" 8" 1,91810 1,10715 8" 

14 - 15 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

14 - 16 7,0 107,68 0,15934 6" 8" 1,60586 0,92692 6" 

16 - 17 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

16 - 18 7,0 86,74 0,14301 5" 6" 1,86670 1,29363 6" 

18 - 19 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

18 - 20 7,0 65,81 0,12456 4" 5" 2,22399 1,41614 5" 

20 - 21 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

20 - 22 7,0 44,87 0,10286 4" 5" 1,51641 0,96559 4" 

22 - 23 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

22 - 24 5,0 23,93 0,07512 2 1/2" 3" 2,15314 1,39486 3" 

24 - 25 7,0 23,93 0,07512 2 1/2" 3" 2,15314 1,39486 3" 

25 - 26 1,5 23,93 0,07512 2 1/2" 3" 2,15314 1,39486 3" 

27 - 28 14,9 109,19 0,16045 6" 8" 1,62830 0,93987 6" 

28 - 29 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

28 - 30 7,0 88,25 0,14425 5" 6" 1,89907 1,31606 6" 

30 - 31 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

(continua) 
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Tabela 91 - Comprimento e diâmetro das tubulações de água de resfriamento estimados por meio do 

método das velocidades. 

30 - 32 7,0 67,31 0,12598 4" 5" 2,27482 1,44851 5" 

32 - 33 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

32 - 34 7,0 46,37 0,10457 4" 5" 1,56724 0,99795 4" 

34 - 35 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

34 - 36 7,0 25,44 0,07744 2 1/2" 3" 2,28845 1,48253 3" 

36 - 37 0,5 20,94 0,07026 2 1/2" 3" 1,88361 1,22026 3" 

36 - 38 3,0 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

38 - 39 16,8 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

39 - 40 23,2 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

40 - 41 9,3 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

41 - 42 0,5 4,50 0,03257 1" 1 1/4" 2,24935 1,29922 1 1/4" 

27 - 43 5,5 34,08 0,08964 3" 4" 1,98616 1,15169 4" 

43 - 44 9,9 34,08 0,08964 3" 4" 1,98616 1,15169 4" 

44 - 45 10,2 34,08 0,08964 3" 4" 1,98616 1,15169 4" 

3 - 46 11,0 396,96 0,30594 12" 14" 1,52722 1,26307 12" 

46 - 47 16,7 396,96 0,30594 12" 14" 1,52722 1,26307 12" 

 

 A Tabela 92 traz as perdas de carga distribuídas ao longo das tubulações de água 

de resfriamento. 

 

Tabela 92 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de água de resfriamento.  

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 – 2 7,12E+05 0,0171 0,44 

2 – 3 7,12E+05 0,0171 0,11 

3 – 4 4,50E+05 0,0187 0,09 

4 – 5 4,50E+05 0,0187 0,01 

5 – 6 5,08E+04 0,0321 0,23 

5 – 7 4,43E+05 0,0188 0,01 

7 – 8 3,05E+05 0,0199 0,02 

8 – 9 5,08E+04 0,0321 0,29 

8 – 10 2,97E+05 0,0199 0,04 

10 - 11 5,08E+04 0,0321 0,29 

10 - 12 2,88E+05 0,0200 0,04 

12 - 13 5,08E+04 0,0321 0,29 

12 - 27 2,79E+05 0,0200 0,03 

7 – 14 2,51E+05 0,0201 0,09 

14 - 15 1,06E+05 0,0255 0,01 

14 - 16 2,76E+05 0,0211 0,13 

16 - 17 1,06E+05 0,0255 0,01 

16 - 18 2,22E+05 0,0213 0,08 

(conclusão) 

(continua) 
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Tabela 92 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de água de resfriamento. 

18 - 19  1,06E+05 0,0255 0,01 

18 - 20 2,03E+05 0,0223 0,12 

20 - 21 1,06E+05 0,0255 0,01 

20 - 22 1,73E+05 0,0235 0,19 

22 - 23 1,06E+05 0,0255 0,01 

22 - 24 1,21E+05 0,0254 0,16 

24 - 25 1,21E+05 0,0254 0,23 

25 - 26 1,21E+05 0,0254 0,05 

27 - 28 2,80E+05 0,0211 0,28 

28 - 29 1,06E+05 0,0255 0,01 

28 - 30 2,26E+05 0,0213 0,09 

30 - 31 1,06E+05 0,0255 0,01 

30 - 32 2,07E+05 0,0222 0,13 

32 - 33 1,06E+05 0,0255 0,01 

32 - 34 1,79E+05 0,0235 0,20 

34 - 35 1,06E+05 0,0255 0,01 

34 - 36 1,29E+05 0,0253 0,25 

36 - 37 1,06E+05 0,0255 0,01 

36 - 38 5,08E+04 0,0321 0,24 

38 - 39 5,08E+04 0,0321 1,33 

39 - 40 5,08E+04 0,0321 1,83 

40 - 41 5,08E+04 0,0321 0,73 

41 - 42 5,08E+04 0,0321 0,04 

27 - 43 1,32E+05 0,0238 0,09 

43 - 44 1,32E+05 0,0238 0,16 

44 - 45 1,32E+05 0,0238 0,16 

3 - 46 5,17E+05 0,0180 0,08 

46 - 47 5,17E+05 0,0180 0,12 

 

D.6.2.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 93 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de água de 

resfriamento e a perda de carga localizada provocada por eles. 

 

Tabela 93 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de água de resfriamento de acordo com 

o trecho e perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro.  

Trecho 
Válvula 

atuada 

Válvula 

não-atuada 
Cotovelo Tê 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

Perda acumulada 

no trecho (m) 

1 – 2  4 1  16" 16,90 

2 – 3  1  1 16" 24,40 

3 – 4  1 1  10" 7,20 

4 – 5  1  1 10" 17,70 

(conclusão) 

(continua) 
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Tabela 93 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de água de resfriamento de acordo com 

o trecho e perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

5 – 6 1    1 1/4" 1,70 

5 – 7  1  1 10" 17,70 

7 – 8  1  1 8" 14,40 

8 - 9 1    1 1/4" 1,70 

8 - 10  1  1 8" 14,40 

10 - 11 1    1 1/4" 1,70 

10 - 12  1  1 8" 14,40 

12 - 13 1    1 1/4" 1,70 

12 - 27  1  1 8" 14,40 

7 - 14  1 2 1 8" 23,00 

14 - 15 1    3" 6,30 

14 - 16  1  1 6" 11,10 

16 - 17 1    3" 6,30 

16 - 18  1  1 6" 11,10 

18 - 19 1    3" 6,30 

18 - 20  1  1 5" 9,30 

20 - 21 1    3" 6,30 

20 - 22  1  1 4" 7,40 

22 - 23 1    3" 6,30 

22 - 24  1 1  3" 2,10 

24 - 25   1  3" 1,60 

25 - 26 1    3" 6,30 

27 - 28  1  1 6" 11,10 

28 - 29 1    3" 6,30 

28 - 30  1  1 6" 11,10 

30 - 31 1    3" 6,30 

30 - 32  1  1 5" 9,30 

32 - 33 1    3" 6,30 

32 - 34  1  1 4" 7,40 

34 - 35 1    3" 6,30 

34 - 36  1  1 3" 5,70 

36 - 37 1   1 3" 11,50 

36 - 38  1 1  1 1/4" 0,90 

38 - 39   1  1 1/4" 0,70 

39 - 40   1  1 1/4" 0,70 

40 - 41   1  1 1/4" 0,70 

41 - 42 1    1 1/4" 1,70 

27 - 43  1 1  4" 2,80 

43 - 44   1  4" 2,10 

44 - 45 1    4" 6,40 

3 - 46  1  1 12" 21,10 

46 - 47 1  2  12" 36,20 

 

(conclusão) 
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D.6.2.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

A Tabela 94 traz as características das bombas necessárias à instalação de água de 

resfriamento. A seleção das bombas pode ser feita a partir da Tabela 94 em conjunto com 

o Anexo AB (catálogo da KSB Bombas), conforme mencionado anteriormente. 

 

Tabela 94 - Dimensionamento das bombas para as instalações de água de resfriamento. 

Trecho 
Perda de carga 

total (m) 

Altura manométrica 

(mca) 

Pressão de 

recalque (bar) 

1 - 2 17,34 17,34 2,70 

2 - 3 24,51 24,51 3,40 

4 - 27 108,35 108,35 11,57 

7 - 26 104,51 104,51 11,20 

27 - 45 102,88 102,88 11,04 

3 - 47 57,50 57,50 6,62 

 

D.6.3 INSTALAÇÃO DE BICARBONATO 

D.6.3.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 95 traz os diâmetros selecionados para as instalações de bicarbonato de 

acordo com o trecho bem como os comprimentos de cada trecho da tubulação, definidos 

de acordo com o leiaute do Apêndice E.2. 

 

Tabela 95 - Comprimento e diâmetro das tubulações de bicarbonato estimados por meio do método das 

velocidades. 
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1 - 2 19,3 2,36 0,02044 1/2" 3/4" 3,34862 1,91376 3/4" 

2 - 3 10,8 2,36 0,02044 1/2" 3/4" 3,34862 1,91376 3/4" 

3 - 4 4,5 2,36 0,02044 1/2" 3/4" 3,34862 1,91376 3/4" 

5 - 6 5,0 7,38 0,02044 1 1/4" 1 1/2" 2,13194 1,56889 1 1/4" 

 

 A Tabela 96 traz as perdas de carga distribuídas ao longo das tubulações de 

bicarbonato. 
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Tabela 96 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de bicarbonato. 

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 - 2 4,48E+04 0,0372 6,41 

2 - 3 4,48E+04 0,0372 3,58 

3 - 4 4,48E+04 0,0372 1,49 

5 - 6 8,36E+04 0,0314 1,04 

 

D.6.3.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 97 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de 

bicarbonato e a perda de carga localizada provocada por eles. 

 

Tabela 97 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de bicarbonato de acordo com o trecho e 

perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

Trecho 
Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada 
Cotovelo 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

Perda acumulada 

no trecho (m) 

1 - 2 1 0 5 3/4" 8,70 

2 - 3 0 0 1 3/4" 0,40 

3 - 4 0 1 0 3/4" 1,60 

5 - 6 0 1 0 1 1/4" 1,70 

 

D.6.3.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

A Tabela 98 traz as características da bomba necessária à instalação de 

bicarbonato. É interessante notar que a conversão de perda de carga em altura 

manométrica levou em conta a densidade da água a 25 °C como uma simplificação, nesse 

caso de 997,05 kg/m³. A seleção da bomba pode ser feita a partir da Tabela 98 em 

conjunto com o Anexo AB (catálogo da KSB Bombas), conforme mencionado 

anteriormente. 

 

Tabela 98 - Dimensionamento das bombas para as instalações de bicarbonato. 

Perda de carga 

total (m) 

Altura manométrica 

(mca) 

Pressão de 

recalque (bar) 

24,92 24,92 3,45 

 

D.6.4 INSTALAÇÃO DE E. COLI 

D.6.4.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 99 traz os comprimentos de cada trecho da tubulação, definidos de 

acordo com o leiaute do Apêndice E.2. Já os diâmetros selecionados para as instalações 

de E. coli são iguais para todos os trechos, tendo em vista que a vazão demandada é 

constante em todos eles. O cálculo do diâmetro está apresentado na Tabela 100. 
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Tabela 99 - Comprimento das tubulações de E. coli de acordo com o leiaute do Apêndice E.2. 

Trecho Comprimento (m) 

1 – 4 0,5 

2 – 4 5,2 

3 – 4 5,2 

4 – 5 2,1 

6 – 7 2,6 

7 – 8 2,0 

8 – 9 2,5 

9 – 10 7,0 

10 - 11 7,0 

11 - 12 7,0 

12 - 13 7,0 

7 – 14 2,0 

14 - 15 2,5 

15 - 16 7,0 

16 - 17 7,0 

17 - 18 7,0 

18 - 19 7,0 

 

Tabela 100 - Diâmetro das tubulações de E. coli estimados por meio do método das velocidades. 

Trecho 

V
az

ão
 (

m
³/

h
) 

D
iâ

m
et

ro
 

ca
lc

u
la

d
o
 (

m
) 

D
iâ

m
et

ro
 

C
o
m

er
ci

al
 I

n
f 

(P
o
l)

 

D
iâ

m
et

ro
 

C
o
m

er
ci

al
 S

u
p
 

(P
o
l)

 

V
el

o
ci

d
ad

e 
In

f 

(m
/s

) 

V
el

o
ci

d
ad

e 
S

u
p
 

(m
/s

) 

D
iâ

m
et

ro
 

E
sc

o
lh

id
o
 (

P
o
l)

 

Todos 2,24 0,01992 1/2" 3/4" 3,18031 1,81757 3/4" 

 

 A Tabela 101 traz as perdas de carga distribuídas ao longo das tubulações de E. 

coli. 

 

Tabela 101 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de E. coli.  

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 – 2 4,26E+04 0,0372 0,15 

2 – 4 4,26E+04 0,0372 1,55 

3 – 4 4,26E+04 0,0372 1,55 

4 – 5 4,26E+04 0,0372 0,63 

6 – 7 4,26E+04 0,0372 0,76 

7 – 8 4,26E+04 0,0372 0,60 

8 – 9 4,26E+04 0,0372 0,75 

9 – 10 4,26E+04 0,0372 2,10 

(continua) 
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Tabela 101 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de E. coli. 

10 - 11 4,26E+04 0,0372 2,10 

11 - 12 4,26E+04 0,0372 2,10 

12 - 13  4,26E+04 0,0372 2,10 

7 – 14 4,26E+04 0,0372 0,60 

14 - 15 4,26E+04 0,0372 0,75 

15 - 16 4,26E+04 0,0372 2,10 

16 - 17 4,26E+04 0,0372 2,10 

17 - 18 4,26E+04 0,0372 2,10 

18 - 19 4,26E+04 0,0372 2,10 

 

D.6.4.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 102 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de E. coli 

e a perda de carga localizada provocada por eles. 

 

Tabela 102 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de E. coli de acordo com o trecho e 

perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

Trecho 
Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada 
Cotovelo Tê 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

Perda acumulada 

no trecho (m) 

1 - 4  1  1 3/4" 3,0 

2 - 4  1 1  3/4" 2,0 

3 - 4  1 1  3/4" 2,0 

4 - 5  1   3/4" 1,6 

6 - 7  1  1 3/4" 3,0 

7 - 8   1  3/4" 0,4 

8 - 9  2  1 3/4" 4,6 

9 - 10  2  1 3/4" 4,6 

10 - 11  2  1 3/4" 4,6 

11 - 12  2  1 3/4" 4,6 

12 - 13  1 1  3/4" 2,0 

7 - 14   1  3/4" 0,4 

14 - 15  2  1 3/4" 4,6 

15 - 16  2  1 3/4" 4,6 

16 - 17  2  1 3/4" 4,6 

17 - 18  2  1 3/4" 4,6 

18 - 19  1 1  3/4" 2,0 

 

D.6.4.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

A Tabela 103 traz as características da bomba necessária à instalação de E. coli. 

É interessante notar que a conversão de perda de carga em altura manométrica levou em 

conta a densidade da água a 25 °C como uma simplificação, nesse caso de 997,05 kg/m³. 

(conclusão) 
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A seleção da bomba pode ser feita a partir da Tabela 103 em conjunto com o Anexo AB 

(catálogo da KSB Bombas), conforme mencionado anteriormente. 

 

Tabela 103 - Dimensionamento das bombas para as instalações de E. coli. 

Perda de carga total 

(m) 

Altura manométrica 

(mca) 

Pressão de 

recalque (bar) 

77,34 77,34 8,58 

 

D.6.5 INSTALAÇÃO DE EFLUENTE 

D.6.5.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 104 traz os diâmetros selecionados para as instalações de efluente de 

acordo com o trecho bem como os comprimentos de cada trecho da tubulação, definidos 

de acordo com o leiaute do Apêndice E.2. 

 

Tabela 104 - Comprimento e diâmetro das tubulações de efluente estimados por meio do método das 

velocidades. 
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1 – 2 14,7 9,74 0,04149 1 1/2" 2" 2,06868 1,24938 1 1/2" 

3 – 4 5,3 4,50 0,02820 1" 1 1/4" 2,24807 1,29848 1" 

4 – 5 8,9 4,50 0,02820 1" 1 1/4" 2,24807 1,29848 1" 

5 – 6 6,9 4,50 0,02820 1" 1 1/4" 2,24807 1,29848 1" 

7 – 8 11,8 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

8 – 9 3,4 14,10 0,04994 1 1/2" 2" 2,99674 1,80989 2" 

10 – 11 11,9 4,61 0,02856 1" 1 1/4" 2,30636 1,33216 1" 

 

 Tendo em vista que não há geração de efluentes líquidos que precisam ser tratados 

em condições normais de processo, pois o resíduo da centrífuga SC – 502, 

majoritariamente composto de sulfato de amônio, será vendido como fertilizante agrícola, 

as instalações de efluentes foram concebidas de forma que os tubos estão conectados aos 

equipamentos apenas para desviar o fluxo do processo quando por alguma eventualidade 

os parâmetros saiam fora de controle e o produto e/ou intermediários necessitam ser 

descartados. Assim, os tubos previstos para efluentes são os que conectam os reatores de 

fermentação (R – 301A à R – 301J) e o evaporador (V – 501) às canaletas localizadas no 

chão da fábrica, que posteriormente conduzem o efluente à estação de tratamento (ETE). 
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Tais canaletas foram dispostas em todas as zonas da produção a fim de conduzirem para 

a ETE tanto fluido de processo que precisa ser descartado como resíduos de limpeza. No 

caso de ser descartar fluido de processo de alguma zona do processo produtivo que não 

seja os reatores de fermentação nem o evaporador, está previsto que os operadores 

poderão conectar mangotes temporários aos dutos do processo nas regiões em que forma 

previstas válvulas e esses mangotes, então, descartarão o fluido também nas referidas 

canaletas.  

 Ainda, o projeto tem por base que as canaletas irão direcionar o efluente por 

gravidade através de um desnível até a ETE, que estará localizado na região mais baixa 

do terreno que compreende a empresa i-gamma®. Sendo assim, não será necessário 

sistema de bombeamento e não foram calculadas as perdas de carga distribuídas e/ou 

localizadas da instalação de efluentes. 

 

D.6.5.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 105 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de 

efluente. 

 

Tabela 105 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de efluente de acordo com o trecho. 

Trecho 
Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada 
Cotovelo 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

1 – 2  1  1 1/2" 

3 – 4 1  1 1" 

4 – 5   1 1" 

5 – 6  1  1" 

7 – 8  1  2" 

8 – 9  1 1 2" 

10 – 11  1  1" 

 

D.6.6 INSTALAÇÃO DE GLICOSE 

D.6.6.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 106 traz os comprimentos de cada trecho da tubulação, definidos de 

acordo com o leiaute do Apêndice E.1. Já os diâmetros selecionados para as instalações 

de glicose são iguais para todos os trechos, tendo em vista que a vazão demandada é 

constante em todos eles. O cálculo do diâmetro está apresentado na Tabela 107. 
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Tabela 106 - Comprimento das tubulações de glicose de acordo com o leiaute do Apêndice E.1. 

Trecho Comprimento (m) 

1 - 2 10,7 

2 - 3 38,9 

3 - 4 7,8 

4 - 5 4,0 

4 - 6 4,7 

6 - 7 4,0 

6 - 8 4,7 

8 - 9 4,0 

 

Tabela 107 - Diâmetro das tubulações de glicose estimados por meio do método das velocidades. 
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Todos 0,14 0,00495 1/8" 1/4" 4,84049 0,57832 1/4" 

 

 A Tabela 108 traz as perdas de carga distribuídas ao longo das tubulações de 

glicose. 

 

Tabela 108 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de glicose. 

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 – 2 5,96E+03 0,0539 1,07 

2 - 3 5,96E+03 0,0539 3,88 

3 - 4 5,96E+03 0,0539 0,78 

4 - 5 5,96E+03 0,0539 0,40 

4 - 6 5,96E+03 0,0539 0,47 

6 - 7 5,96E+03 0,0539 0,40 

6 - 8 5,96E+03 0,0539 0,47 

8 - 9 5,96E+03 0,0539 0,40 

 

D.6.6.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 109 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de glicose 

e a perda de carga localizada provocada por eles. 
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Tabela 109 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de glicose de acordo com o trecho e 

perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

Trecho 

Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada Cotovelo Tê 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

Perda acumulada 

no trecho (m) 

1 – 2  1 1  1/4" 1,4 

2 – 3   1  1/4" 0,3 

3 – 4 1   1 1/4" 5,9 

4 – 5  1   1/4" 1,1 

4 – 6 1   1 1/4" 5,9 

6 – 7  1   1/4" 1,1 

6 – 8 1  1  1/4" 5,2 

8 – 9   1     1/4" 1,1 

 

D.6.6.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

A Tabela 110 traz as características da bomba necessária à instalação de glicose. 

É interessante notar que a conversão de perda de carga em altura manométrica levou em 

conta a densidade da água a 25 °C como uma simplificação, nesse caso de 997,05 kg/m³. 

A seleção da bomba pode ser feita a partir da Tabela 110 em conjunto com o Anexo AB 

(catálogo da KSB Bombas), conforme mencionado anteriormente. 

 

Tabela 110 - Dimensionamento das bombas para as instalações de glicose. 

Perda de carga total 

(m) 

Altura manométrica 

(mca) 

Pressão de 

recalque (bar) 

29,86 29,86 3,93 

 

D.6.7 INSTALAÇÃO DE HIDRÓXIDO 

D.6.7.1 DIMENSIONAMENTO 

A Tabela 111 traz os comprimentos de cada trecho da tubulação, definidos de 

acordo com o leiaute do Apêndice E.1. Já os diâmetros selecionados para as instalações 

de hidróxido são iguais para todos os trechos, tendo em vista que a vazão demandada é 

constante em todos eles. O cálculo do diâmetro está apresentado na Tabela 112. 

 

Tabela 111 - Comprimento das tubulações de hidróxido de acordo com o leiaute do Apêndice E.1. 

Trecho Comprimento (m) 

1 – 2 39,6 

2 – 3 5,3 

3 – 4 1,5 
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Tabela 112 - Diâmetro das tubulações de hidróxido estimados por meio do método das velocidades. 
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Todos 0,02 0,00207 1/16" 1/8" 3,37715 0,84429 1/8" 
 

 A Tabela 113 traz as perdas de carga distribuídas ao longo das tubulações de 

hidróxido. 

 

Tabela 113 - Perdas de carga distribuídas dos trechos da tubulação de hidróxido. 

Trecho Reynolds Fator de Atrito (Haaland) Perda de carga (m) 

1 – 2 3,01E+03 0,0826 37,34 

2 – 3 3,01E+03 0,0826 4,95 

3 – 4 3,01E+03 0,0826 1,41 

 

D.6.7.2 ACESSÓRIOS 

A Tabela 114 traz os acessórios definidos para cada trecho da tubulação de 

hidróxido e a perda de carga localizada provocada por eles. 

 

Tabela 114 - Quantidade de acessórios necessária para a tubulação de hidróxido de acordo com o trecho e 

perda de carga localizada acumulada de acordo com o diâmetro. 

Trecho 

Válvula 

não-atuada 

Válvula 

atuada Cotovelo 

Diâmetro 

Escolhido (Pol) 

 Perda acumulada 

no trecho (m) 

1 – 2 1  7 1/8" 7,0 

2 – 3   1 1/8" 0,3 

3 – 4   1   1/8" 1,1 

 

D.6.7.3 SISTEMA DE BOMBEAMENTO 

A Tabela 115 traz as características da bomba necessária à instalação de 

hidróxido. É interessante notar que a conversão de perda de carga em altura manométrica 

levou em conta a densidade da água a 25 °C como uma simplificação, nesse caso de 

997,05 kg/m³. A seleção da bomba pode ser feita a partir da Tabela 115 em conjunto com 

o Anexo AB (catálogo da KSB Bombas), conforme mencionado anteriormente. 

 

Tabela 115 - Dimensionamento das bombas para as instalações de hidróxido. 

Perda de carga total (m) Altura manométrica (mca) Pressão de recalque (bar) 

52,10 52,10 8,13 







285 

  

ANEXOS  

ANEXO A – ENZIMA α-AMILASE 
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ANEXO A - Continuação – ENZIMA α-AMILASE 

 

 

 

 

 



287 

  

 

ANEXO B – ENZIMA AMILOGLUCOSIDASE 
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ANEXO B - Continuação – ENZIMA AMILOGLUCOSIDASE 
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ANEXO C – MOINHO DE MARTELOS 
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ANEXO D – CENTRÍFUGA FESX 712B 
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ANEXO D - Continuação – CENTRÍFUGA FESX 712B 
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ANEXO E – CENTRÍFUGA CH-38 GOF SEPARATOR 
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ANEXO E - Continuação – CENTRÍFUGA CH-38 GOF SEPARATOR 
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ANEXO F – VENTILADOR JK – 40D
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ANEXO G – CICLONE JA-100 
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ANEXO H – SILOS KEPLER WEBER 

 

Fonte: Kepler Weber, 2018. 
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ANEXO I – ESPESSURA DO ISOLAMENTO TÉRMICO 

 

Fonte: TELLES, 1997. 
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ANEXO J – JUNTAS DE DILATAÇÃO 

 

Fonte: TELLES, 2007.  
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ANEXO K – ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES 

 

 

Fonte: MACINTYRE, 2012. 
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ANEXO L – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE CONDENSADO 

 

Fonte: MACINTYRE (2012). 
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ANEXO M – VÁLVULAS ATUADAS 

 

Fonte: PARKER, 2018. 
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ANEXO N – VÁLVULA DE BLOQUEIO 

 

Fonte: SPIRAX SARCO, 2017. 
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ANEXO O – VÁLVULA DE SEGURANÇA 

 

Fonte: SPIRAX SARCO, 2017. 
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ANEXO P – VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 

 

 

Fonte: TLV, 2017. 
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ANEXO Q – ISOLAMENTO TÉRMICO PARA ÁGUA GELADA 

 

 

 

Fonte: NEOTÉRMICA, 2018. 
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ANEXO R – CHILLER BWE-SF-51924 
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ANEXO S – COMPRESSOR ATLAS COPCO 

  



308 

  

ANEXO T – COMPRESSOR WAYNE 

 

Fonte: SCHULZ, 2018. 
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ANEXO U – VÁLVULAS – AR COMPRIMIDO 
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ANEXO U - Continuação – VÁLVULAS – AR COMPRIMIDO 
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ANEXO V – FATORES DE CORREÇÃO 

 

Fonte: PETERS & TIMMERHAUS, 1991.  
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ANEXO W – FATORES DE PROJETO 

 

Fonte: TOWLER & SINNOTT, 2013. 
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ANEXO X – DIRETRIZES PARA ESTIMATIVAS 

 

Fonte: TOWLER E SINNOTT, 2013. 
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ANEXO Y – TABELA DE PREÇOS DA CEEE 

 

Fonte: CEEE, 2018. 



315 

  

ANEXO Z – TABELA DE PROPRIEDADES 
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ANEXO Z - Continuação – TABELA DE PROPRIEDADES 
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ANEXO AA – TABELA SCHEDULE 40 

 

 

Fonte: AÇOS CONTINENTE, 2018. 
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ANEXO AB – RECORTE DO CATÁLOGO DE BOMBAS KSB 

 

Fonte: KSB, 2018. 


