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RESUMO 

 

 

PRODUÇÃO DE ÁCIDO SUCCÍNICO A PARTIR DA 

FERMENTAÇÃO DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

 

AUTORES: Bruna Weber Rodrigues, Davi Alexandre Maboni Roth, 

Fernanda Fontana Favaretto, Keterli Dalmagro, Mateus Cirino Pereira. 

 

 ORIENTADOR: Dr. Marcio Antonio Mazutti. 

 

  

 O ácido succínico é amplamente empregado em várias indústrias, como por 

exemplo, alimentícia, agrícola e farmacêutica. A produção comercial deste ácido ainda é, 

em grande parte, realizada por síntese química utilizando petróleo. No entanto, a 

preocupação pela disponibilidade de recursos não renováveis e problemas ambientais 

associados a esses processos, desperta o interesse na produção de químicos a partir de 

processos biológicos. Assim, o objetivo deste trabalho é a produção comercial do Ácido 

Succínico via rota fermentativa utilizando o bagaço da cana de açúcar, investigando as 

melhores condições para a conversão da biomassa residual no produto de interesse. 

Dentre as etapas da produção, destaca-se os processos de recepção da matéria prima, 

hidrólise ácida, filtração, hidrólise enzimática, esterilização, fermentação, centrifugação, 

acidificação, destilação, recuperação e, por fim, a cristalização, secagem e envase do 

Ácido Succínico. A produção anual prevista para a unidade industrial é de 12.220,00 

toneladas de Ácido Succínico, com um grau de pureza de 99,62%, sendo comercializado 

com o preço de R$27,28/kg, em sua maior parte para exportação. A unidade industrial 

será localizada no estado de São Paulo, na cidade de Guatapará, necessitando de um 

investimento inicial de R$161.199.965,93 para construção da planta e estruturação do 

processo. De acordo com a análise de viabilidade econômica, o projeto é economicamente 

viável e o retorno do investimento se dará em 6 anos. 

 

Palavras chave: Ácido succínico. Bagaço de cana de açúcar. Actinobacillus 

succinogenes.



 

   

 

ABSTRACT  

  
 

SUCCINIC ACID PRODUCTION BY SUGARCANE 

BAGASSE FERMENTATION 
 

 

AUTHORS: Bruna Weber Rodrigues, Davi Alexandre Maboni Roth, 

Fernanda Fontana Favaretto, Keterli Dalmagro e Mateus Cirino Pereira. 

 
ADVISOR: Dr. Marcio Antonio Mazutti. 

 

Succinic acid is widely used in various industries, such as food, agriculture and 

pharmaceuticals. The commercial production of this acid is still largely carried out by 

chemical synthesis using petroleum. However, the concern for the availability of non-

renewable resources and environmental problems associated with these processes arouses 

interest in the production of chemicals from biological processes. Thus, the objective of 

this work is the commercial production of Succinic Acid by fermentative route using 

sugarcane bagasse and the investigation of the best conditions for the conversion of 

residual biomass into the product of interest. The stages of production are reception of 

the raw material, acid hydrolysis, filtration, enzymatic hydrolysis, sterilization, 

fermentation, centrifugation, acidification, distillation, recovery and, finally, the 

crystallization, drying and filling of Succinic Acid. The annual expected production for 

the industrial unit is 12.220,00 tons of Succinic Acid, with 99,62% purity, sold at a price 

of R$ 27,28/kg, mostly for export. The industrial unit will be located in Guatapará, São 

Paulo, Brazil, requiring an initial investment of R$ 161.199.965,93 to build the plant and 

structure the process. According to the economic feasibility analysis, the project is 

economically viable and the return on investment will take place in 6 years. 

 

Keywords: Succinic acid. Sugarcane bagasse. Actinobacillus succinogenes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existe um interesse crescente na obtenção de produtos químicos e materiais de 

base biotecnológica, devido à preocupação com a disponibilidade de recursos, poluição 

ambiental e futuro desenvolvimento da sociedade. Entre as energias renováveis que 

podem ser derivadas de várias fontes, a biomassa renovável da fotossíntese é a única fonte 

sustentável de carbono para a maioria dos produtos químicos e materiais de base biológica 

(CHANG et al., 2016). Hoje, os esforços mundiais estão sendo feitos para desenvolver 

um processo eficiente para a produção de base biotecnológica de químicos e o ácido 

succínico é reconhecido como um constituinte fundamental de tais esforços (MANCINI 

et al., 2019). 

Segundo o relatório divulgado pelo Departamento de Energia dos EUA em 2004, 

o ácido succínico foi identificado como um dos produtos que podem ser produzidos a 

partir de açúcares por meio de conversão biológica ou química e posteriormente 

convertido em produto químico ou material de base biotecnológica de alto valor (WERPY 

& PETERSEN, 2004). Tal ácido é amplamente empregado em várias indústrias, incluindo 

agricultura, alimentos, indústria química, metálica e farmacêutica como precursor, 

quelante de íons e / ou agente aditivo (PUTRI et al., 2020). 

Atualmente, a maioria das aplicações industriais de ácido succínico é produzida 

por vias químicas, a partir do butano através da hidrogenação catalítica de anidrido 

maleico à base de petróleo. Porém, após uma década de desenvolvimento, muitas plantas 

de base biológica de tal ácido estão em operação (CHANG et al., 2016). Isso se dá em 

função da preocupação com o esgotamento de fontes de energia não renováveis, aumentos 

da tendência de rotas produtivas mais limpas e ao amplo uso industrial do ácido succínico, 

o que faz com que as pesquisas a respeito da sua produção se ampliem. 

Nesse contexto, um dos resíduos da indústria canavieira, o bagaço da cana de 

açúcar, vem sendo estudado e se tornou uma das principais biomassas lignocelulósicas 

utilizadas em todo o mundo. O bagaço consiste em cerca de 40% de celulose, 24% de 

hemicelulose e 25% de lignina (RAJ & KRISHNAN, 2020). Segundo a CONAB 

(Companhia Nacional de Abastecimento) o Brasil produziu na safra de 2019/2020 um 

total de 642.717,8 mil toneladas de cana de açúcar, sendo a região sudeste responsável 

por cerca de 65% dessa produção e o estado de São Paulo o maior produtor, com 

342.614,3 mil toneladas (CONAB, 2019).  
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Desta maneira, o presente trabalho tem por objetivo projetar uma unidade 

industrial, localizada em Guatapará, no estado de São Paulo, para a produção de ácido 

succínico a partir do bagaço da cana de açúcar. A rota biotecnológica utilizada é a partir 

da fermentação do hidrolisado obtido a partir bagaço da cana de açúcar pelo micro-

organismo Actinobacillus succinogenes. Além disso, deseja-se desenvolver uma análise 

de mercado, econômica, o projeto de processos e de utilidades, os balanços de massa e 

energia, além da instalação de uma planta industrial. 
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2. DEFINIÇÕES DO PROJETO 

  

2.1 EMPRESA 

 

A empresa Succibio é produtora de ácido succínico de base biológica de alta 

pureza, 99,62%. A planta industrial está localizada em Guatapará, região metropolitana 

de Ribeirão Preto, São Paulo, e produz 1.454,44 kg/h de ácido.  O processo utiliza síntese 

bacteriana a partir do Actinobacillus succinogenes e emprega como matéria prima o 

bagaço da cana de açúcar. Toda a produção é exportada. 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

Tem-se por objetivo geral projetar uma planta de produção de ácido succínico pela 

rota biotecnológica, a partir da fermentação do bagaço da cana de açúcar pelo 

microrganismo Actinobacillus succinogenes. Como objetivos específicos, o trabalho visa: 

 Realizar uma análise de mercado buscando quais são as principais empresas 

concorrentes, o valor de mercado do ácido succínico, além de seus dados de 

importação e exportação nos países;  

 Definir as principais características físicas e químicas do produto;  

 Elaborar o modelo de negócio (CANVAS) da empresa; 

  Analisar as rotas tecnológicas disponíveis para a produção do ácido succínico em 

bases cientificas e em patentes e, a partir disso, eleger a rota tecnológica a ser 

empregada no processo produtivo; 

 Fazer a análise da produção e disponibilidade da matéria-prima; 

 Descrever quais são os aspectos legais e as legislações brasileiras para a abertura 

da unidade industrial; 

 Descrever quais serão as condições de segurança da empresa; 

  Montar os diagramas de blocos e o fluxograma do processo produtivo; 

 Projetar e dimensionar os equipamentos, através da realização dos balanços, 

globais e parciais, de massa e energia; 

 Elaborar o Lay Out da unidade de produção; 

 Fazer o levantamento do consumo energético do processo; 

 Projetar o controle e instrumentação do processo; 
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 Realizar a análise econômica da empresa através da determinação dos custos de 

projeto e implantação da unidade industrial; 

 Fazer a gestão de custos da empresa envolvidos com a produção: diretos, 

indiretos, fixos e variáveis; 

 Fazer a simulação do processo utilizado o Software SuperPro Designer®. 

 Determinar a taxa de retorno do investimento; 

 

2.3 JUSTIFICATIVA 

 

A proposta do desenvolvimento da indústria Succibio surgiu através de uma 

pesquisa das principais biomassas produzidas no território brasileiro. A cana de açúcar, 

devido ao seu extenso uso na produção de etanol se destaca, sendo o Brasil o maior 

produtor mundial dessa planta. Tem-se como resultado desse processo o bagaço da cana 

de açúcar, no qual parte é utilizado para a produção de etanol de segunda geração. 

Entretanto, ainda há uma disponibilidade gigantesca de tal matéria-prima. Com isso, a 

produção de compostos químicos através de rotas biotecnológicas é impulsionada. 

Um dos compostos com grande potencial mundial é o ácido succínico. Devido a 

sua versatilidade de aplicações industriais, tornou-se um alvo de empresas estrangeiras. 

O ácido succínico está inserido no conceito de “Blocos de Construção” por constituir a 

base para o fornecimento de inúmeras substâncias intermediárias e produtos com 

relevância na indústria química (OLIVEIRA, 2014). Assim, sua demanda é alta e 

atualmente a maior parte do ácido succínico produzido é através de rota química. Porém, 

devido aos novos conceitos de química verde e aos diversos pontos negativos associados 

a produção por meio químico, as indústrias vêm investindo em rotas mais limpas e 

biotecnológicas.   

Ao associarmos esses dois pontos, o Brasil, apesar de não possuir atualmente 

indústrias produtoras de tal composto, tem capacidade para essa produção já que dispõe 

de uma vasta quantidade de matéria-prima e território favorável para implementação de 

uma indústria. Assim, a produção nacional de ácido succínico através da fermentação do 

bagaço da cana de açúcar mostra-se com grande potencial de implementação. 
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3. DEFINIÇÕES DO PRODUTO 

 

3.1 PRODUTO COMERCIALIZADO 

 

Propõe-se a produção de ácido succínico em forma de cristal, com pureza igual a 

99,62%, o qual é obtido a partir da fermentação do bagaço da cana de açúcar pelo 

microrganismo Actinobacillus succinogenes.   

 

3.2 ANÁLISE DE MERCADO 

 

Considerando a ampla aplicabilidade do ácido succínico (AS) na indústria química 

e em commodities, composto conhecido por oferecer uma larga gama de utilidades em 

polímeros, alimentos, metais, produtos farmacêuticos, óleos lubrificantes, entre outros, a 

demanda por tal composto cresce a cada ano. Antigamente, o petróleo era a única forma 

de obtenção, porém, nos tempos atuais, os procedimentos de fabricação começaram a 

fazer uso de matérias-primas renováveis em processos fermentativos.  

Com isso, novas indústrias vêm surgindo novas produtoras, inclusive as chamadas 

Joint Venture, que é a aliança econômica de duas ou mais empresas com o objetivo de 

desenvolver um projeto específico, nesse caso, a produção de ácido succínico. 

Atualmente, o ácido succínico de base biológica é produzido comercialmente por quatro 

empresas que incluem BioAmber, Myriant, Reverdia e Succinity (NGHIEM et al., 2017). 

Segundo o Global Petro-based Succinic Acid Market Research Report 2020, o 

qual é um relatório que apresenta um estudo abrangente global da situação de mercado 

atual do AS e as previsões para 2026, tem-se empresas fabricantes de AS espalhadas 

principalmente na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.  O Quadro 1 apresenta as 

principais produtoras de ácido succínico citadas no relatório, juntamente com seu país 

sede.  

 

Quadro 1 - Principais empresas produtoras de ácido succínico. 

(continua) 

Empresa País 

Anqing Hexing Chemical Co.,Ltd. China 

Anhui Sunsing Chemicals Co., Ltd. China 
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(conclusão) 

Empresa País 

BASF SE Alemanha 

BioAmber Inc Canadá 

Kawasaki Kasei Chemicals Japão 

Linyi Lixing Chemical China 

Myriant Estados Unidos 

Mitsubishi Chemical Corporation Japão 

Nippon Shokubai Japão 

Reverdia (Joint Venture entre DMS e 

Roquette Frères) 
Itália 

Roquette Frères S.A. França 

Royal DSM N.V Holanda 

Succinity GmbH (Joint Venture entre 

Corbion Purac e BASF) 
Espanha 

ThyssenKrupp Alemanha 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Em 2010, a DSM e a Roquette criaram uma joint venture chamada Reverdia, para 

a produção, comercialização e desenvolvimento de mercado do AS sustentável ou 

Biosuccinium™. Em 2011, a Reverdia anunciou a construção de uma planta em escala 

comercial na Itália, a qual iria produzir ácido succínico a partir de matérias-primas 

renováveis. A instalação, que tem capacidade para 10 mil toneladas por ano, começou a 

operar em 2012, baseando sua produção no conceito de biorrefinaria integrada. Em 2019, 

as empresas controladoras da Reverdia concordaram com uma mudança estratégica em 

suas operações. A empresa foi dissolvida e os parceiros transferiram os direitos e 

obrigações para a Roquette. A Roquette passou a operar a planta e continua fornecendo 

ácido succínico a seus clientes (BIOREFINERIES, 2019).  

Já a Succinity GmbH, uma joint venture entre Corbion Purac e BASF para a 

produção e comercialização de ácido succínico de base renovável, iniciou as operações 

da sua primeira unidade de produção em escala comercial em 2014. A planta, localizada 

na Espanha tem uma capacidade anual de 10 mil toneladas. O processo Succinity utiliza 
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síntese bacteriana com o Basfia Succiniciproducens, o que permite que se use diferentes 

matérias-primas, além de garantir a produção de ácido succínico renovável de alta 

qualidade. Com base em avanços tecnológicos e uma maior necessidade de intermediários 

renováveis, a BASF e a Corbion Purac trabalham no desenvolvimento do ácido succínico 

derivado de fontes renováveis desde 2009 (NEITEC, 2014). 

Em relação a BioAmber, a mesma produzia ácido succínico com base no 

microrganismo E. coli. A empresa colaborou com a Cargill para desenvolver cepas de 

leveduras para a produção do ácido (NGHIEM et al., 2017). A BioAmber também 

colaborou com a Mitsui para construir uma planta de produção de AS de 30 mil toneladas 

por ano em Sarnia, Canadá, que em 2018, devido à grande carga de dívidas e poucos 

clientes, entrou em falência e foi fechada (MCCOY, 2019). 

Myriant é outra produtora de ácido succínico de base biológica, localizada nos 

Estados Unidos. A empresa opera uma planta em Louisiana com uma produção de AS de 

14 mil toneladas ao ano, através do microorganismo E. coli (JANSEN & VAN GULIK, 

2014). 

Em relação aos dados de exportação e importação de ácido succínico no mundo, 

utilizou-se a base de dados ComexStat, com o código NCM (Nomenclatura Comum do 

Mercosul), no qual, o ácido succínico enquadra-se no código 2917.19 .90 (produto 

químico orgânico, ácido policarboxílico acíclico), o qual foi obtido da base de dados 

Siscomex. Destaca-se que o NCM constitui a base para a classificação de mercadorias nas 

operações de comércio exterior. Com isso, obteve-se a Figura 1, a qual apresenta os 

números de exportação e importação de ácidos policarboxílicos acíclicos em todos os 

países que movimentam tal produto, entre os anos de 2010 e 2019, em US$ FOB (free on 

board).  

 

Figura 1 - Dados de importação e exportação de ácidos policarboxílicos acíclicos.  
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Fonte: Autores, 2021. 

 

Com base na Figura 1, verifica-se que os valores de FOB para importação de tais 

ácidos são muito maiores do que para exportação, mostrando assim que os países em um 

geral são grandes importadores e necessitam de tais insumos, os quais vem de outros 

países. Além disso, nota-se que no ano de 2016 houve uma queda nas importações, no 

entanto ela foi rapidamente retomada e está em crescimento.  

Ao total, o ComexStat retomou dados de exportação no ano de 2019 de ácido 

policarboxílico acíclico de 8 países, dentre eles, tem-se México, Argentina e Estados 

Unidos com o maior valor FOB (US$). Já em relação as importações no mesmo ano, 17 

países movimentaram o mercado, com Estados Unidos, China e Áustria com os maiores 

valores de importação.  

Em relação aos custos de produção, NGHIEM et al., 2017 realizou dois estudos 

de sustentabilidade, um no processo da Myriant usando grãos de sorgo e beterraba 

sacarina como matéria-prima e outro no processo da Reverdia para coprodução de etanol 

e ácido succínico. Obteve-se que o custo de produção de ácido succínico de base biológica 

foi de apenas 41% do custo de produção de ácido succínico de base petroquímica (US$ 

1,17/kg vs. US$ 2,86/kg). Os resultados dos dois estudos mencionados indicaram que o 

ácido succínico de base biológica possui vantagens em relação ao petroquímico.  

Segundo a empresa Anhui Sunsing Chemicals Co.,Ltd., que cita McKINLAY et 

al., 2007, projetava-se que, com todos os produtos químicos que podem ser sintetizados 

com ácido succínico como intermediário, existe um mercado de US$ 15 bilhões. Além 
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disso, ao citar também KANG & CHANG, 2005, tem-se que as estimativas são de que o 

AS poderia ser produzido através da fermentação a US$ 2,20 por quilograma em um nível 

de produção de 5 mil toneladas por ano, entretanto, o preço cairia para US$ 0,55 por 

quilograma se os níveis de produção atingissem 75 mil toneladas por ano. Esse nível 

superior de produção pode parecer alto, mas essa área de produção bioquímica reduzirá 

em breve a necessidade de produtos petroquímicos, de modo que a demanda deverá 

aumentar (WERPY & PETERSEN, 2004).  

Em relação ao preço de venda, atualmente, o ácido succínico é produzido 

principalmente pelo processo químico do n-butano através de anidrido maleico e é 

vendido no preço de 5,9 a 9,0 dólares por kg, dependendo de sua pureza. Seu custo de 

fabricação é afetado por vários fatores, incluindo a produtividade e o rendimento, custos 

de matérias-primas e método de recuperação (SONG & LEE, 2006). 

Além disso, há uma demanda crescente por ácido succínico, pois seu uso é 

estendido à síntese de polímeros biodegradáveis, como succinato de polibutirato (PBS), 

poliamidas e vários solventes verdes. Segundo OLIVEIRA, 2014, a crescente demanda 

de consumo em função do aumento da demanda por 1,4-butanodiol, plastificantes, 

poliuretano, resinas, revestimentos, corantes e tintas, associado ao baixo custo de 

produção impactaram positivamente na produção de ácido succínico de base biológica, 

resultando em um forte investimento em novos projetos. Além disso, o aumento do 

mercado de AS por tal rota é esperado para compensar o impacto da regulamentação 

ambiental e da volatilidade dos preços das matérias-primas. Assim, análises recentes 

mostraram que a produção fermentativa de ácido succínico a partir de fontes renováveis 

pode ser mais econômica do que os processos derivados de petróleo, o que impulsiona o 

seu uso (SONG & LEE, 2006).  

Segundo ANTUNES, 2018, as principais vantagens em produzir ácido succínico 

através da rota biotecnológica consistem em ter substratos advindos de fontes renováveis 

e no consumo de dióxido de carbono durante o processo fermentativo. Com isso, 

problemas ambientais associados à emissão de gases de efeito estufa são reduzidos. Além 

disso, é reconhecido também que a produção de ácido succínico por via fermentativa 

consome de 30 a 40% menos energia do que por rota petroquímica (GU et al., 2014). 

Tudo isso estimula o crescimento da produção mundial desse ácido. 
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3.3 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

3.3.1 Ácido Succínico 

 

O ácido succínico também é conhecido por ácido âmbar ou ácido butanodióico. É 

um ácido dicarboxílico com a fórmula molecular C4H6O4. Após a primeira purificação do 

ácido succínico de âmbar por Georgius Agricola em 1546, iniciou-se sua produção pelo 

processo fermentativo por bactérias microbianas (SONG & LEE, 2006). A Figura 2 

apresenta sua estrutura química. 

 

Figura 2 - Estrutura química do ácido succínico. 

 

Fonte: (PUBCHEM COMPOUND, 2020). 

 

O AS é um composto sólido em temperatura ambiente, incolor e inodoro e sua 

forma aniônica é o succinato (OLIVEIRA, 2014). O Quadro 2 apresenta as principais 

propriedades físicas e químicas do AS. 

 

Quadro 2 - Principais propriedades do ácido succínico. 

(Continua) 

Propriedade Valor 

Sinônimos 
Ácido butanodióico (IUPAC); Ácido 1,2-

etanodicarboxílico; Ácido âmbar 

Número CAS 110-15-6 

Aparência 
Cristal ou pó cristalino branco, inodoro e 

brilhante 

Massa molecular 118,09 g.mol-1 

Ponto de fusão 185 – 190 ºC 

Ponto de ebulição 235 ºC 
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(Conclusão) 

Propriedade Valor 

Densidade 1,572 g.cm-3 a 68 ºF 

pH 2,7 

Calor de combustão -356,32 kcal.mol-1 

Segurança química Corrosivo e irritante aos olhos 

Fonte: Autores, 2021. 

 

3.3.2 Aplicações na indústria 

 

O ácido succínico dá origem a muitos produtos químicos industriais, tais como o 

ácido adípico, 1,4-butanodiol, tetra-hidrofurano, N-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 

sais de succinato e gama-butirolactona (SONG & LEE, 2006). Na indústria farmacêutica 

pode ser usado na formulação de remédios anti-flamatórios e cardiovasculares, 

medicamentos anticoncepcionais, vitaminas, sedativos, entre outros fármacos. 

Já na indústria química, pode ser usado na produção de solventes biodegradáveis, 

perfumes, fabricação de tintas e corantes, plastificantes, poliésteres e entre outros 

intermediários para síntese química (BORGES, 2011). 

Segundo BORGES, 2011, o AS pode substituir mais de 250 produtos químicos 

que são derivados do benzeno, com isso, a poluição gerada na produção de tais produtos 

seria minimizada. Além disso, tem-se que muitas substâncias químicas importantes 

podem ser produzidas a partir do AS. O Quadro 3 apresenta tais substâncias e seus usos. 

 

Quadro 3 - Substâncias produzidas a partir do ácido succínico e suas aplicações. 

(Continua) 

Substância Aplicação 

N-metilpirrolidona Substituta do cloreto de metileno e utilizada como 

solvente para diminuir poluições tóxicas. 

1,4-butanodiol Matéria-prima para a produção de resinas, plásticos e 

polímeros de alta resistência, além de ser utilizado como 

solvente. 
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(Conclusão) 

Substância Aplicação 

Tetrahidrofurano (THF) Ingrediente de solventes, colas e tintas. 

γ-butirolactona Ingrediente de solventes de tintas e produtos têxteis. 

Ácido adípico Precursor do Nylon 6.6 e matéria-prima na fabricação de 

espumas e produtos industriais. 

Dietil-succinato Químico verde utilizado na limpeza de superfícies 

metálicas e removedor de tintas. 

Ésteres lineares alifático Fabricação de resinas, plásticos e outros produtos 

industriais. 

Succimidas Utilizadas como combustíveis e em materiais 

absorventes. 

 

Fonte: (adaptação de BORGES, 2011). 

 

Destaca-se que a maior parte de todo o ácido succínico produzido no mundo é 

destinado para ser precursor de quatro principais produtos. Mais da metade do AS, 52,7%, 

é destinado para a produção do 1,4-butanodiol (BDO). Em seguida, 13,7% do AS é 

designado para a produção do succinato de polibutileno (PBS) e do poli succinato de 

butileno-co-tereftalato de butileno (PBST). Logo, 8,5% da produção mundial de AS é 

utilizado em poliésteres e por fim, 6,2% em plastificantes (NGHIEM et al., 2017). 

Segundo Oliveira (2014), que cita Carole et al., (2004), na indústria de 

alimentos, o AS ou o succinato é usado como modificador de pH e como agente 

antimicrobiano. Ele pode ser um substituto do glutamato de sódio por acentuar o sabor 

dos alimentos. Outros sais do ácido podem atuar como precursores de proteínas, 

estimulantes de crescimentos e fontes de energia, assim, podem ser utilizados como 

aditivos no cultivo de plantas e na alimentação animal (BORGES, 2011). 

Atualmente, mais de 30 produtos comerciais com valor agregado podem ser 

produzidos a partir do ácido succínico ou incluem um derivado dele. A Figura 3, traduzida 

de MANCINI et al., (2019), apresenta a visão geral de alguns produtos químicos que 

podem ser sintetizados a partir do AS. 
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Figura 3 - Produtos químicos sintetizados a partir do ácido succínico. 

 

Fonte: Adaptado de MANCINI et al., 2019. 

 

3.4 MODELO DE NEGÓCIO 

 

3.4.1 Proposta de valor 

 

 A proposta de valor desta indústria é a produção de Ácido Succínico de alta pureza 

a partir de matéria prima de fonte renovável (bagaço de cana de açúcar). O produto é 

amplamente empregado em diversas indústrias como precursor, quelante de íons e/ou 

agente aditivo, e o processo biológico, com utilização de biomassa renovável, colabora 

para uma sociedade menos dependente de recursos não renováveis, como o Petróleo. 

 

3.4.2 Segmento de clientes 

 

 O segmento de clientes compõe-se de indústrias químicas, farmacêuticas e de 

alimentos, que utilizam o Ácido Succínico de alta pureza no seu processo produtivo. 

Destacam-se indústrias de preparação de ácido adípico, surfactantes, solventes verdes, 

ingredientes estimulantes para crescimento de plantas, antibióticos e vitaminas. 

Considerando os maiores mercados consumidores, a empresa exportará parte de sua 

produção para países da Europa, Ásia e América do Norte, com foco nos países que 
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apresentaram os maiores valores de importação de ácidos policarboxílicos acíclico no ano 

de 2019, segundo a base de dados ComexStat, sendo estes EUA, China e Áustria. 

 

3.4.3 Canais 

 

A forma como os clientes encontram a SUCCIBIO, ou seja, os canais pelos quais 

acessam o produto se dá através de um site próprio que inclui dados de contato da empresa 

e informações sobre o produto fabricado. Além disso, a empresa conta com uma equipe 

de vendas, que é responsável pelo contato presencial com as indústrias. Além disso, a 

empresa também pretende participar de congressos e eventos mundiais para apresentação 

de seu produto e relacionamento com possíveis novos clientes. 

 

3.4.4 Relacionamentos com clientes 

 

 A forma de interação com os clientes acontece através dos representantes 

comerciais da SUCCIBIO. Buscando a satisfação e fidelização dos consumidores, aplica-

se a pesquisa NPS (Net Promoter Score) baseada na periodicidade da demanda de cada 

cliente e se oferece também assistência personalizada a fim de atender as expectativas e 

necessidades dos clientes. 

 

3.4.5 Atividades chaves 

 

 Essas atividades referem-se a ações necessárias para que a empresa entregue a 

proposta de valor, podendo ser classificadas em quatro categorias, conforme descrito a 

seguir: marketing e vendas, compra de matéria-prima, processo produtivo, distribuição 

do produto final.  

 Marketing e vendas, diz respeito a estratégias integradas que permitam a obtenção 

de novos clientes, manutenção dos clientes atuais e estabelecimento de parcerias, 

através da prospecção ativa pela equipe de vendas, plano de comunicação, 

incluindo mídias sociais, tecnologia para geração de leads, participação em 

eventos e congressos mundiais de relevância para os objetivos da empresa.  

 Aquisição da matéria-prima, diz respeito a compra de bagaço de cana de açúcar, 

proveniente da indústria canavieira, e de complexo enzimático para a hidrólise, 
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buscando preços e qualidade adequadas ao plano financeiro e de qualidade 

necessárias ao processo produtivo. 

 Processo produtivo, refere-se à manutenção do processo, capacitação da mão de 

obra e acompanhamento dos indicadores de produção, com foco na melhoria 

contínua do processo produtivo e na economia de recursos (água, energia e tempo 

de produção) para que os produtos obtidos sejam alta qualidade. 

 Distribuição do produto final, diz respeito ao transporte em território nacional, 

exportação por via marítima para clientes internacionais, alinhamento e 

acompanhamento das empresas distribuidoras. 

 

3.4.6 Parcerias chave 

 

 As parcerias correspondem aos fornecedores de matéria prima (indústria 

canavieira e empresas produtoras do complexo enzimático), fornecedores de 

equipamentos, distribuidoras internacionais e empresas de serviço, como as empresas 

terceirizadas para alimentação dos colaboradores e limpeza da empresa. 

 

3.4.7 Recursos chave 

 

 Os recursos principais são os bens e serviços que permitem a realização das 

atividades-chave, sendo estes: mão de obra qualificada, matéria-prima, prédio industrial 

e equipamentos, energia e água. 

 

3.4.8 Estrutura de Custos 

 

 A estrutura de custos diz respeito aos custos necessários para a empresa funcionar. 

As principais fontes de custo são: água, energia, compra e manutenção de equipamentos, 

mão de obra qualificada, matérias-primas, impostos, seguro, frota e combustível, 

marketing (manutenção do site, participação em eventos, etc), telefone, pagamentos para 

empresas terceirizadas e distribuidoras. 

 

3.4.9 Fonte de receita 
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 A fonte de receita é advinda da comercialização de ácido succínico de alta pureza. 

O modelo de negócio está descrito resumidamente na Figura 4. 

 

Figura 4 - Modelo de negócio no formato CANVAS. 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

4. DEFINIÇÕES DO PROCESSO: ROTA TECNOLÓGICA 

 

A produção de ácido succínico em escala industrial pode ser realizada por rota 

química ou biológica. A principal rota química para obtenção do ácido succínico consiste 

na hidrogenação do anidrido maleico seguida da hidratação do anidrido succínico 

conforme é apresentado na Figura 5 (PINAZO et al., 2015). 

 

Figura 5 - Etapas das reações químicas para obtenção do ácido succínico por rota química.  

 

 

Fonte: (PINAZO et al., 2015). 

 

Naturalmente, o ácido succínico é formado em plantas, animais e micro-

organismos como um produto da fermentação. No entanto, a produção biológica de ácido 

succínico torna-se mais expressiva em micro-organismo cujo metabolismo envolve   
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fermentação anaeróbica. Vários micro-organismos podem ser utilizados como produtores 

biológicos de ácido succínico, incluindo bactérias isoladas do rúmen, como 

Actinobacillus succinogenes, Anaerobiospirillum succiniciproducens, Mannheimia 

succiniciproducens, Basfia succiniciproducens e Bacillus fragilis e certos fungos, como 

as espécies Fusarium, Aspergillus e Penicillium (NGHIEM et al., 2017). 

A rota biológica por fermentação microbiana destaca-se por ser uma alternativa 

atrativa na substituição do processo petroquímico tradicional por apresentar diversas 

vantagens. Além disso, os micro-organismos produtores de AS possuem a capacidade de 

utilizar como substrato diversos tipos de materiais lignocelulósicos, os quais são matérias-

primas renováveis, extremamente baratas e altamente disponíveis (CAO et al., 2013). 

Até recentemente, o ácido succínico era fabricado majoritariamente a partir da 

hidrólise de produtos derivados do petróleo. Em 2011, cerca de 97% da produção mundial 

de ácido succínico foi obtida através da rota petroquímica. No entanto, em 2013, a 

produção fermentativa do ácido succínico atingiu 48,7% do mercado, superando a rota 

química nos anos subsequentes. Isso se deve ao fato de que a produção com base 

petroquímica se manteve estável por anos, enquanto a produção por rota fermentativa 

aumentou e foi responsável pelo crescimento mundial da produção deste ácido 

(ANTUNES, 2018; CHANG et al., 2016; MANCINI et al., 2019).  

Sendo assim, depois de analisar as duas rotas tecnológicas e a tendência mundial 

de produção, optou-se pelo processo biológico por julgá-lo mais vantajoso e sustentável. 

A seguir, aborda-se as principais etapas envolvidas na produção do ácido succínico, bem 

como as tecnologias disponíveis para realização de cada operação e quais delas foram 

escolhidas para compor o processo produtivo. 

 

4.1 PRÉ-TRATAMENTO QUÍMICO 

 

4.1.1 Matéria-prima 

 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Fatores climáticos, 

principalmente disponibilidade hídrica, são os fatores que mais influenciam a produção. 

Segundo relatório publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a 

produção nacional de cana-de-açúcar para a safra de 2019/20 foi de 642.717,8 mil 

toneladas. O estado de São Paulo destacou-se como maior produtor no país nesse período, 

representando cerca de 53,3 % de toda a produção brasileira.  
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Já que o bagaço da cana-de-açúcar é um resíduo gerado a partir do processo de 

moagem da cana-de-açúcar da indústria sucroalcooleira, a disponibilidade desse resíduo 

agroindustrial torna-se alta, pois existe uma relação direta entre o processamento da 

matéria-prima (cana-de-açúcar) e a geração do resíduo (bagaço). Nesse contexto, optou-

se por utilizar o bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima para o processo produtivo 

de obtenção do ácido succínico. 

O bagaço de cana-de-açúcar trata-se de um material fibroso que é constituído 

quimicamente por celulose, hemicelulose e lignina. Dependendo da região e das 

condições de cultivo da cana-de-açúcar, a composição do bagaço pode variar. Na Tabela 

1, é apresentado a composição química média do bagaço de cana-de-açúcar. 

 

Tabela 1 - Composição química média do bagaço de cana-de-açúcar. 

Celulose Hemicelulose Lignina Referência 

41 – 44% 25 – 27% 20 – 22% (OLIVEIRA, 2014) 

40% 24% 25% (RAJ & KRISHNAN, 2020) 

41% 25% 20% (GUILHERME, 2014) 

Fonte: Autores, 2021. 

 

4.1.2 Pré-tratamento de materiais lignocelulósicos 

 

O pré-tratamento da biomassa é aplicado com o objetivo de superar a 

recalcitrância característica dos materiais lignocelulósicos de modo a facilitar o acesso 

das enzimas para despolimerização da celulose (ARUMUGAM; MALOLAN; 

PONNUSAMI, 2020). Os métodos de pré-tratamento da biomassa são classificados em: 

físicos, químicos, físico-químicos e biológicos. Na Figura 6, são apresentados os 

principais métodos de pré-tratamentos de materiais lignocelulósicos reportados na 

literatura (AKHTAR et al., 2014). 

 

Figura 6 - Estratégias de pré-tratamento de materiais lignocelulósicos. 
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Fonte: (Adaptado de AKHTAR, 2014). 

 

Considerando os diversos tipos de pré-tratamento, optou-se pela hidrólise química 

com ácido sulfúrico diluído devido ao fato de ser um processo bastante consolidado e 

muito eficiente na obtenção de açúcares hemicelulósicos e no aumento da acessibilidade 

do substrato ao centro ativo das enzimas (BEHERA et al., 2014). 

Sabe-se que durante a hidrólise química dos polissacarídeos ocorre 

simultaneamente a formação de furfural e 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) que são 

gerados a partir da degradação dos açúcares. Os produtos de degradação não apenas 

reduzem o rendimento dos monômeros de açúcar, mas também atuam como inibidores da 

fermentação. Diante disso, escolher condições de reação que mantêm a geração de 

produtos de degradação em um nível baixo garante a obtenção de hidrolisados 

fermentáveis, evitando perdas no rendimento da fermentação.  

Com o objetivo de extrair o máximo possível dos monossacarídeos provenientes 

da fração de hemicelulose e simultaneamente minimizar a degradação dos carboidratos 

em inibidores, definiu-se as condições de operação otimizadas segundo NEUREITER et 

al., 2002. A reação química ocorre em um reator CSTR encamisado que opera na 

temperatura de 170 °C, com um tempo de residência de 10 minutos, contendo um teor de 

sólidos de 10,7% (m/m) em base seca e uma concentração de ácido sulfúrico de 0,025 

mol/L. O hidrolisado líquido produzido é constituído majoritariamente de xilose, que é o 

principal monômero obtido nesta etapa. O resíduo sólido não reagido é composto 

principalmente por celulose e lignina.  

 

4.2 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA  
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Depois de passar pelo pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído, a mistura é 

encaminhada para a filtração à vácuo em tambor rotativo para separar a fração sólida de 

bagaço não-reagido do liquido hidrolisado. Na etapa subsequente, objetiva-se realizar a 

despolimerização da celulose para obtenção de glicose. Estão disponíveis duas rotas 

tecnológicas para hidrolisar a celulose: hidrólise química e hidrólise enzimática.  

A hidrólise ácida apresenta desvantagens como a necessidade de altas 

temperaturas para garantir a conversão em glicose, o que consome muita energia e resulta 

na produção de inibidores devido à alta severidade das condições de operação. Além 

disso, a corrosão do equipamento é outro ponto negativo inerente ao processo (AGUIAR 

et al., 2021). 

Em contrapartida, a hidrólise enzimática é considerada uma alternativa 

promissora devido à alta especificidade das enzimas pelo substrato, possibilitando altos 

rendimentos de glicose sem geração de compostos inibidores. Além disso, as condições 

de reação de temperatura e pH são moderadas e não há problemas de corrosão dos 

equipamentos (AGUIAR et al., 2021). Embora o preço das enzimas tenha diminuído 

devido ao estímulo intensivo na pesquisa para o desenvolvimento de técnicas de produção 

de enzimas menos onerosas, é importantíssimo reduzir e otimizar a quantidade de enzima 

necessária para hidrólise a fim de diminuir os custos associados ao processo (CANILHA 

et al., 2012). 

Optou-se por realizar a hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-açúcar pré-

tratado em modo batelada utilizando o complexo ACCELLERASE® 1500. O produto 

contém em sua formulação uma mistura das enzimas exoglucanase, endoglucanase, 

hemicelulase e betaglucosidase. O desempenho da hidrólise da biomassa é resultado do 

efeito sinérgico da ação de todas as enzimas que compõem a mistura. As condições da 

reação de hidrólise enzimática foram definidas pelo fabricante para garantir a eficiência 

do processo. Os biorreatores operam na temperatura de 50°C, em pH 5, com teor de 

sólidos de 7% (m/m) de celulose e 0,24 mL de enzima/g celulose.  

 

4.3 FERMENTAÇÃO  

 

Na etapa de fermentação, os açúcares obtidos a partir do bagaço de cana-de-

açúcar, a água de maceração de milho, o extrato de levedura e os micronutrientes são 

consumidos pelas bactérias como substrato. Durante o processo de fermentação, ocorre a 

formação e liberação de ácido succínico, que é produto do metabolismo microbiano. 
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A fim de viabilizar economicamente o bioprocesso, é importante avaliar o 

desempenho da fermentação através da análise de três parâmetros críticos no processo: 

rendimento, concentração e produtividade. O rendimento está associado ao custo variável 

da matéria-prima, enquanto a produtividade e a concentração se referem ao custo fixo e 

ao investimento total. Produtividades baixas implicam maiores custos de energia e mão-

de-obra; concentrações baixas resultam em maior investimento de capital para manter 

elevada a capacidade da planta (BEAUPREZ; DE MEY; SOETAERT, 2010). 

 

4.3.1 Micro-organismos produtores de ácido succínico 

 

Os microrganismos produtores de ácido succínico podem ser classificados em 

espécies naturais (bactérias e fungos) e espécies geneticamente modificadas (bactérias e 

leveduras). No Quadro 4, são apresentados os representantes dos micro-organismos mais 

investigados e suas respectivas classificações quanto ao tipo de respiração celular 

conforme CAO et al., 2013. 

 

Quadro 4 - Representantes dos micro-organismos produtores de ácido succínico. 

(continua) 

 Tipo Espécie Tipo de respiração 

Produtores 

naturais 

Bactéria Actinobacillus succinogenes Anaeróbica facultativa 

Bactéria 
Anaerobiospirillum 

succiniciproducens 
Anaeróbica estrita 

Bactéria Mannheimia succiniciproducens Anaeróbica facultativa 

Bactéria Basfia succiniciproducens Anaeróbica facultativa 

Bactéria Bacteroides fragilis Anaeróbica estrita 

Fungo Aspergillus niger Anaeróbica facultativa 

Fungo Paecilomyces varioti Anaeróbica facultativa 

Fungo Penicillium simplicissimum Anaeróbica facultativa 
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(Conclusão) 

 Tipo Espécie Tipo de respiração 

Produtores 

modificados 

geneticamente 

Bactéria Escherichia coli Anaeróbica facultativa 

Bactéria Corynebacterium glutamicum Aeróbica 

Levedura Saccharomyces cerevisiae Anaeróbica facultativa 

 

Fonte: (CAO et al., 2013). 

 

As bactérias produtoras naturais de ácido succínico foram isoladas do rúmen de 

bovinos. As condições anaeróbicas criadas no ecossistema do rúmen proporcionam um 

ambiente único para o crescimento microbiano dos produtores de ácido succínico. As 

bactérias produzem uma mistura de ácidos orgânicos voláteis, e por serem capnofilas, 

proliferam-se com facilidade em ambientes com alto teor de dióxido de carbono, 

utilizando-o como fonte de carbono em conjunto com os açúcares (BEAUPREZ; DE 

MEY; SOETAERT, 2010). 

Os fungos também são produtores naturais e secretam succinato como subproduto 

metabólico em condições aeróbicas e/ou anaeróbicas. No entanto, a produtividade dos 

fungos é muito menor quando comparada com as cepas bacterianas. Além disso, outro 

inconveniente de utilizá-los é a necessidade do rompimento da membrana mitocondrial e 

da membrana celular, uma vez que o succinato é sintetizado no interior das mitocôndrias 

das células fúngicas. Portanto, torna-se mais favorável trabalhar com bactérias em vez de 

fungos na produção fermentativa de succinato (CAO et al., 2013; MAGNUSON et al., 

2004). 

O desafio de produzir ácido succínico por meio da rota fermentativa em escala 

comercial para o mercado químico de commodities exige o desenvolvimento de micro-

organismos capazes de acumular o produto em altas concentrações para justificar sua 

recuperação, tornando o processo viável economicamente (NGHIEM et al., 2017). 

Nesse contexto, muito esforço tem sido feito para o desenvolvimento de micro-

organismos editados geneticamente a fim de minimizar a formação de subprodutos e 

torná-los mais tolerantes ao ácido succínico (pH baixo) e, consequentemente, diminuir os 

custos associados ao processo de purificação (AHN et al., 2016; MANCINI et al., 2019). 
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No Quadro 5 é apresentado um resumo das estratégias e parâmetros dos processos 

fermentativos descritos na literatura utilizando diferentes micro-organismos, fontes de 

carbono e nitrogênio, agentes de neutralização e modos de operação. 
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Quadro 5 - Resumo de concentrações, rendimentos, produtividade e tempo de fermentação para diferentes processos de produção de ácido succínico 

descritos na literatura.  

(continua) 

Linhagem 
Tipo de 

fermentação 
Meio de cultura 

Agente de 

neutralização 

CAS 

(g/L) 

YAS/S 

(g/g) 

PAS 

(g/L/h) 

tf / τ 

(h) 
Subprodutos Referência 

Escherichia coli 

TG400 B, An, CO2 
Glic, Xil, Bet, 

(NH4)2HPO4 
K2CO3, KOH 96.0 0.96 0.80 120 Ac, Ml (GRABAR et al., 2012) 

BA204 B, DF, O2, CO2 HBCA, Tf, EL MgCO3 18.9 0.96 0.79 24 Ac (R. LIU et al., 2013) 

KJ122 
BA, DF, O2, 

CO2 

Glic, Tp, EL, 

MgSO4, Bet 

NH4OH, 

NH4HCO3 
78.0 0.83 2.17 36 Ac, Pv, Ml 

(HERMANN et al., 

2012) 

D2121 B, DF, O2, CO2 
HPM, Tp, EL, 

(NH4)2SO4.7H2O 
NaOH, MgCO3 57.8 0.87 0.96 60 Ac, EtOH (WANG et al., 2011) 

KJ134 CSRC, An, CO2 Glic, Nut KOH 12.9  2.20 5.9 Ac 
(VAN HEERDEN & 

NICOL, 2013) 

Actinobacillus succinogenes 

FZ53 B, An, CO2 Glic, LMM, EL MgCO3 105.8 0.82 1.36 78 
Ac, Fo, Pr, 

Pv 

(GUETTLER et al., 

1996) 

130Z B, An, CO2 Glic, EL NaHCO3 33.8 0.62 1.35 25 Ac, Fo 

(CORONA-

GONZÁLEZ  et al., 

2008) 
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CGMCC1593 B, An, CO2 
HPM, EL, 

MgCO3 
NaOH 45.5 0.81 0.95 48 Ac, Fo (ZHENG et al., 2009) 

NJ113 B, An, CO2 
HBCA, LMM, 

EL 
Na2CO3 23.7 0.79 0.99 24 Ac (XI et al., 2013) 

CGMCC1593 BA, An, CO2 Glic, EL Na2CO3 60.2 0.75 1.30 46 Ac, Fo (Y.-P. LIU et al., 2008) 

CGMCC1593 BA, An, CO2 
HPM, EL, 

MgCO3 
NaOH 53.2 0.82 1.21 44 Ac, Fo (ZHENG et al., 2009) 

NJ113 BA, An, CO2 
Sac, LMM, EL, 

MgCO3 
Na2CO3 57.1 0.83 2.16 26 Ac, Fo (JIANG et al., 2014) 

DSM22257 CSRC, An, CO2 Glic, EL NaOH 43.6 0.82 1.31 33.3 Ac 

(FERONE, 

RAGANATI, 

OLIVIERI, & 

MARZOCCHELLA, 

2019) 

UK13 CCRC, An, CO2 Glic, LMM, EL NaHCO3, MgCO3 57.5 1.05 3.87 22.3 ND (CHUN et al., 2015) 

Anaerobiospirillum succiniciproducens 

ATCC53488 B, An, CO2 Glic, Pep, EL Na2CO3 32.2 0.90 1.19 27 Ac (NGHIEM, 1997) 

ATCC53488 B, An, CO2, N2 Glic, Pep, EL Na2CO3 33.2 0.88 0.87 38 Ac, Fo (DATTA, 1992) 

ATCC29305 B, An, CO2, H2 Glic, Pep, EL Na2CO3 34.4 0.86 1.8 19 Ac (P. C. LEE et al., 1999) 

ATCC29305 CSRC, An, CO2 Gc, Pep, EL Na2CO3 15.5 1.37 2.1 7 Ac (P. C. LEE et al., 2010) 

(continuação) 
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Mannheimia succiniciproducens 

MBEL55E B, An, CO2 Glic, EL NH4OH 33.8 0.62 1.35 25 Ac, Fo, La (SONG et al., 2008) 

LPK7 BA, An, CO2 Glic, EL NH4OH 52.4 0.76 1.8 29 
Ac, La, Ml, 

Pv 
(S. J. LEE et al., 2006) 

PALK BA, An, CO2 Glic, Nut NH4OH 45.79 0.86 2.36 19 Ac, Pv (S. Y. LEE et al., 2008) 

PALK BA, An, CO2 Glic, Gc, Nut NH4OH 66.14 - 3.39 20 Ac, Pv (CHOI et al., 2015) 

Basfia succiniciproducens 

CCUG57335 B, An, CO2 HPM, LMM, EL NaOH 30 0.43 0.69 43.5 Ac, Fo, La 
(SALVACHÚA et al., 

2016) 

LU15224 B, An, CO2 
Gc, Malt, Pep, 

EL, MgCO3 
NH4OH 69.8 1.11 2.91 24 ND 

(SCHRODER et al., 

2014) 

Pichia kudriavzevii (Issatchenkia orientalis) 

13723 B, RM, O2, CO2 Glic KOH 48.2 0.45 0.97 49.7 ND 
(RUSH & FOSMER, 

2014) 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Legenda – B: batelada; BA: Batelada alimentada; CSRC: Contínua sem reciclo de células; CCRC: Contínua com reciclo de células; Glic: glicose; Xil: xilose; Malt: maltose; 

Sac: sacarose; Gc: glicerol; HPM: hidrolisado de palha de milho; HBCA: hidrolisado de bagaço de cana-de-açúcar; LMM: líquido de maceração de milho; El: extrato de 

levedura; Tp: triptona; Tf: triptofano; Pep: peptona; Bet: betaína; Nut: nutrientes; A: aeróbica, An: anaeróbica; DF: duas fases; RM: respiração mista; Ac: acetato; Fo: formiato; 

Pv: piruvato; Ml: malato; La: lactato; Pr: propionato; EtOH: etanol;  CAS: concentração de ácido succínico ao final da fermentação ou na corrente de saída; YAS/S: rendimento (g 

ácido succínico g-1 de substrato consumido), PAS: produtividade (g ácido succínico L-1 h-1);  tf: tempo de fermentação, τ: tempo de residência (h); D: taxa de diluição. 

(conclusão) 
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Analisando o Quadro 5, percebeu-se as estratégias de fermentação adotadas por 

CHUN et al., 2015 empregando a bactéria A. succinogenes, destacou-se com os melhores 

resultados na produção de ácido succínico em termos de rendimento, produtividade,  

capacidade de consumir diversas fontes de carbono e nitrogênio, tempos de fermentação 

mais curtos e alta tolerância ao acúmulo de ácido succínico. Além disso, bactéria possui 

a capacidade de incorporar o carbono inorgânico advindo do CO2 às cadeias carbônicas 

do ácido succínico, contribuindo na captura de um dos gases que causam o efeito estufa 

(PUTRI et al., 2020). 

 

4.3.2 Meio de cultura 

 

A bactéria A. succinogenes é capaz de consumir diversos açúcares como pentoses 

(xilose, arabinose, frutose), hexoses (glicose, manose, galactose), além de vários 

dissacarídeos (sacarose, celobiose, lactose) e outras fontes de carbono (glicerol, soro de 

leite) (FERONE et al., 2017; JIANG et al., 2014; Q. LI et al., 2010; LIN et al., 2008; 

VLYSIDIS et al., 2011; WAN et al., 2008).  

A mistura de açúcares redutores demostrou um efeito sinérgico positivo na 

fermentação para obtenção do ácido succínico segundo FERONE et al., 2017. Dessa 

forma, a fim de aproveitar todos os açúcares extraídos do bagaço de cana-de-açúcar, 

optou-se por misturar os carboidratos obtidos durante a hidrólise química com aqueles 

obtidos na etapa de hidrólise enzimática. Segundo CHUN et al., 2015, é necessário 

complementar o meio de cultura com extrato de levedura e água de maceração de milho 

com o propósito de disponibilizar fontes de nitrigênio ao micro-organismo. 

 

4.3.3 Controle do pH e fornecimento de CO2 

 

Segundo PATERAKI et al., 2016, a manutenção celular e a regulação da atividade 

de enzimas intracelulares são processos altamente dependentes do pH. Na produção 

fermentativa de ácido succínico em escala comercial é imprescindível controlar o efeito 

inibitório dos ácidos orgânicos sobre as células bacterianas. 

Notou-se que determinadas bases específicas são empregadas para controle do pH 

dependendo do micro-organismo com que se está trabalhando conforme pode-se verificar 

no Quadro 5. As principais bases utilizadas no ajuste do pH do meio de cultura foram: 

NaOH, KOH, NH4OH, Mg(OH)2, MgCO3, NaHCO3 e (NH4)HCO3, (NH4)2CO3.  
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Os íons metálicos oriundos dos agentes neutralizantes exercem influência de 

forma significativa no crescimento microbiano e na produção de ácido succínico. LIU et 

al., 2008, avaliou os efeitos de diferentes agentes de neutralização sobre o crescimento 

celular da bactéria A. Succinogenes. Quando se utilizou NH4OH, houve inibição do 

crescimento devido à toxicidade da amônia. No caso em que foi utilizado NaOH, as 

células flocularam. No entanto, quando se trabalhou com MgCO3 para controlar o pH do 

meio, evitou-se a floculação e o crescimento celular foi favorecido. Conforme 

PATERAKI et al., 2016, o alto desempenho do MgCO3 pode ser explicado devido à 

dissociação dos íons CO2 e Mg2+ que servem como cofatores para a enzima 

fosfoenolpiruvato carboxicinase (PEPC). 

Outra estratégia que mostrou ser interessante é a combinação de diferentes bases. 

CHUN et al., 2015, verificou que a utilização combinada das bases MgCO3 e NaHCO3 

favoreceu o crescimento microbiano da A. succinogenes, resultando em uma maior 

concentração celular e, consequentemente, uma maior produtividade de ácido succínico. 

Devido à característica capnofílica da bactéria A. Succinogenes, o processo 

fermentativo anaeróbico exige o fornecimento de CO2 a fim de garantir as condições 

apropriadas para o crescimento da cultura. O carbono inorgânico necessário pode ser 

fornecido na forma de CO2 gasoso puro ou na forma de sais de carbonato ou bicarbonato 

de vários álcalis e metais alcalino-terrosos, como K2CO3, KHCO3, Na2CO3, NaHCO3, 

MgCO3, (NH3)2CO3 e NH4HCO3 (HERMANN et al., 2012). 

O fornecimento de carbono inorgânico na forma de sais de carbonato ou 

bicarbonato é preferível em relação ao fornecimento de dióxido de carbono gasoso, pois 

existe maior resistência a transferência de massa da fase gasosa até o seio da solução 

aquosa considerando o CO2 na forma gasosa (HERMANN et al., 2012). No entanto, 

associar as duas estratégias mostrou-se uma alternativa mais benéfica, uma vez que foram 

criadas condições mais favoráveis para as bactérias capnofílicas (BEAUPREZ et al., 

2010; HERMANN et al., 2012; PATERAKI et al., 2016). 

 

4.3.4 Modo de operação  

 

De modo geral, existem três modos de operação para biorreatores em processos 

fermentativos: batelada, batelada alimentada ou contínuo. Independentemente do modo 

de operação, a fermentenção é conduzida em um vaso mecanicamente agitado que possui 

uma casima térmica acoplada para controle da temperatura (FERONE et al., 2019).  
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A operação em batelada é a mais simples, pois não há adição e nem retirada de 

meio ou produto durante o processo e, por esse motivo, a concentração de substrato, 

células, produtos varia ao longo tempo influenciando na viscosidade e em outras 

propriedades do líquido fermentativo. Como desvantagens, apresenta baixos rendimentos 

e produtividades em decorrência do tempo morto (carga, descarga e esterilização 

descontínua) e da inibição pelo produto e pelo substrato. No entanto, possui vantangens 

como o menor risco de contaminação e a flexibilidade de operação (BORGES, 2011; 

MANCINI et al., 2019). 

A fermentação operada em modo batelada alimentada é uma versão modificada 

da batelada simples. Os micro-organismos são inoculados e cultivados em modo batelada 

durante todo o tempo de fermentação, porém a alimentação de substrato é feita maneira 

contínua ou descontínua, de acordo com a especificidade do processo, a fim de manter 

baixa sua concentração ao longo do crescimento microbiano. Isso é uma estratégia válida 

quando existe inibição pelo substrato ou se deseja possuir uma alta densidade de 

biomassa. No entanto, possui uma baixa taxa de produção e requer tempos repetidos de 

inoculação e esterilização (BORGES, 2011; MANCINI et al., 2019). 

O modo de operação contínuo é caracterizado pela alta produtividade já que 

constantemente é alimentado substrato e retirado produto do biorreator. Além disso, o 

volume útil do biorreator é menor em relação ao modo batelada. Quando existe reciclo de 

células, o rendimento do produto é maximizado. A alimentação de nutrientes e a retirada 

de material é realizada de forma contínua durante todo o processo de modo a manter 

condições estacionárias, ou seja, o volume de trabalho permanece constante. Dessa forma, 

a taxa de crescimento celular e as condições do ambiente permanecem constantes. Outra 

vantagem é a redução do tempo de fermentação devido à redução ou eliminação do tempo 

de inatividade do micro-organismo (fase lag), o que torna o processo mais atrativo 

economicamente. No entanto, longos períodos de operação trazem o desafio da 

manutenção da esterilidade para que não ocorra a contaminação do meio de cultura 

(FERONE et al., 2019; T. LI et al., 2014; MANCINI et al., 2019).  

 

4.4 PURIFICAÇÃO DO ÁCIDO SUCCÍNICO 

 

A etapa de purificação e recuperação do ácido succínico é o último passo para sua 

produção biológica e tal etapa é reconhecida como a responsável por 50 a 60% dos custos 
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para a produção do ácido, sendo o gargalo econômico do processo produtivo por via 

microbiana. Assim, além de se ter um processo econômico de fermentação, deve-se 

associá-lo a um processo de purificação e recuperação eficiente e barato (GU et al., 2014). 

Segundo GU et al., 2014, o  processo de purificação do ácido succínico consiste 

em três passos. A primeira etapa é a remoção das células microbianas, envolvendo 

principalmente microfiltração ou centrifugação. A segunda etapa é a remoção de 

impurezas e separação primária do ácido succínico do caldo de fermentação. A última 

etapa é a evaporação a vácuo e a cristalização do produto de interesse.  

Na Figura 7, são apresentados os principais métodos disponíveis para recuperação 

e purificação do ácido succínico dentre os quais pode-se citar a precipitação com amônio, 

membranas de ultrafiltração, nanofiltração e eletrodiálise, resinas de troca iônica, 

extração e cristalização direta (CAO et al., 2013). Ressalta-se que todos os métodos 

possuem vantagens e desvantagens e, portanto, antes da escolha das etapas de 

downstream, é importante levar em consideração a escalabilidade (limites físicos à 

questão do desempenho), a robustez, o rendimento de separação global e principalmente 

dos custos envolvidos (BORGES, 2011). 

Geração de grandes quantidades de subprodutos durante a precipitação, problemas 

de fouling das membranas de separação, consumo excessivo de energia, baixa 

seletividade, baixo rendimento e baixa pureza de AS são algumas das principais 

desvantagens associadas às técnicas de purificação (GU et al., 2014). 

 

Figura 7 - Abordagens estratégicas para separação e purificação do AS. 
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Fonte: (Adptado de CAO et al., 2013). 

 

4.4.1 Resina de troca iônica 

 

Na Figura 8, é descrito o processo de purificação patenteado pela Myriant que 

consiste na purificação do succinato de amônio a partir do caldo fermentativo utilizando 

resina de troca iônica. O processo proposto permitiu recuperar pelo menos 90% (m/m) de 

ácido succínico com pureza maior ou igual a 99,5% (GERBERDING & SINGH, 2011). 

No entanto, a principal desvantagem do processo refere-se ao custo elevado de aquisição, 

operação e manutenção da resina de troca iônica, além da formação do subproduto para 

recuperação da coluna do equipamento. 

 

Figura 8 - Etapas do processo de purificação do ácido succínico. 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

4.4.2 Destilação fracionada    

 

CHOI et al., 2016, propõe um processo simplificado para purificação e 

recuperação do ácido succínico composto pelas etapas de descoloração, destilação a 

vácuo e cristalização. Em escala laboratorial, obteve-se ácido succínico com pureza de 

99,9 % (m/m) e rendimento de purificação de 74,65%. Embora o número de operações 

seja reduzido, no processo em larga escala existe a grande desvantagem do consumo 

excessivo de energia despendido no processo de destilação, uma vez que o ácido 

succínico possui o maior ponto de ebulição e, portanto, permanece na corrente de fundo 

(pesada). 

 

Figura 9 - Diagrama de blocos do processo de recuperação e purificação do AS. 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

 

4.4.3 Extração com sistema de duas fases aquosas 

 

O sistema aquoso de duas fases (SDFA) é um método de separação para a extração 

e purificação de biomoléculas. Esse método tem as vantagens de versatilidade, alta 

eficiência, alto rendimento, elevado fator de purificação, seletividade alta, baixo custo e 

altas taxas de transferência de massa (CARDOSO et al., 2014). 

GU et al., 2014, propõe um processo de purificação baseado na extração com 

sistema de duas fases aquosas conforme esquema mostrado na Figura 10. O caldo 

fermentativo foi obtido através da fermentação em batelada com o microrganismo 

Actinobacillus Succinogenes utilizando glicose e licor de milho como substrato. 

 

Figura 10 - Diagrama de blocos do processo de recuperação e purificação do AS. 

Fonte: Autores, 2021. 
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A seguir, tem-se a descrição detalhada do processo de purificação reportado por 

GU et al., 2014. Inicialmente o caldo fermentativo passa por uma acidificação com ácido 

sulfúrico, o que leva o pH do meio para 2. Esse ajuste de pH é importante uma vez que 

influencia no resultado de rendimento de AS, devido a sua dissociação. 

Após o ajuste do pH, o caldo já acidificado passa por um processo de extração, o 

qual utiliza acetona e sulfato de amônio, que tem como objetivo remover células e 

proteínas. Tal processo é chamado de sistema bifásico aquoso e é composto por 35% (p/p) 

de acetona e 15% (p/p) de sulfato de amônio. O sobrenadante é rico em ácido succínico 

e acetona, ao passo que a fase mais densa é composta por sulfato de amônio e impurezas 

indesejadas. Essa etapa é a separação primária do AS e obteve-se um rendimento de 

94,4%, enquanto a remoção de glicose foi de 93,6% e de ácido acético de 15,6%. As taxas 

de remoção de células e proteínas foi de 98,1% e 78,5% respectivamente. 

Logo, na parte inferior do extrator obtêm-se sulfato de amônio com as impurezas, 

no qual o sulfato é recuperado com metanol. Na parte superior do extrator é obtido 

acetona rica em AS, a qual passa por uma etapa de destilação. A destilação é conduzida 

a 65ºC sob pressão atmosférica, com o objetivo de remover acetona. 

Com a acetona já removida, realizou-se a descoloração da solução com carvão 

ativado numa concentração de 2% (p/v), a uma temperatura de 90ºC, por 30 minutos. O 

objetivo da descoloração é remover a coloração mais escura (amarelo-amarronzado) da 

solução, para que na etapa de cristalização obtenha-se cristais brancos. O rendimento 

desta etapa foi de 96,8%. 

Logo após, a solução passou novamente por uma destilação para remoção de água, 

a uma temperatura de 70ºC e vácuo. Assim, a solução saiu mais concentrada em AS e foi 

para a etapa de cristalização. A cristalização ocorreu a 4ºC e teve um rendimento de 

84,6%. Além disso, os cristais obtidos de ácido succínico foram secos a 70ºC, sob vácuo, 

por um período de 12h. 

Ao final da purificação, obteve-se um rendimento total de 77,3% com uma pureza 

do AS de 98,7%. É importante destacar que o reciclo da acetona e do sulfato de amônio 

é importante em escala comercial, para obter-se tais rendimentos e aproveitar os 

reagentes. A Tabela 2 apresenta um resumo dos rendimentos de cada etapa. 

 

Tabela 2 - Rendimentos das etapas de recuperação. 

Etapa Rendimento (%) 
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Extração 94,4 

Descoloração 96,8 

Cristalização 84,6 

Rendimento total 77,3 

Pureza do AS 98,7 

Fonte: (GU et al., 2014). 

 

4.5 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL  

 

A decisão da localização da unidade industrial foi baseada, principalmente, na 

proximidade com os fornecedores de matéria-prima, ou seja, usinas de produção de etanol 

e/ou açúcar que geram como resíduo bagaço de cana-de-açúcar. Devido aos motivos 

citados anteriormente, escolheu-se o município de Guatapará que está localizado na 

região metropolitana de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil como sede da 

empresa produtora de AS a partir da fermentação do bagaço de cana-de-açúcar.  

Os fatores que reforçam essa decisão são que o Brasil é o maior produtor mundial 

de cana de açúcar e de açúcar, e é o segundo maior produtor de etanol (IEA, 2020). Cerca 

de 60% da produção de cana, etanol e açúcar é representado pelo estado de São Paulo, 

com destaque para a microrregião de Ribeirão Preto, que cultiva cerca de 1 milhão de 

hectares, produzindo aproximadamente 47% do açúcar e 45% do álcool extraído da cana-

de-açúcar do estado de São Paulo e engloba 14% das unidades produtoras do país 

(JUNQUEIRA, 2016; BEZERRA, 2014). Além disso, a maior processadora de cana do 

mundo, a Usina São Martinho, localizada em Pradópolis, fica a uma distância de 

aproximadamente 34 km da unidade industrial (GLOBO RURAL, 2018). 

Guatapará é um município brasileiro do estado de São Paulo, parte da região 

metropolitana de Ribeirão Preto, sua população é de cerca de 7.709 habitantes (IBGE, 

2020). Cerca de 270 km separam Guatapará da capital do estado, São Paulo. Além disso, 

o município conta com malha ferroviária com destino ao Porto de Santos, que fica a cerca 

de 383 km de distância, sendo fator essencial para a exportação do produto. Outro ponto 

positivo, é que no ano de 2020 o Estado de São Paulo anunciou investimento 6 bilhões 

de reais na malha ferroviária com acesso ao Porto de Santos, beneficiando o processo de 

escoamento do produto para exportação dentro de alguns anos (G1, 2020). 
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Figura 11 - Localização da unidade industrial. 

 

Fonte: (GOOGLE MAPS, 2021). 

 

Figura 12 - Localização do município de Guatapará no estado de São Paulo. 

 

Fonte: (LORENZETO DE ABREU, RAPHAEL, 2006). 

 

4.6 ASPECTOS LEGAIS E LEGISLAÇÃO  
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4.6.1. Legislação referente ao uso do bagaço de cana-de-açúcar como matéria-prima  

 

O bagaço da cana de açúcar é o maior resíduo da agroindústria brasileira, estima-

se que, a cada ano, gera-se de 5 a 12 milhões de toneladas desta matéria prima. Em geral, 

as usinas utilizam esse resíduo agroindustrial como fonte de combustível para geração de 

energia. Entretanto, a utilização de bagaço de cana-de-açúcar como matéria prima para 

produção de diversos bioprodutos vem ganhando espaço, permitindo o estabelecimento 

de processos mais amigáveis ambientalmente. 

Atualmente existem duas ementas tributárias em relação à cobrança do ICMS na 

utilização do bagaço, uma delas, onde cita o artigo 346-A e 346-B do Regulamento do 

ICMS, o RICMS/2000, descreve a utilização dos subprodutos da moagem da cana de 

açúcar, ou seja, o bagaço, para produção de eletricidade e energia térmica (vapor d’água); 

e o outro descreve as saídas internas de serragem de madeira, cavaco de laranjeira, 

resíduos de madeira e bagaço de cana para utilização como combustível pelo adquirente, 

cita-se o artigo 345 do RICMS/2000. 

 

4.6.2. Legislação referente a instalação da empresa em São Paulo  

 

A Lei estadual nº 12.300/2006 prevê que as unidades receptoras de resíduos 

sólidos devem ser licenciadas pelas autoridades ambientais para recepção, segregação, 

reciclagem, armazenamento para uma futura reutilização, tratamento e destinação final 

dos resíduos. A unidade industrial deve ser implantada e operada em conformidade com 

a legislação e regulamentação pertinentes conforme previsto no projeto aprovado pelo 

órgão ambiental competente. Ainda, perante a lei, as unidades receptoras dos resíduos 

ficam obrigadas a apresentar, anualmente, uma declaração formal contendo as 

quantidades de resíduos gerados, armazenados, transportados e destinados.  

Segundo a normativa 01/2014 da CONSEMA artigo 1º, compete ao município 

onde a unidade industrial está instalada fornecer o licenciamento ambiental do 

empreendimento e identificar se as atividades executadas causam impacto ambiental para 

o ecossistema no entorno da região. A liberação para instalação da unidade fabril depende 

de fatores como o impacto ambiental causado no local, ou seja, os efeitos sobre o 

ambiente não devem ultrapassar o território do município, a dimensão física do 

empreendimento, o potencial poluidor, ou seja, a possibilidade de um empreendimento 
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ou atividade causar poluição e a natureza da atividade como o seu enquadramento de 

acordo com a origem industrial ou não industrial.    

Após esta etapa é emitida pela companhia ambiental do Estado de São Paulo, a 

CETESB, a licença prévia, que é concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade, aprova sua localização e concepção, a licença de 

instalação, que autoriza a instalação de acordo com as especificações constantes no plano 

e a licença de operação, autorizando a operação da atividade.  

 

4.6.3. Legislação brasileira referente ao tratamento de resíduos gerados  

 

De acordo com a Lei Brasileira nº 12.305/2010, todos os resíduos sólidos devem 

ter uma destinação ambientalmente correta e são classificados como “material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a 

cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólidos ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível”.  

A NBR 10.004/2004 é uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

a ABNT, a qual estabelece os critérios para a classificação dos resíduos em diferentes 

classes, levando em conta os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde. Esta 

classificação é dada identificando a origem deste resíduo, ou seja, o processo ou atividade 

de origem.  

São divididos em duas classes a I, que são os perigosos, a II os não perigosos, 

sendo que esta última é subdividida em outras duas classes a A (não inertes) e a B 

(inertes). O bagaço da cana de açúcar está classificado como classe II, não perigosos e 

subclasse A, não inerte.    

No artigo 16 da resolução nº 430/2011 da CONAMA, cita que para se lançar 

efluente de qualquer fonte poluidora diretamente no corpo receptor, deve-se obedecer a 

condições e padrões previstos neste artigo. Citando algumas condições esta, o pH entre 5 

a 9, a temperatura precisa ser inferior a 40ºC, sendo que a temperatura do corpo receptor 

não deve exceder 3ºC no limite da zona de mistura, remoção de 60% de DBO (demanda 

bioquímica de oxigênio).    
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4.6.4. Legislação brasileira para a utilização de produtos químicos  

 

O Brasil é um grande produtor e importador de produtos químicos, entretanto essa 

utilização requer uma maior atenção, especialmente os usados nas indústrias, o decreto nº 

10.088/2019, designa a expressão “produtos químicos”, como os elementos e compostos 

químicos, e suas misturas, sejam naturais, sejam sintéticos.  

Segundo a NR 26, sinalização de segurança, aponta que o produto químico 

utilizado no local de trabalho dever ser classificado quanto aos perigos para a segurança 

e a saúde dos trabalhadores, isso tudo de acordo com os critérios estabelecidos pela GHS, 

sigla em inglês, que significa Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 

Rotulagem de Produtos Químicos.  

 

4.6.5. Legislação brasileira para o transporte de ácidos  

 

A resolução da ANTT nº 3665/2011, Agência Nacional de Transporte Terrestre, 

destaca que durante as operações de carga, transporte, descarga, transbordo, limpeza e 

descontaminação, os veículos e equipamentos utilizados devem estar devidamente 

sinalizados, e portando a ficha de emergência e o envelope para transporte. 

 Também cita que os veículos de transporte devem portar conjunto de 

equipamentos para situações de emergência, adequado ao tipo de produto transportado, e 

o pessoal que participar das operações dos produtos deve receber treinamento especifico.   

 

4.6.6. Legislação brasileira para exportação  

 

Para que uma empresa ou indústria possa exportar é necessário atender as 

seguintes condições: operação deve estar de acordo com a legislação referente à sua 

atividade, o regime tributário deve estar correto e a situação fiscal e tributária da indústria 

devem estar regulares. A partir disto, deve-se se inscrever no Registro de Exportadores e 

Importadores (REI), que ocorre na primeira operação de exportação ligada ao Sistema 

Integrado de Comercio Exterior o SISCOMEX (LEI DA EXPORTAÇÃO). 

A indústria também deve estar habilitada no Ambiente de Registro e Rastreamento 

da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros (RADAR), o qual permite que a Receita 

Federal acompanhe toda a atividade da empresa ligada ao comércio internacional (LEI 

DA EXPORTAÇÃO).  
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Para realizar a habilitação no RADAR, necessita-se de alguns documentos como: 

o SODEA que é um formulário de solicitação do dossiê digital de atendimento com firma 

reconhecida; termo de responsabilidade com firma reconhecida; o contrato social mais 

recente; cópia autenticada do CPF e RG do responsável legal pela empresa; certidão 

simplificada da junta comercial; certidão negativa de débitos, isso se refere tanto a débitos 

federais como trabalhistas e requerimento de habilitação ao comercio exterior (LEI DA 

EXPORTAÇÃO).  

Juntamente com o produto exportado irá acompanhado de uma fatura Pro Forma, 

que é o documento resultante do processo de negociação entre o exportador e o 

importador, onde indicará os detalhes acordados daquela compra especifica com todas as 

informações. Neste documento contêm dados como modalidade de transporte; previsão, 

local e destino do embarque; peso liquido e bruto; tipo de embalagem e quantidade e o 

modo de pagamento (FAZCOMEX). 

 

4.7 CONTROLE DE QUALIDADE  

 

Para realizar o controle de qualidade a empresa contará com os serviços de um 

laboratório terceirizado para análise do grau de pureza do produto final (ácido succínico).  

Para isso, uma amostra de cada lote produzido será encaminhada ao laboratório e 

analisada para determinação do grau de pureza, através da cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). 

 

4.8 CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

 

Indústrias que utilizam ácido e seus processo ou o produzem como produto final, 

precisam seguir uma série de sistemas que garantem a segurança da planta como também 

dos colaboradores. 

 

4.8.1 Manuseio de ácido  

 

 No manuseio de ácido os colaboradores devem estar usando os seguintes EPIs: 

 Proteção para olhos e face: óculos de segurança; 
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 Proteção nas mãos: luva de borracha natural (látex) ou nitrílica resistentes ácido 

para soluções diluídas. Luva de PVC ou borracha butílica para soluções 

concentradas; 

 Proteção para a pele e corpo: roupa especial antiácida (PVC) e botas de PVC; 

 Proteção para o nariz: máscara panorama com filtro contra gases ácidos. 

 

4.8.2 Sistema de prevenção contra incêndio (PPCI) 

 

A empresa possui um sistema de prevenção contra incêndio descrito pela NR-23 

que prevê uma série de equipamentos e condições para que se possa operar de maneira 

legal. A cada área de até 250 m², existe pelo menos um extintor de incêndio, ou seja, cada 

institor estará a uma distância de 15 metros. Os extintores adquiridos são divididos em 

três classes: A (extintor de água), B (extintor de pó químico seco) e C (extinto de PQS ou 

CO2) e estão distribuídos de acordo com a necessidade de cada área da planta.  

A empresa também possui um sistema de iluminação de emergência que tem como 

objetivo facilitar a evacuação de determinada área, atuando como uma opção segura nos 

casos de interrupção de energia elétrica. As saídas de emergência foram construídas com 

uma largura mínimo de 1,10 m permanecendo sempre livres e sinalizadas. Além do mais, 

a empresa conta com o time de brigada que é formado pelos próprios colaboradores, sendo 

que de seis em seis meses será realizado um treinamento de capacitação e reciclagem.  

 

5. PROJETO DE PROCESSO  

 

Nesta seção é apresentado o diagrama de blocos, o fluxograma do processo e as 

especificações detalhadas sobre as operações unitárias em cada equipamento envolvidas 

no processo produtivo do ácido succínico através da rota biotecnológica. 

 

5.1 DIAGRAMA DE BLOCOS 

 

Na Figura 13, é apresentado o diagrama de blocos simplificado que contém as 

operações unitárias que foram selecionadas para compor o processo produtivo do ácido 

succínico obtido através da rota biológica. 
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Figura 13 - Diagrama de blocos do processo produtivo de ácido succínico. 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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5.2 FLUXOGRAMA DO PROCESSO  

 

Na Figura 14, apresenta-se o fluxograma completo do processo produtivo do ácido 

succínico levando-se em consideração todos os equipamentos necessários para o 

processo. As correntes referentes às utilidades foram omitidas para facilitar o 

entendimento do diagrama. 

Inicialmente, o bagaço de cana-de-açúcar (matéria-prima) passa pelo pré-

tratamento com ácido diluído a fim de favorecer o acesso das enzimas ao substrato. Na 

sequência, a mistura é filtrada em um filtro à vácuo do tipo tambor rotativo para separar 

o sólido do líquido. Depois de passar pelo pré-tratamento, o bagaço que não reagiu passa 

pela etapa de hidrólise enzimática com o objetivo de despolimerização da celulose para 

obtenção de glicose. Então, os sólidos suspensos são filtrados em um filtro do tipo tambor 

rotativo.   

Os açúcares oriundos da hidrólise química e enzimática são misturados com os 

demais constituintes do substrato da fermentação em um tanque de mistura. Em seguida, 

o meio de cultura é esterilizado em um trocador de calor especial que aquece e resfria a 

mistura de forma continua. 

O AS é produzido através de fermentação anaeróbica utilizando a bactéria 

Actinobacillus Succinogenes.  A fermentação é conduzida em modo contínuo com 

biorreatores operando em paralelo. A biomassa é separada do líquido fermentado através 

de uma centrífuga industrial.  Parte das células são recicladas e o restante é descartado. 

A última etapa consiste na purificação e recuperação do AS. Após ser clarificado, 

o caldo fermentado é acidificado. Em uma torre de extração, utiliza-se o sistema de duas 

fases aquosas composto por sulfato de amônio e acetona para fazer a separação primária 

do AS. Os solventes são recuperados e reutilizados no processo. Depois da extração com 

SDFA e da destilação para separação de impurezas, a corrente rica em AS é cristalizada 

para ocorrer a formação dos cristais de AS. Por fim, a umidade presente nos cristais é 

removida através do processo de secagem, obtendo-se um produto final com pureza de 

99,62% e um rendimento de 79,86% no processo de purificação e recuperação do AS.
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Figura 14 - Fluxograma do processo produtivo de ácido succínico. 



65 

 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Legenda – As letras associadas aos equipamentos ou tanques possuem o significado conforme é indicado a seguir. A: pavilhão de armazenamento da matéria-prima, CL: cilindro 

de gás, CR: cristalizador, CT: centrífuga, E: esteira, F: filtro rotativo à vácuo, L: lagoa de estabilização, P: precipitador, Q: queimador, R: reator químico ou biológico, S: 

secador, TC: trocador de calor, TD: torre de destilação, TE: torre de extração com sistema de duas fases aquosas, TQ: tanque de armazenamento ou mistura. 
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5.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS OPERAÇÕES UNITÁRIAS  

 

Aqui, realiza-se uma breve descrição e especificação de cada etapa do processo 

produtivo. Aborda-se os resultados dos balanços de massa e energia, além do dimensionamento 

de cada um dos equipamentos envolvidos no processo posicionados no pavilhão fabril e área 

externa, desde a matéria-prima até o produto. A unidade industrial foi dividida em seis áreas 

de acordo com a sequência das etapas do processo produtivo e conforme a melhor distribuição 

dos equipamentos e o fluxo de pessoas e máquinas.  

A área 100 envolve o pré-tratamento por hidrólise química, a área 200 o pré-tratamento 

por hidrólise enzimática, a área 300 a fermentação, a área 400 a etapa de extração e o tratamento 

de metanol, a área 500 a purificação do AS e a área 600 o tratamento de efluentes. Mais 

informações relativas aos cálculos de balanços de massa e energia e dimensionamentos estão 

dispostas nos apêndices.  

Considerou-se que os biorreatores de hidrólise enzimática e de fermentação, o reator 

CSTR e os tanques de mistura e armazenamento operam com 80% de seu volume total para 

evitar riscos de derramamento. Assumiu-se que os biorreatores utilizados na hidrólise 

enzimática e na fermentação seguem as dimensões padrão definidas por BORZANI, 1975. 

A simulação do processo de purificação e o balanço de energia para os equipamentos 

que fazem parte do processo produtivo foram realizados no Software SuperPro Designer.  

 

5.3.1 Área fabril 100 

 

5.3.1.1 Recepção e armazenamento de matéria-prima 

 

 O bagaço de cana-de-açúcar é originário de duas usinas próximas da unidade industrial, 

a Central Energética Moreno de Açúcar e Álcool e a Usina São Martinho S/A, distantes 33,2 

km e 39,9 km da unidade, respectivamente. O bagaço é transportado por um rodotrem (Figura 

12), o qual é uma combinação de dois semirreboques ligados por um dolly de dois eixos, com 

um peso bruto de 74 toneladas. Tal caminhão suporta uma carga de bagaço de cana de até 58 

toneladas. O rodotrem, juntamente com o caminhão simples, Romeu e Julieta e o treminhão 

são os mais indicados para o transporte do bagaço de cana (NOVA CANA, 2021). Como a 

demanda da unidade industrial é de 6900 kg/h de bagaço de cana-de-açúcar, valor equivalente 

165,6 toneladas por dia, são necessárias 3 cargas de caminhão diariamente. 
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Figura 15 - Rodotrem para transporte de bagaço de cana. 

 

Fonte: (NOVA CANA, 2021).  
 

 Após a chegada do caminhão, o mesmo é pesado em uma balança para pesagem de 

caminhão semi-embutida, a qual possui uma capacidade de pesagem de até 180 toneladas, com 

dimensões de 38 m de comprimento por 3,2 m de largura. Tal balança foi comprada da empresa 

Balanças Jundiaí, localizada em São Paulo. Demais informações sobre as balanças de pesagem 

encontram-se no Anexo A1.  

 Posterior a pesagem, o bagaço de cana é armazenado no pavilhão de armazenamento 

de matéria prima, o qual é coberto e fechado e possui uma área de 288 m² e 6,5 m de altura. O 

pavilhão suporta um acúmulo total de bagaço de cana de até 496,8 toneladas ou 3 dias de 

armazenamento total. 

 

5.3.1.2 Esteira (E-101) 

 

 O objetivo da esteira é levar o bagaço de cana que está no pavilhão de armazenamento 

até o reator R-101. A esteira apresenta uma largura de 0,4 m, um comprimento de 8,35 m e foi 

adquirida na empresa Solbrinil, em Sertãozinho, SP, à qual é especializada em balanças para 

transporte de cana. O Anexo A2 apresenta uma imagem de como são as esteiras fabricadas pela 

empresa. 

 

5.3.1.3 Tanque de armazenamento de ácido sulfúrico concentrado (TQ-101) 

 

 Após a chegada na unidade industrial, ácido sulfúrico a 98% é armazenado em um 

tanque feito em aço carbono, sob medida pela empresa Krieger Metalúrgica LTDA, localizada 

em Blumenau, SC. O tanque de ácido sulfúrico concentrado alimenta duas etapas do processo 

produtivo: a hidrólise ácida, que ocorre no R-101 e a de acidificação para a purificação, que 
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ocorre no TQ-402. A demanda de H2SO4 concentrado é de 33,58 L/h e 9,44 L/h para a hidrólise 

e a purificação, respectivamente. 

 Em relação ao dimensionamento, o tanque possui uma necessidade de reposição de 24 

em 24 dias para a demanda industrial. Com isso, o volume total do tanque é de 30,4 m³, com 

um diâmetro de 2,56 m e altura de 5,89 m. O Anexo A3 apresenta uma imagem ilustrativa de 

como será o tanque.  

  

5.3.1.4 Tanques de armazenamento de água (TQ-102 até TQ-105) 

 

 Estão dispostos quatro tanques na área externa do pavilhão industrial, os quais são 

destinados a diluição do ácido sulfúrico para posterior etapa de pré-tratamento do bagaço a 

partir da hidrólise química no reator R-101. Os tanques são feitos em aço carbono de alta 

qualidade pela empresa Caixas D’Água Brasil, localizada em São Paulo. Cada um dos tanques 

possui um volume total de 600 m³, com 8,53 m de diâmetro e 11 m de altura (CAIXAS 

D’ÁGUA BRASIL, 2021). Os tanques foram projetados para operar num período contínuo de 

3 dias sem reposição, para uma demanda de 25238,54 kg/h de água. O período de três dias sem 

reposição é para o caso de uma possível falta de água na indústria devido a qualquer tipo de 

problema.  O Anexo A4 apresenta uma imagem ilustrativa de como serão os tanques.  

 

5.3.1.5 Tanque de diluição (TQ-106) 

 

 O objetivo do TQ-106 é realizar a diluição do ácido sulfúrico concentrado para posterior 

uso no R-101. Para a determinação da concentração necessária de ácido para a hidrólise 

química do bagaço, utilizou-se como referência NEUREITER et al., 2002, onde usou-se ácido 

sulfúrico a uma molaridade de 0,025 mol/L. Ademais, o artigo também referenciava a 

porcentagem em massa desejada de sólidos no processo, para que se pudesse calcular a solução 

ácida. 

 Com isso, calculou-se a demanda de solução de ácido sulfúrico, que é de 24,56 m³/h. 

Para o tanque de diluição, o qual opera de forma contínua, optou-se por um tanque de mistura 

feito em polipropileno, com um volume de 31 m³, com 2,58 m de diâmetro e 5,93 m de altura, 

o qual é adquirido na empresa Grabe Equipamentos Industriais, localizada em Itatiba, SP. O 

Anexo A5 apresenta uma imagem ilustrativa de como funcionam os tanques de mistura 

fabricados pela empresa (GRABE, 2021).  
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5.3.1.6 Trocador de calor - Aquecedor (TC-101 até TQ-105) 

 

 A corrente aquosa de ácido sulfúrico diluído advinda do tanque TQ-106 é pré-aquecida 

de 25 a 150 °C antes de ser introduzida no reator químico. Por se tratar de uma corrente líquida, 

sem sólidos em suspensão, o trocador de calor utilizado para o aquecimento é do tipo casco e 

tubos, o qual possui uma grande área de troca térmica. A corrente de vapor passa nos tubos e a 

solução a ser aquecida passa no casco. Para fins de dimensionamento do trocador de calor, 

utilizou-se o Software SuperPro Designer, o qual forneceu uma área necessária de troca térmica 

de 87,93 m², com um comprimento de 11,20 m e altura de 2,50 m, sendo necessário cinco 

trocadores de calor com tal área. Quanto à demanda de vapor, os TC-101/105 necessitam de 

um total de 35.065,74 kg/h de vapor, o qual irá fornecer 17.087.955,2 kcal/h. 

 

5.3.1.7 Reator químico CSTR (R-101) 

 

 O pré-tratamento consiste na hidrólise química do bagaço de cana-de-açúcar e ocorre 

no reator químico CSTR (R-101) utilizando-se ácido sulfúrico diluído. O reator CSTR (R-101) 

opera de forma contínua, com um volume total de 7 m³, sendo 1,44 m de diâmetro e 4,31 m de 

altura, com volume útil de 80%. Seu material é aço inox e possui uma camisa térmica que 

possibilita o aquecimento e a manutenção da temperatura de operação do meio reacional, além 

de agitação. Destaca-se que o reator foi adquirido sob encomenda da empresa Nardeli 

Manutenção Industrial, Ponta Grossa, PR. O Anexo A6 apresenta uma imagem ilustrativa de 

como será aproximadamente o reator.  

 Optou-se por operar o reator químico nas condições otimizadas de temperatura, 

concentração de H2SO4 e tempo de reação respectivamente de 170 ºC, 0,025 mol/L e 10 

minutos segundo NEUREITER et al., 2002. Os principais critérios levados em conta para 

seleção das condições operacionais foram: eficiência na hidrólise de açúcares hemicelulósicos 

(pentoses), redução da formação de inibidores da fermentação (ácido acético, furfural e HMF) 

e maior teor de sólidos. 

 A vazão mássica de bagaço de cana-de-açúcar alimentada ao reator, em base seca, é 

3450 kg/h representando um teor de sólidos de 10,7% em massa. Segundo SANTOS et al., 

2011, o bagaço de cana-de-açúcar apresenta uma umidade de 50%. Isso significa que a cada 

quilograma de bagaço de cana-de-açúcar úmido, meio quilograma é de água e meio quilograma 
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é de bagaço seco. A vazão de bagaço de cana-de-açúcar úmido somada à vazão de alimentação 

da solução aquosa de H2SO4 diluído totalizou um valor de 32.200 kg/h. 

 Como produto da hidrólise química, são formados principalmente açúcares 

hemicelulósicos. No entanto, uma pequena fração dos carboidratos formados sofrem 

degradação originando inibidores como o ácido acético, furfural e HMF. A Tabela 3 apresenta 

a quantidade de inibidores e açúcares formados a cada 100 g de bagaço de cana seco conforme 

NEUREITER et al., 2002. 

 

Tabela 3 - Formação de inibidores e açúcares na hidrólise ácida. 

 Espécie Hidrolisado (g / 100 g de bagaço seco) 

Inibidores 

Ácido acético 1,42 

Furfural 0,57 

HMF 0,05 

Açúcares 

Glicose 1,07 

Xilose 17,45 

Galactose 0,29 

Arabinose 0,29 

Manose 0,28 

Fonte: (NEUREITER et al., 2002). 

 

 Baseando-se na Tabela 3 e na composição do bagaço, calculou-se a quantidade formada 

de inibidores e açúcares durante a hidrólise. A Tabela 4 apresenta o balanço de massa, com 

todas as entradas e produtos formados no reator (R-101). Para informações mais detalhadas das 

composições de cada corrente, consultar Apêndice B. 

 

Tabela 4 - Balanço de massa para R-101. 

 Entradas Saídas 

Espécie Quantidade (kg/h) 

H2SO4 concentrado 61,46 61,46 

Água advinda solução ácida 25238,54 20555,51 
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Bagaço de cana seco 3450,00 2711,01 

Umidade advinda do bagaço 3450,00 8133,03 

Inibidores - 70,38 

Açúcares - 668,61 

Total 32200,00 32200,00 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Para o cálculo da demanda de vapor, utilizou-se o Software SuperPro Designer. 

Destaca-se que a solução ácida entra no reator a uma temperatura de 150 ºC, ao passo que o 

bagaço de cana entra a 25 ºC. Além disso, a reação deve ocorrer a uma temperatura constante 

de 170 ºC. Considerou-se a reação como sendo isotérmica. Com isso, a demanda de vapor a 

alta pressão para aquecimento e mantimento da temperatura é de 7.006,53 kg/h, o qual irá 

fornecer 2.902.552,97 kcal/h de calor. 

 

5.3.1.8 Trocador de calor - Resfriador (TC-106 até TC-108) 

 

 A corrente advinda do R-101, a qual está a 170 ºC, é resfriada até 50 ºC, que é a 

temperatura na qual ocorre a hidrólise enzimática, para evitar a degradação das enzimas. Assim, 

utilizou-se um trocador de calor do tipo tubular para tal resfriamento devido à mistura a ser 

resfriada conter sólidos em suspensão.  

 Para fins de dimensionamento, utilizou-se o Software SuperPro Designer, o qual 

demandou uma necessidade de três trocadores de calor com uma área de 69,15 m² cada um. 

Quanto à demanda de água fria, necessita-se de 3.576.600,12 kg/h, o qual irá remover 

17.872.981,8 kcal/h de calor. 

  

5.3.1.9 Filtro contínuo de tambor rotativo à vácuo (F-101) 

 

 A corrente já resfriada, a qual possui uma vazão mássica de 32.200,00 kg/h, deve ser 

separada em duas outras correntes, uma líquida que vai para o tanque de mistura (TQ-207) e 

outra sólida que vai para a hidrólise enzimática nos biorreatores (R-201 até R-212). A corrente 

líquida é denominada filtrado e é composta pela solução ácida, inibidores, açúcares e água, ao 

passo que a sólida é denominada torta e engloba apenas o bagaço de cana com uma umidade 
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de 75%. As vazões mássicas de correntes na saída são 21.355,96 kg/h e 10.844,04 kg/h de 

correntes filtrado e torta, respectivamente.  

 O filtro rotativo é da marca Xinhai e foi adquirido através do e-commerce chinês 

Alibaba. Ele possui uma capacidade de trabalho de 36.000,00 kg/h, com dimensões de 1,23 m 

de largura, 1 m de altura e 1,52 de comprimento. O Anexo A7 apresenta uma imagem do filtro 

rotativo e seu princípio de funcionamento. Destaca-se que a escolha do filtro contínuo de 

tambor rotativo deu-se em função do modo de operação e pelo fato de que tal tipo de filtro é 

usualmente utilizado na indústria sucroalcooleira no Brasil, em decorrência do tipo de 

tratamento utilizado na clarificação do caldo de cana (AURÉLIO, 2018). 

 

5.3.2 Área fabril 200 

 

5.3.2.1 Tanques de água (TQ-201 até TQ-203) 

 

 Os tanques TQ-201/203 alimentam duas etapas do processo. A primeira é a etapa de 

hidrólise enzimática (R-201/212), a qual demanda 9451,48 kg/h de água. A segunda etapa é 

para a diluição do ácido sulfúrico concentrado que ocorre no TQ-402, a qual demanda 163,28 

L/h. Os três tanques possuem um volume de 300 m³, com 5,68 m de diâmetro e 12 m de altura. 

Os tanques são feitos em aço carbono de alta qualidade e tal como os tanques TQ-101/105, 

também são produzidos e comprados na empresa Caixas D’Água Brasil, localizada em São 

Paulo. 

 

5.3.2.2 Tanque de coquetel enzimático (TQ-204) 

 

 O tanque TQ-204 é destinado para o armazenamento da solução enzimática responsável 

pela hidrólise do bagaço. A demanda de solução enzimática é de 323,5 L/h. O tanque TQ-204 

é feito em polipropileno, sob encomenda, da empresa Grabe Equipamentos Industriais, 

localizada em Itatiba, SP. Ele possui um volume de 70 m³, com 3,38 m de diâmetro e 7,78 m 

de altura. A reposição da solução deverá ser feita a cada 7 dias. O Anexo A8 apresenta uma 

imagem de como são os tanques em polipropileno da empresa Grabe.  

 

5.3.2.3 Biorreatores de hidrólise enzimática (R-201 até R-212) 
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  A reação de hidrólise enzimática visa a obtenção de glicose. O coquetel enzimático 

utilizado para fazer a hidrólise enzimática é denominado ACCELLERASE® 1500 e foi 

adquirido da empresa DUPONT. Segundo as especificações técnicas do produto, as condições 

operacionais na qual ocorre a maior conversão de açúcares é em pH 5, temperatura de 50 ºC e 

num tempo de reação de 48h. A conversão de glucana em glicose e de xilana em xilose é 70% 

para ambos os casos. Além disso, a ficha técnica do produto também prevê que a fração mássica 

de celulose deve ser de 7% e a quantidade de enzima deve ser de 0,24 mL de enzima / g de 

celulose (BERKA et al., 1999; BERKA et al., 2000; FOWLER, et al., 2000). 

Com base nessas informações, realizou-se o balanço de massa global no reator de 

hidrólise enzimática. Destaca-se que a quantidade disponível de glucana e xilana no bagaço de 

cana é de 1347,91 kg/h e 155,94 kg/h. A Tabela 5 apresenta as correntes globais de entrada e 

saída dos reatores. Para informações mais detalhadas das composições de cada corrente, 

consultar Apêndice C. 

 

Tabela 5 - Balanço de massa global para os biorreatores de hidrólise enzimática. 

 Entradas Saídas 

Espécie Quantidades (kg/h) 

Bagaço seco 2.711,01 1.658,31 

Umidade advinda do bagaço 8.133,03 8.133,03 

Solução enzimática 323,50 323,50 

Água 9.451,48 9.451,48 

Açúcares - 1.052,70 

Total 20.619,02 20.619,02 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Para o dimensionamento, realizou-se o cálculo do número de biorreatores comerciais 

com volumes úteis pré-estabelecidos. Necessita-se 12 biorreatores, os quais operam em 

batelada, com um volume útil de 100 m³ e total de 125 m³, com 5,03 m de diâmetro e 6,28 m 

de altura, para que a reação ocorra como o desejado. Os tanques são feitos em aço inoxidável 

pela empresa Hermann, em Shandong, China.  Ademais, eles também possuem agitação e uma 

camisa de aquecimento para mantenimento da temperatura de operação desejada. O Anexo A9 
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apresenta uma imagem dos biorreatores de 125 m³ fabricados pela empresa Hermann. Ressalta-

se que mais informações sobre o cálculo do número de docas encontram-se no Apêndice C. 

 Para o cálculo da demanda de vapor, utilizou-se o Software SuperPro Designer. 

Destaca-se que o bagaço de cana entra nos biorreatores a uma temperatura de 50 ºC, ao passo 

que a água e a solução enzimática entram a 25 ºC. Além disso, a reação deve ocorrer a uma 

temperatura constante de 50 ºC. Considerou-se a reação como sendo isotérmica. Com isso, a 

demanda de vapor a alta pressão para aquecimento e mantimento da temperatura é de 501,43 

kg/h, o qual irá fornecer 244.353,54 kcal/h de calor. 

 

5.3.2.4 Filtro contínuo de tambor rotativo à vácuo (F-201) 

 

 Após a hidrólise, a corrente advinda dos biorreatores passa pelo filtro de tambor rotativo 

a vácuo (F-201). O objetivo é separá-la em um filtrado que vai para o tanque de mistura (TQ-

207) e uma torta que será queimada para gerar vapor. As vazões mássicas de correntes na saída 

são 13.985,78 kg/h e 6.633,25 kg/h de correntes filtrado e torta, respectivamente. O filtro 

rotativo é da marca Xinhai e foi adquirido através do e-commerce chinês Alibaba. Ele possui 

uma capacidade de trabalho de 36.000,00 kg/h, com dimensões de 1,23 m de largura, 1 m de 

altura e 1,52 de comprimento. O filtro é do mesmo modelo que o F-101. 

 

5.3.2.5 Queimador (Q-201) 

 

 A corrente formada pela torta do filtro F-201, é composta pelo bagaço de cana não 

reagido. O bagaço é encaminhado para a queima para geração de vapor. Sua composição é de 

75% umidade e 25% bagaço seco, o que fornece uma vazão de 4.974,93 kg/h de umidade e 

1.658,31 kg/h de bagaço seco. Para o cálculo do vapor gerado, utilizou-se dados de BORGES, 

ROCHA, OLIVEIRA, 2012, na qual realizou-se uma análise da quantidade de vapor gerado 

pela quantidade de bagaço de cana consumido na caldeira, levando-se em consideração o poder 

calorífico superior e inferior do bagaço. Para mais informações relativas aos cálculos, consultar 

o Apêndice F2. Com isso, a quantidade de vapor gerado na queima do bagaço advindo do filtro 

F-201, é de 0,652 kg de vapor por kg de bagaço, o que gera 4.324,88 kg/h de vapor na caldeira. 

Destaca-se que o bagaço é queimado em um queimador na sala de caldeiras.  

 

5.3.2.6 Silo de armazenamento de hidróxido de sódio (SL-201 até SL-203) 
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 Para a etapa de fermentação necessita-se elevar o pH do meio, pois como o caldo 

hidrolisado advém de uma etapa de hidrólise ácida com H2SO4, seu pH é de 1,3. Assim, utiliza-

se hidróxido de sódio o qual será responsável por elevar o pH até 5. Logo, a vazão mássica 

necessária de NaOH para que o pH passe de 1,3 para 5 é 31,58 kg/h. O hidróxido de sódio 

utilizado possui uma pureza de 99%, é sólido em formato de flakes.  

 Tal reagente encontra-se armazenado em três silos, o SL-201, SL-202 e SL-203. Cada 

silo possui um volume de 240 m³, um diâmetro de 5,11 m e 11,74 m de altura. Os silos foram 

projetados para possuírem uma lotação máxima de 80% do volume total. A necessidade de 

reposição de hidróxido é a cada 30 dias.  

 

5.3.2.7 Tanques de líquido para armazenamento de água de maceração de milho (TQ-205 e 

TQ-206) 

 

 Para que ocorra a etapa de fermentação necessita-se de água de maceração de 

maceração de milho. Os tanques TQ-205 e TQ-206 são responsáveis pelo armazenamento de 

tal líquido. Segundo CHUN et al., 2015, determina que a quantidade de líquido necessário é de 

9,5 g por litro de solução que será fermentada. Assim, necessita-se de 336,05 kg/h de água de 

maceração de milho.  

 Para o dimensionamento dos tanques, levou-se em conta uma reposição de líquido de 

30 em 30 dias. Assim, tem-se dois tanques com um volume total de 150 m³, 4,36 m de diâmetro 

e 10,03 m de altura, feitos em polipropileno pela empresa Grabe Equipamentos Industriais, 

localizada em Itatiba, SP.  

 

5.3.2.8 Silos de extrato de levedura (SL-204 e SL-205) 

 

 Para a etapa de fermentação, também é necessário extrato de levedura que é armanezado 

nos silos SL-204 e SL-205. Segundo CHUN et al., 2015, determina que a quantidade de extrato 

necessária é de 6,5 g por litro de solução que será fermentada. Assim, necessita-se de 229,93 

kg/h de líquido de extrato de levedura.  

 Para o dimensionamento dos silos, levou-se em conta uma reposição de extrato de 30 

em 30 dias. Assim, tem-se dois silos com um volume total de 105 m³, 3,87 m de diâmetro e 
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8,90 m de altura, feitos em polipropileno pela empresa Grabe Equipamentos Industriais, 

localizada em Itatiba, SP.  

 

5.3.2.9 Silo de micronutrientes (SL-206) 

 

 Outra necessidade para a etapa de fermentação, são os micronutrientes, compostos por 

sulfato ferroso e sulfato de manganês. O silo SL-206 é responsável pelo armazenamento de tais 

nutrientes. Destaca-se que a quantidade de sulfato ferroso e de manganês é de 1 g por litro de 

solução que será fermentada, para cada um. Assim, necessita-se de 70,75 kg/h de 

micronutrientes.  

 Para o dimensionamento do silo, levou-se em conta uma reposição de extrato de 30 em 

30 dias. Assim, tem-se um silo com um volume total de 64 m³, 3,28 m de diâmetro e 7,55 m 

de altura, feitos em polipropileno pela empresa Grabe Equipamentos Industriais, localizada em 

Itatiba, SP.  

 

5.3.2.10 Tanque de mistura (TQ-207) 

 

 O tanque TQ-207 é o responsável por realizar a mistura do filtrado advindo do F-101 e 

do F-201, da água de maceração de milho, do extrato de levedura e dos micronutrientes. A 

Tabela 5 apresenta as vazões mássicas das correntes de entrada do TQ-207 que serão 

misturadas.  

 

Tabela 6 -. Vazão mássica das correntes que entram no misturador. 

Equipamento do qual advém a corrente Vazão mássica (kg/h) 

F-102 21.355,96 

F-202 13.985,78 

TQ-204/206 31,58 

TQ-205/206 336,05 

TQ-210/211 229,93 

TQ-212 70,75 

Total 36.010,05 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

 Para o dimensionamento do misturador. O tanque TQ-207 opera de forma contínua, é 

feito de polipropileno pela empresa Grabe Equipamentos Industriais, localizada em Itatiba, SP, 

possui um volume total de 45,1 m³, com 2,92 m de diâmetro e 6,72 m de altura.  

 

5.3.2.11 Trocador de calor - Esterilizador (TC-201) 

 

 Para a etapa de fermentação, a corrente advinda do TQ-207 deverá ser isenta de 

microorganismos contaminantes. Para isso, realiza-se uma esterilização HTST (High 

Temperature Short Time), método que promove a menor degradação de nutrientes, devido ao 

curto tempo de permanência (SCHMIDELL, 2001). Para tal esterilização, a corrente entra no 

equipamento a 25 ºC, é esterilizada a 140 ºC, por 3 segundos, e depois resfriada até 37 ºC, 

temperatura na qual ocorre a fermentação. 

 O dimensionamento do trocador de calor para esterilização foi feito através do Software 

SuperPro Designer, com o uso do equipamento “Heat Sterilization”. A vazão mássica de vapor 

necessária para que ocorra a esterilização é de 7.669,9 kg/h, o qual irá fornecer 3.737.634,3 

kcal/h de calor.  Já a vazão mássica de água fria para que ocorra o resfriamento é de 666.351,80 

kg/h, o qual irá remover 3.329.892,40 kcal/h de calor. 

 

5.3.3 Área fabril 300 

 

5.3.3.1 Tanques de carbonato de magnésio e bicarbonato de sódio (TQ-301 até TQ-303) 

 

 As bases carbonato de magnésio e bicarbonato de sódio são necessárias para ajuste do 

pH durante a etapa de fermentação. Segundo CHUN et al., 2015, a faixa de pH indicada para 

a fermentação é de 6 a 7. Para isso, deve-se utilizar MgCO3 e de NaHCO3 a uma concentração 

de 20 e de 10 g / L de solução a ser fermentada, respectivamente. Assim a vazão mássica 

necessária das bases é de 720,20 kg/h e 360, 10 kg/h, para MgCO3 e NaHCO3.  

 Os tanques TQ-301/303 são responsáveis pelo armazenamento de tais bases. Ressalta-

se que as bases encontram-se misturadas. Os três tanques foram projetados para que a reposição 

de reagente seja feita de 15 em 15 dias. Assim, os tanques possuem um volume total de 162 

m³, com 4,48 m de diâmetro e 10,30 m de altura. O material dos tanques é polipropileno e são 

produzidos pela empresa Grabe Equipamentos Industriais, localizada em Itatiba, SP. 
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5.3.3.2 Cilindro de gás carbônico (CL-301) 

 

 A bactéria anaeróbica facultativa Actinobacillus Succinogenes cresce com facilidade 

em ambientes com alto teor de dióxido de carbono, utilizando o carbono inorgânico e os 

açúcares para produção de ácido succínico conforme a reação dada pela Equação 1. 

 

 6 12 6 2 4 6 4 27 6 12 6C H O CO C H O H O    (1) 

 

 O cálculo da demanda de gás carbônico foi feito a partir dos coeficientes 

estequiométricos da reação. Destaca-se que adicionou-se 20% na vazão estequiométrica 

necessária de gás para que não haja falta do reagente e o ambiente se mantenha em condições 

anaeróbicas. Assim, a vazão de gás carbônico para a reação é de 0,59 m³/h. Para o 

dimensionamento do cilindro, utilizou-se uma reposição de 14 em 14 dias, onde o CO2 está sob 

alta pressão, 63,46 atm. Assim, há na unidade industrial um cilindro de 200 m³, com 4,40 m de 

diâmetro e 13,18 m de altura. A aquisição e reposição de CO2 é feita da empresa Air Liquid.  

 

5.3.3.3 Filtros de ultrafiltração (F-301 e F-302) 

 

 Os filtros F-301 e F-302 são filtros de ultrafiltração utilizados nas saídas dos tanques 

de bases (TQ-301/303) e do cilindro de gás carbônico (CL-301). O objetivo é filtrar possíveis 

impurezas que podem estar presentes nos tanques e cilindro, impedindo que entrem nos 

fermentadores e que afetem a fermentação. Assim, o filtro escolhido é composto por 

membranas de fibra oca de Ultrafiltração, com módulos de alta resistência, feitos de Fluoreto 

de Polivinilideno (PVDF). O tamanho de poro é de 0,03 μm e é suficiente para a remoção de 

bactérias, vírus e partículas, incluindo todos os tipos de colóides. O filtro é feito pela empresa 

CNKHONG, localizada em Zhejiang, China.  

 Para os tanques TQ-301/303 utiliza-se um filtro com dimensões de equipamento de 0,8 

m de comprimento e 0,25 m de altura, ao passo que para o cilindro de CO2 a dimensão é de 

1,3 m de comprimento e 0,2 m de largura. Os filtros possuem capacidade de filtrar uma vazão 

de até 1,3 m³/h, o que é suficiente para a demanda a ser filtrada, a qual é de 0,59 m³/h para o 

cilindro de CO2 e 1,08 m³/h para os tanques de base. O Anexo A10 apresenta uma imagem dos 

filtros produzidos pela empresa CNKHONG. 
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5.3.3.4 Biorreatores de inóculo (R-301 até R-304) 

 

 Como a fermentação opera em modo contínuo com reciclo de células, faz-se necessário 

carregar apenas uma vez cada um dos 19 fermentadores com a quantidade de inóculo de 5% 

(v/v), já que os fermentadores operam com a mesma colônia durante um período de 60 dias 

consecutivos.   

 A cepa da bactéria Actinobacillus succinogenes começa o processo de multiplicação 

celular no laboratório. Na sequência, o pré-inóculo produzido no laboratório é utilizado como 

inóculo para o biorreator R-301. De forma análoga, isso acontece com os demais biorreatores 

de inóculo até que seja produzido o volume total requerido pelos 19 fermentadores no 

biorreator R-304. Na Figura 19, um esquema de como acontece o processo de produção do 

inóculo é mostrado.  

 

Figura 16 - Biorreatores para preparo do inóculo da fermentação.  

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Os biorreatores foram dimensionados com ocupação de 80% do volume total. As 

dimensões e volumes dos biorreatores de inóculo são mostrados na Tabela 7. Os biorreatores 

menores foram adquiridos da empresa SOLARIS e os biorreatores maiores foram adquiridos 

da empresa HERMANN. Nos Anexos A11, A12 e A13, são mostrados mais detalhes sobre os 

biorreatores R-301/304. 

 

Tabela 7 - Dimensionamento dos biorreatores de inóculo (R-301/304). 
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Variável R-304 R-303 R-302 R-301 

Inóculo necessário (L) 47.263,83 2.363,19 118,16 5,91 

Volume útil (L) 50.000,00 2.500,00 120,00 6,00 

Volume total (L) 62.500,00 3.125,00 150,00 7,50 

Diâmetro do tanque (m) 3,99 1,47 0,53 0,20 

Altura do tanque (m) 4,99 1,84 0,67 0,25 

Fonte: Autores, 2021. 

 

5.3.3.5 Biorreatores de fermentação (R-305 até R-324) 

 

  A fermentação é operada de forma contínua com reciclo externo de células, utilizando-

se a bactéria Actinobacillus succinogenes para obtenção de ácido succínico. A taxa de diluição 

adotada para o processo fermentativo foi de 0,0449 h-1 devido à maior produtividade 

alcançada. O substrato é constituído de açúcares, água de maceração de milho (AMM), extrato 

de levedura (EL), sulfato ferroso e sulfato de manganês (CHUN et al.,2015). 

 Na Tabela 8, é mostrada a concentração dos componentes do meio de fermentação 

misturados no tanque TQ-207. Depois de ser preparado, o meio de fermentação passa pelo 

processo de esterilização contínua para evitar contaminações na fermentação. 

 

Tabela 8 - Concentração dos componentes do substrato no tanque de mistura TQ-207. 

Componente Concentração (g/L) 

Açúcares totais 47,8 

Água de maceração de milho 9,3 

Extrato de levedura 6,4 

Sulfato ferroso 1,0 



81 

 

 

Sulfato de manganês 1,0 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Xilose e glicose são os dois principais açúcares obtidos a partir do pré-tratamento e da 

hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-açúcar. Sabe-se que o micro-organismo 

Actinobacillus succinogenes é capaz de fermentar diversos açúcares (pentoses, hexoses). 

Então, considerou-se que todos os açúcares da mistura (açúcares totais) são consumidos 

igualmente. 

 A vazão mássica de açúcares totais alimentada ao biorreator de fermentação foi de 

1.721,31 kg/h. Conforme CHUN et al. (2015), todo o açúcar é utilizado pelo micro-organismo. 

Então, a partir do fator de conversão de substrato em produto (YAS/S), determinou-se que 

1.814,26 kg/h de ácido succínico são produzidos na fermentação. Como subproduto do 

metabolismo bacteriano, formou-se 201,58 kg/h de ácido acético. A partir do fator de conversão 

de substrato em células (YX/S), determinou-se que a vazão de células na corrente de saída dos 

biorreatores é de 2.058,68 kg/h e que, 65% delas retornam ao fermentador pela corrente de 

reciclo, ou seja, 1.338,15 kg/h. 

 O controle do pH na faixa de 6 a 7 foi realizado com a adição de 720,20 kg/h de 

Mg(CO3) e 360 kg/h de NaHCO3. A vazão de meio alimentada ao fermentador (F0) é de 

36.010,04 kg/h. O somatório das correntes que entram no fermentador é de 42.442,92 kg/h. 

Como a operação é contínua, ou seja, não há acúmulo de material, a corrente de saída é igual à 

de entrada. O balanço de massa para os biorreatores de fermentação foi descrito detalhadamente 

no Apêndice D.    

 No dimensionamento, determinou-se que seriam necessários 19 biorreatores de 50.000 

L de capacidade útil para atender a demanda do processo. Os tanques de fermentação foram 

adquiridos da empresa chinesa HERMANN. No anexo A14, pode ser visto uma imagem dos 

biorreatores que possuem 4 m de diâmetro e 5 m de altura.     

  

5.3.3.6 Centrífuga (CT-301) 

 

  A corrente de saída dos biorreatores é transportada para a centrífuga CT-301 a fim de 

separar as células do líquido fermentado. A centrífuga tem capacidade de processamento de 43 

m³/h. Considerou-se uma eficiência de separação de biomassa de 98% (m/m) e que os sólidos 
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são concentrados até a concentração de 25% (m/m).  Parte das células separadas foram 

recicladas e o restante foi descartado pela corrente de purga. A centrífuga tem 1,45m de largura 

e 2,3 m de comprimento. Adquiriu-se um único equipamento da empresa ALFALAVAL. No 

Anexo A15, pode-se visualizar a imagem da centrífuga.  

 

5.3.3.7 Tanques de resíduo de biomassa (TQ-304 e TQ-305) 

 

 As células advindas da centrífuga (CT-301) são armazenadas nos tanques TQ-304 e 

TQ-305. A vazão mássica de biomassa é 679,37 kg/h. Os tanques foram dimensionados para 

armazenar biomassa por 30 dias, posterior a isso, ela será enviada para tratamento em empresa 

terceirizada. Os tanques de armazenamento possuem um volume de 306 m³, com 5,53 m de 

diâmetro e 12,72 m de altura. Os tanques são feitos em aço carbono devido ao seu volume, pela 

empresa Krieger Metalúrgica LTDA, localizada em Blumenau, SC. 

 

5.3.4 Área fabril 400 

 

5.3.4.1 Tanque de diluição de ácido sulfúrico (TQ-401) 

 

 A etapa de purificação exige que o pH do meio seja ácido. Assim, o tanque TQ-401 é o 

responsável pela diluição do ácido sulfúrico concentrado que vem do TQ-101. Como a corrente 

que será purificada estava em uma faixa de pH básico, a quantidade de solução ácida necessária 

é 172,73 L/h, com uma molaridade de 1 mol/L. Para a formação dessa solução, o tanque recebe 

9,45 L/h de ácido sulfúrico concentrado (TQ-101) e 163,28 L/h de água (TQ-201/203). O 

tanque tem capacidade de armazenar ácido sulfúrico diluído para um dia de uso. Assim, o 

volume do tanque é de 5,2 m³, com 1,42 m de diâmetro e 3,27 m de altura. O tanque é feito em 

polipropileno, pela empresa Grabe Equipamentos Industriais, localizada em Itatiba, SP. 

 

5.3.4.2 Tanque de acidificação (TQ-402) 

 

 O tanque TQ-402 é o responsável pela acidificação da solução a ser purificada até o pH 

2. Ele recebe a solução de ácido diluído a uma vazão volumétrica de 172,73 L/h e a solução a 

ser purificada a uma vazão de 34.372,87 L/h. O tanque é agitado e seu volume total é 43,2 m³, 
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com 2,88 m de diâmetro e 6,63 m de altura. Seu material é polipropileno e é fabricado pela 

empresa Grabe Equipamentos Industriais. 

 

5.3.4.3 Tanques de sulfato de amônia (TQ-403 e TQ-404) 

 

  A etapa de purificação do ácido succínico envolve a extração líquido-líquido com 

sulfato de amônia e acetona. A quantidade necessária de sulfato de amônia, segundo GU et al., 

2014, é de 15% (m/m). Assim, sua vazão mássica é de 5.181, 84 kg/h. Entretanto, uma das 

etapas posteriores ao processo para diminuição de custos é a recuperação do sulfato de amônia 

por precipitação com metanol, etapa na qual 95.9% do sulfato de amônia é recuperado. Logo, 

a demanda é de apenas 212,46 L/h. 

 Para o dimensionamento dos tanques, considerou-se uma reposição de reagente de 30 

em 30 dias. O volume dos tanques é de 95,6 m³, com 3,75 m de diâmetro e 8,63 de altura. Os 

tanques são feitos em aço carbono pela empresa Caixas D’Água Brasil, localizada em São 

Paulo. 

 

5.3.4.4 Tanque de acetona (TQ-405) 

 

 Segundo GU et al., 2014, a quantidade necessária de acetona é de 35% (m/m), logo, sua 

vazão é de 12.090,96 kg/h. Entretanto, tal como o sulfato de amônia, a acetona também é 

recuperada ao longo do processo, visando a redução dos custos com reagentes e diminuição da 

quantidade de acetona na corrente de efluente a ser tratada. Sua recuperação é feita através de 

duas torres de destilação e 99,98% do seu total é recuperado. Assim sendo, a real necessidade 

de acetona é de apenas 1,21 L/h.  

 Para o dimensionamento do tanque TQ-405, o qual irá armazenar acetona, considerou-

se uma reposição do reagente de 120 em 120 dias. Assim, o volume de TQ-405 é 4,4 m³, com 

1,34 de diâmetro e 3,09 de altura. 

 

5.3.4.5 Torre de extração (TE-401 e TE-402) 

 

 O objetivo da torre de sistema aquoso bifásico é realizar a extração do ácido succínico 

do caldo de fermentação, com o auxílio de solvente hidrofílico e sal orgânico, no qual utiliza-

se como solvente a acetona e como sal o sulfato de amônia. Além disso, a extração líquido-
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líquido também auxilia na secagem do caldo e na separação dos sais, inibidores e células 

contidos no mesmo.  Segundo GU et al., 2014, a etapa de extração líquido-líquido possui um 

rendimento de 94,4% relativo ao ácido succínico, com uma capacidade de separação de sais, 

inibidores e células de 100%, 15,5% e 98,1%, respectivamente. A Tabela 9 apresenta o balanço 

de massa da torre de extração, com as correntes de entrada e saída. Destaca-se que a corrente 

de inibidores é formada por ácido acético, HMF e furfural e a corrente de sais é formada por 

hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, carbonato de magnésio e bicarbonato de sódio, porém, para 

fins de simulação e para facilitar os cálculos e correntes, não simulou-se com componente por 

componente de tais correntes, mas sim como elas em um todo. 

 

Tabela 9 - Balanço de massa na torre de extração. 

Espécie Entradas (kg/h) 

Saídas (kg/h) 

Fase aquosa de fundo  Fase orgânica de topo  

Acetona 12.090,96 0,00 12.090,96 

Ácido succínico 1.814,25 101,60 1.712,66 

Água 31.218,13 25.969,64 5.248,49 

Células 41,17 40,35 0,81 

Inibidores 271,97 42,16 229,81 

Sais 1.190,63 1.190,63 0,00 

Sulfato de amônia 5.181,84 5.181,84 0,00 

Total 51.808,96 51.808,96 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Quanto ao dimensionamento, destaca-se que os cálculos para toda a purificação do 

ácido succínico foram desenvolvidos no Software SuperPro Designer. Necessita-se de duas 

torres de extração líquido-líquido, com uma capacidade total de 37.417,87 L. As torres 

possuem um diâmetro de 1,82 m, 14,41 m de altura e posicionam-se no lado externo do 

pavilhão fabril. Para mais informações relativas aos parâmetros de operação e detalhamento de 

processo, consultar o Apêndice E1. 

 

5.3.4.6 Tanque de metanol (TQ-406/407) 
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 Os tanques TQ-406 e TQ-407 são responsáveis pelo armazenamento de metanol. O 

metanol é utilizado na recuperação de sulfato de amônia, para que precipite. Segundo GU et 

al., 2014, a proporção ideal para que haja a maior recuperação de sulfato de amônia é de 2,50 

kg de metanol para cada kg de sulfato. Dessa maneira, necessita-se de 12.954,60 kg/h de 

metanol. Entretanto, como o metanol é reciclado por destilação na etapa posterior a 

precipitação, visando diminuir os custos com reagentes, a real demanda de metanol é de 130,85 

L/h.  

 Em relação ao dimensionamento, os tanques foram projetados para serem reabastecidos 

de 30 em 30 dias. Cada um possui um volume de 59 m³, com 3,19 m de diâmetro e 7,35 m de 

altura. Os tanques são feitos em polipropileno pela empresa Grabe Equipamentos Industriais. 

 

5.3.4.7 Precipitador (P-401) 

 

 O objetivo do precipitador P-401 é recuperar o sulfato de amônia. Como citado 

anteriormente, a proporção de metanol para sulfato de amônia é de 2,5 para 1. Assim, o 

precipitador recebe duas correntes, a corrente de metanol, com uma vazão mássica de 

12.954,60 kg/h, e a corrente de fase aquosa de fundo advinda do extrator, com uma vazão 

mássica de 32.526,23 kg/h, a qual possui 5.181,84 kg/h de sulfato de amônia. Segundo GU et 

al., 2014, a eficiência de recuperação do sulfato de amônia é de 95.9%. Assim, tem-se que 

4.969,38 kg/h de sulfato são recuperados. Quanto ao dimensionamento, o qual foi realizado no 

SuperPro, o volume total do precipitador é de 1,77 m³, com 0,77 m de diâmetro e 3,83 m de 

altura. Além disso, o tempo de residência dos reagentes é de 2,28 minutos.  

 

5.3.4.8 Torre de destilação (TD-401) 

 

 A torre de destilação TD-401 visa a recuperação do metanol. A simulação de seu 

funcionamento foi realizada por meio do SuperPro. Quanto a condições operacionais, sua 

temperatura de operação é de 75 ºC, pressão de 1 atm e eficiência de 90%. Nela, o metanol é o 

componente leve e água o pesado. Destaca-se que a porcentagem destilada de metanol é de 

99% e de água 0,1%. A Tabela 10 apresenta o balanço de massa da torre TD-401. 

 

Tabela 10 - Balanço de massa na TD-401. 
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Espécie Entradas (kg/h) 

Saídas (kg/h) 

Corrente de topo Corrente de fundo 

Ácido succínico 101,60 0,00 101,60 

Água 25969,64 25,97 25943,67 

Células 40,35 0,00 40,35 

Inibidores 42,16 0,00 42,16 

Metanol 12954,60 12823,76 130,84 

Sais 1190,63 0,00 1190,63 

Sulfato de amônia 212,46 0,00 212,46 

Total 40511,45 40511,45 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Quanto ao dimensionamento, o número de pratos teóricos é 19. A torre tem um volume 

total de 24,22 m³, com 1,92 m de diâmetro e 8,40 m de altura. Quanto ao balanço de energia, a 

torre demanda 25.101,90 kg/h de vapor para o refervedor, o qual fornecerá 12.232.479,8 kcal/h 

de calor. Ela também demanda 2.234.376,60 kg/h de água fria para o condensador, a qual irá 

remover 11.165.624,2 kcal/h de calor.  

 

5.3.4.9 Trocador de calor - Resfriador (TC-401) 

 

 O trocador de calor TC-401 é o responsável pelo resfriamento da corrente de fundo 

advinda da torre de destilação TD-401, o qual é um efluente. O TC-401 necessita resfriar uma 

vazão mássica de 27.661,71 kg/h de efluente, de uma temperatura de 75 ºC para 33 ºC. Sua 

simulação também foi realizada no SuperPro. Quanto ao dimensionamento, o trocador de calor 

possui um volume de 50,87 m², com 2 m de diâmetro e 8,09 m de comprimento. Relativo ao 

balanço de energia, o equipamento utiliza uma vazão de 239.185,09 kg/h de água fria, o que 

remove um total de 1.195.255,43 kcal/h de calor do efluente.  

 

5.3.5 Área fabril 500 

 

5.3.5.1 Torre de destilação (TD-501) 
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 A torre de destilação TD-501 recebe a corrente orgânica de topo das torres de extração 

TE-401/402, a qual possui uma vazão mássica de 19.282,73 kg/h. A TD-501 visa a separação 

da acetona. Sua simulação foi realizada por meio do SuperPro. Quanto a condições 

operacionais, utilizou-se como referência GU et al., 2014, adaptado. Sua temperatura de 

operação é de 65 ºC, pressão de 0,5 atm e eficiência de 90%. Nela, a acetona é o componente 

leve e água o pesado. Destaca-se que a porcentagem destilada de acetona é de 99% e de água 

0,1%. Não há perdas de ácido succínico nessa etapa. A Tabela 11 apresenta o balanço de massa 

da torre TD-501. 

 

Tabela 11 - Balanço de massa na TD-501. 

Espécie Entradas (kg/h) 

Saídas (kg/h) 

Corrente de topo Corrente de fundo 

Acetona 12090,96 11970,05 120,91 

Ácido succínico 1712,66 0,00 1712,66 

Água 5248,49 5,25 5243,24 

Células 0,81 0,00 0,81 

Inibidores 229,81 0,00 229,81 

Total 19282,73 19282,73 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Quanto ao dimensionamento, o número de pratos teóricos é 20. A torre tem um volume 

total de 17,96 m³, com 1,61 m de diâmetro e 8,80 m de altura. Quanto ao balanço de energia, a 

torre demanda 9.424,00 kg/h de vapor para o refervedor, o qual fornecerá 4.592.412,7 kcal/h 

de calor. Ela também demanda 616.315,90 kg/h de água fria para o condensador, a qual irá 

remover 3.079.853,3 kcal/h de calor. Para mais informações relativas às condições 

operacionais, consultar o Apêndice E2. 

 

5.3.5.2 Torre de destilação (TD-502) 

 

 A torre de destilação TD-502 recebe a corrente orgânica de fundo da torre de destilação 

TD-501, a qual possui uma vazão mássica de 7.307,43 kg/h. A TD-502 visa a separação dos 
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inibidores, água e do restante de acetona. Sua simulação foi realizada por meio do SuperPro. 

Quanto a condições operacionais, utilizou-se como referência CHOI et al., 2016, adaptado. Sua 

temperatura de operação é de 90 ºC, pressão de 0,7 atm e eficiência de 90%. Nela, os inibidores 

são os componentes leve e água o pesado. Destaca-se que a porcentagem destilada de inibidores 

é 98%, de acetona 100% e de água 99%. Não há perdas de ácido succínico nessa etapa. A 

Tabela 12 apresenta o balanço de massa da torre TD-502. 

 

Tabela 12 - Balanço de massa na TD-502. 

Espécie Entradas (kg/h) 

Saídas (kg/h) 

Corrente de topo Corrente de fundo 

Acetona 120,91 120,91 0,00 

Ácido succínico 1712,66 0,00 1712,66 

Água 5243,24 5190,81 52,43 

Células 0,81 0,00 0,81 

Inibidores 229,81 225,21 4,60 

Total 7307,43 7307,43 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Quanto ao dimensionamento, o número de pratos teóricos é 8. A torre tem um volume 

total de 3,89 m³, com 1,24 m de diâmetro e 3,20 m de altura. Destaca-se que a torre não 

necessita de tantos pratos, nem de um grande volume, pois a corrente de destilado não possui 

uma pureza elevada. Quanto ao balanço de energia, a torre demanda 14.368,10 kg/h de vapor 

para o refervedor, o qual fornecerá 7.001.738,80 kcal/h de calor. Ela também demanda 

726.088,20 kg/h de água fria para o condensador, a qual irá remover 3.628.407,20 kcal/h de 

calor. Para mais informações relativas às condições operacionais, consultar o Apêndice E2. 

 

5.3.5.3 Cristalizador (CR-501) 

 

 O cristalizador CR-501 visa remover água e inibidores da corrente de fundo advinda do 

TD-502, além de iniciar o processo de formação de cristais do ácido succínico.  Sua simulação 

foi realizada por meio do SuperPro. Quanto a condições operacionais, utilizou-se como 

referência GU et al., 2014, adaptado. Nesta etapa, o rendimento de ácido succínico é de 84,6%. 
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O tempo de residência é de 2 horas. A quantidade de água evaporada a 100 ºC é de 84,6% e de 

inibidores 15,4%. A temperatura de cristalização é 4 ºC e os componentes cristalizados são o 

ácido succínico, inibidores e células. A pressão de operação é 1 atm. A Tabela 13 apresenta o 

balanço de massa do cristalizador CR-501. 

 

Tabela 13 - Balanço de massa na CR-501. 

Espécie Entradas (kg/h) 
Saídas (kg/h) 

Evaporado Cristalizado 

Ácido succínico 1712,65 263,75 1448,91 

Água 52,43 44,36 8,07 

Células 0,81 0,00 0,81 

Inibidores 4,60 0,71 3,89 

Total 1770,50 1770,50 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Quanto ao dimensionamento, o cristalizador possui um volume total de 3,00 m³, com 

1,15 m de diâmetro e 2,88 m de altura e um volume de trabalho de 90%. Quanto ao balanço de 

energia, o cristalizador demanda 66,63 kg/h de vapor para a evaporação, o qual fornecerá 

32.468,13 kcal/h de calor. Ele também demanda 8.224,01 kg/h de salmoura de cloreto de cálcio 

para o cristalizador, a qual irá remover 65.834,20 kcal/h de calor. Para mais informações 

relativas às condições operacionais, consultar o Apêndice E3. 

 

5.3.5.4 Secador (S-501) 

 

 O secador S-501 visa remover umidade dos cristais de ácido succínico. Sua simulação 

foi realizada por meio do SuperPro. Quanto a condições operacionais, utilizou-se como 

referência GU et al., 2014, adaptado. Nesta etapa, a remoção de umidade é de 90%. Não há 

perdas de AS. A Tabela 14 apresenta o balanço de massa do secador S-501. 

 

Tabela 14 - Balanço de massa na S-501. 

Espécie Entradas (kg/h) 
Saídas (kg/h) 

Evaporado Cristal seco 
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Ácido succínico 1448,91 0,00 1448,91 

Água 8,07 7,26 0,81 

Células 0,81 0,00 0,81 

Inibidores 3,89 0,00 3,89 

Ar 36,34 36,34 0,00 

Total 1498,02 1498,02 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 A secagem é a última etapa de purificação do ácido succínico. Assim, a vazão mássica 

de produção de AS é de 1.454,42 kg/h, com uma pureza de 99,62%, onde as impurezas são 

formadas por água, células mortas e inibidores, com uma porcentagem de 0,05%, 0,05% e 

0,27%, respectivamente.  

 Quanto ao dimensionamento, o secador possui 0,31 m de diâmetro e 0,94 m de altura, 

com uma capacidade de secagem de 7,26 kg/h de umidade. Quanto ao balanço de energia, o 

secador demanda 2,00 kg de vapor por kg de umidade evaporada, tendo uma taxa de vapor de 

14,52 kg/h. Para mais informações relativas às condições operacionais, consultar o Apêndice 

E4. 

 

5.3.5.5 Esteira (E-501) 

 

 O objetivo da esteira E-501 é levar os cristais secos de ácido succínico até a enfardadora 

EF-501. A esteira apresenta uma largura de 0,4 m, um comprimento de 16 m e foi adquirida na 

Systembelt, localizada em Joinville, SC. O Anexo A16 apresenta uma imagem de como são as 

esteiras fabricadas pela empresa. Destaca-se que a esteira pode ser adaptada conforme a 

necessidade do cliente. 

 

5.3.5.6 Enfardadora (EF-501) 

 

 A enfardadora é a sala onde se embala o ácido succínico. Ela possui uma área de 173 

m², com 10,3 m de largura e 16,8 m de comprimento. Posteriormente, o ácido já embalado é 

enviado para a sala de armazenamento. 

 

5.3.6 Área fabril externa 600 
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5.3.6.1 Torre de destilação (TD-601) 

 

 A torre de destilação TD-601 é responsável pela primeira etapa de tratamento do 

efluente advindo da corrente de topo da torre de destilação TD-502. Ela visa a recuperação da 

acetona, pois por tratar-se de um composto orgânico tóxico para os peixes, a acetona não pode 

ser descartada no rio. Assim, a TD-601 realiza a separação de 99% da acetona e 0,01% da água 

contida no efluente e as retorna para o tanque de acetona (TQ-405) que as enviará para a TE-

401/402. A torre de destilação opera a 65 ºC, 1 atm de pressão e com 80% de eficiência. A 

Tabela 15 apresenta o balanço de massa da TD-601. 

 

Tabela 15 - Balanço de massa na TD-601. 

Espécie Entradas (kg/h) 

Saídas (kg/h) 

Corrente de topo Corrente de fundo 

Acetona 120,91 119,70 1,21 

Água 5190,81 0,52 5190,29 

Inibidores 225,21 0,00 225,21 

Total 5536,93 5536,93 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 Quanto ao dimensionamento, o número de pratos teóricos é 19. A torre tem um volume 

total de 2,86 m³, com 0,62 m de diâmetro e 9,60 m de altura. Quanto ao balanço de energia, a 

torre demanda 2.636,90 kg/h de vapor para o refervedor, o qual fornecerá 1.284.986,50 kcal/h 

de calor. Ela também demanda 183.395,20 kg/h de água fria para o condensador, a qual irá 

remover 916.462,40 kcal/h de calor. Para mais informações relativas às condições 

operacionais, consultar o Apêndice E7. 

 

5.3.6.2 Trocador de calor - Resfriador (TC-601) 

 

 Como a corrente de fundo da torre de destilação TD-601 sai a uma temperatura de 65 

ºC, deve-se diminuir sua temperatura para que não haja prejuízos no tratamento de efluentes. 

Sua temperatura é reduzida para 33 ºC com o auxílio do TC-601. Por tratar-se de uma corrente 
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líquida, sem sólidos em suspensão, o trocador de calor utilizado para o aquecimento é do tipo 

casco e tubos, o qual possui uma grande área de troca térmica, onde a corrente de vapor passa 

nos tubos e a solução a ser aquecida passa no casco.  

 Para fins de dimensionamento do trocador de calor, utilizou-se o Software SuperPro 

Designer, o qual forneceu uma área necessária de troca térmica de 7,17 m², com um 

comprimento de 2,85 m e altura de 0,80 m. Quanto à demanda de água fria, necessita-se de um 

total de 33.887,73 kg/h de água, a qual irá remover 169.343,74 kcal/h de calor da corrente. 

 

5.3.6.3 Tanque de hidróxido de sódio (TQ-602 até TQ-604) 

 

 Os tanques TQ-602/604 são os tanques de armazenamento de hidróxido de sódio que 

são usados no tanque TQ-601 para neutralização dos efluentes antes do descarte. A corrente a 

ser tratada possui uma vazão mássica de 33.387,23 kg/h e para isso faz-se necessário uma vazão 

de 3.408,00 kg/h de hidróxido de sódio ou 1.600,00 L/h.  

 Quanto ao dimensionamento, os tanques necessitam de reposição de 15 em 15 dias, 

possuem um volume total de 240 m³, com 5,10 m de diâmetro e 11,74 m de altura.  

 

5.3.6.4 Tanque de neutralização (TQ-601) 

 

 O tanque TQ-601 é o responsável pela neutralização das correntes de efluentes. No 

processo produtivo há efluentes advindos de três etapas. A Tabela 16 apresenta o balanço de 

massa do TQ-601 por equipamento que possui corrente de efluente, além do tanque de 

armazenamento do reagente neutralizante.  

 

Tabela 16 - Balanço de massa no TQ-601. 

Equipamento Vazão de entrada (kg/h) 

TQ-602/604 3.408,00 

TC-401 27.661,71 

TC-601 5.416,71 

CR-501 308,81 

Total 36.795,23 

Fonte: Autores, 2021. 
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 Quanto ao dimensionamento, o tanque possui um sistema de operação contínuo, com 

um volume total de 44 m³, com 2,90 m de diâmetro e 6,67 m de altura.  

 

5.3.6.5 Lagoa de estabilização (L-601) 

 

 A lagoa de estabilização recebe a corrente neutralizada advinda do TQ-601. Sua função 

é armazenar o efluente até que possa ser descartado no rio. Ela possui um volume total de 7.350 

m³, com 33,45 de diâmetro e 8,36 de profundidade. A lagoa tem capacidade de armazenar 

efluente por até 3 dias. 

 

6. CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO DO PROCESSO 

  

 Para o controle e instrumentação do processo, foram selecionados os principais 

equipamentos envolvidos no processo de obtenção de ácido succínico: reator químico do pré-

tratamento, biorreatores de hidrólise enzimática, os biorreatores da fermentação, as torres de 

extração com sistema de duas fases aquosas, as torres de destilação e o cristalizador. A 

instrumentação dos equipamentos citados foi realizada conforme as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e sua simbologia está de acordo com a norma 

ANSI/ISA-S5.1-1984, presente no Anexo D1. 

 

6.1 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO PARA AS TORRES DE DESTILAÇÃO 

 

 Na entrada da torre de destilação há um transmissor que mede a vazão da corrente que 

chega na torre. Atrás do transmissor é possível emitir um sinal elétrico ao controlador de vazão 

que por sua vez aciona a válvula de vazão e com isso é possível controlar o fluxo de entrada na 

torre. Na coluna, há um transmissor de temperatura que indica a temperatura do sistema e 

através de um sinal elétrico encaminha para o controlador de temperatura, o qual é responsável 

por controlar a temperatura de modo que a mesma fique adequada. Quando o sistema atinge 

uma temperatura inferior a desejada, o controlador aciona a válvula de vazão de entrada de 

vapor do reboiler que fornece calor a torre aumentando sua temperatura.  

 Na saída da parte superior da torre de destilação, é instalado um transmissor de pressão 

que mede a pressão e envia através de sinal pneumático o valor medido para o controlador de 
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pressão. O controlador de pressão tem como função acionar a válvula liberando vapor caso seja 

necessário.  

 Na saída do destilador, é instalado um transmissor de vazão e um controlador de vazão 

que envia sinal para o controlador da corrente de alimentação da torre. A coluna possui um 

controlador programável para o controle das válvulas.  

 No condensador, é instalado um transmissor de nível e na sua saída um transmissor de 

vazão que envia sinal elétrico ao controlador de vazão para reajustar a vazão quando necessário. 

 Na corrente de saída da torre de destilação, é instalado um transmissor de vazão e um 

controlador de vazão. O transmissor envia sinal para o controlador de vazão da corrente de 

entrada da torre e com isso, através das válvulas de vazão, é possível ter o controle da entrada 

e saída. A Figura 17 representa o modo como será o controle na torre de destilação. O Quadro 

6 apresenta os instrumentos utilizados, onde a quantidade é dada por torre de destilação.   

 

Figura 17 - Controle e Instrumentação dos destiladores. 

 

 Fonte: Autores, 2021. 

 

Quadro 6 - Instrumentos utilizados nas torres de destilação. 

Instrumento Símbolo Quantidade 

Transmissor de vazão tipo Placa de Orifício VT 3 

Transmissor de temperatura tipo Pt-100 TT 1 
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Transmissor de nível tipo pressão diferencial LT 1 

Transmissor de pressão tipo capacitivo PT 1 

Controlador de nível LC 1 

Controlador de vazão VC 3 

Controlador de pressão PC 1 

Controlador de temperatura TC 1 

Válvula atuada - 4 

Válvula de sobrepressão (PSV) - 1 

Fonte: Autores, 2021. 

 

6.2 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO NO REATOR DE HIDRÓLISE ÁCIDA 

 

 A temperatura é medida no centro do reator através de um transmissor de temperatura 

que está conectado a um controlador de temperatura.  O controlador aciona a válvula 

eletropneumática de controle que aumenta a vazão se a temperatura estiver baixa ou 

insuficiente e reduz a vazão se a temperatura estiver muito elevada. Na corrente de entrada do 

reator, é instalado um transmissor de vazão que envia um sinal elétrico ao controlador de vazão, 

o qual tem a função de ajustar o fluxo de entrada para que o sistema opere da forma desejada, 

sendo que na saída também é instalado um transmissor de vazão e um controlador de vazão 

para garantir que reação permaneça o tempo necessário para a formação do composto desejado. 

 

Figura 18 – Controle e Instrumentação do Reator CSTR. 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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Quadro 7 - Instrumentos utilizados no Reator CSTR. 

Instrumento Símbolo Quantidade 

Transmissor de Temperatura TT 1 

Transmissor de Vazão VT 2 

Controlador de Temperatura TC 1 

Controlador de Vazão  VC 2 

Válvula de controle - 2 

Válvula eletropneumática - 1 

Fonte: Autores, 2021. 

 

6.3 CONSTROLE E INSTRUMENTAÇÃO NO FERMENTADOR 

 

 Nos biorreatores de fermentação, ocorre a conversão dos açúcares em ácido succínico. 

Como se trata de um processo biológico, é de extrema importância o controle de diversos 

parâmetros como: a temperatura, vazão, nível e pH. 

 Para o controlar a temperatura, é instalado no fermentador um transmissor de 

temperatura que identifica e envia através de sinal de elétrico da temperatura do sistema para 

o controlador de temperatura. O controlador de temperatura atua de modo que, quando a 

temperatura está abaixo do ideal para o processo, é acionada a válvula de controle liberando 

vapor para a camisa de aquecimento do fermentador. Para controlar o nível do reator, são 

instalados dois sensores de segurança de nível, um para o nível alto e outro para o nível baixo. 

Quando o nível do fermentador se encontra em um dos extremos, o sensor envia um sinal 

elétrico para o controlador de nível que envia um sinal para o controlador de vazão que 

interpreta o sinal e automaticamente abre a válvula de controle dependo do nível. Para manter 

o pH adequado no fermentador, é instalado um transmissor de pH na base que identifica e envia 

um sinal elétrico para o controlador de pH, este aciona a válvula de controle que libera 

carbonato de magnésio e bicarbonato de sódio quando o fermentador se encontro com o pH 

fora do ideal. 

 

Figura 19 - Controle e instrumentação no Fermentador. 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

 Quadro 8 - Instrumentos utilizados no fermentador. 

Instrumento Símbolo Quantidade 

Sensor de Segurança de Nível SSN 2 

Controlador de Nível NC 2 

Transmissor de Temperatura TT 1 

Transmissor de Vazão VT 2 

Transmissor de ph PHT 1 

Controlador de Temperatura TC 1 

Controlador de Vazão VC 2 

Controlador de ph PHC 1 

Válvula de controle - 3 

Fonte: Autores, 2021. 
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6.4 CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO NO CRISTALIZADOR 

 

 Na corrente de alimentação do cristalizador é instalado um transmissor de vazão, que 

possui a função de identificar a vazão de entrada e enviar um sinal elétrico para o controlador 

de vazão que aumenta ou diminui a vazão através de uma válvula de controle. Os três mesmos 

componentes também são instalados na corrente de saída. A temperatura é medida no centro 

do cristalizador através de um transmissor de temperatura, o qual emite um sinal elétrico para 

o controlador de temperatura sempre que a leitura corresponder a um valor abaixo ou acima do 

adequado, e com isso, o controlador de temperatura aciona a válvula pneumática aumentando 

ou diminuindo a vazão do vapor de água.   

 

Figura 20 - Instrumentos utilizados no cristalizador. 

 

Fonte: Autores, 2021. 

Quadro 9 - Instrumentos usados no cristalizador. 

Instrumento Símbolo Quantidade 

Transmissor de Temperatura TT 1 

Transmissor de Vazão VT 2 

Controlador de Temperatura TC 1 

Controlador de Vazão  VC 2 

Válvula de Controle - 2 

Válvula Pneumática - 1 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

7. UTILIDADES DO PROCESSO 

 

7.1 REQUERIMENTO DE ÁGUA FRIA 

 

 Necessita-se de água fria tanto no processo produtivo quanto para os colaboradores. Em 

relação ao processo produtivo, usa-se água para as diluições de ácido sulfúrico e na etapa de 

hidrólise enzimática, a qual necessita um adicional de água. Assim, a necessidade total para 

essas etapas é de 34.853,31 L/h, a qual está dividida em tanques ao longo do pavilhão fabril. 

 Quanto aos colaboradores, conforme Macintyre, a estimativa de consumo de água para 

gastos pessoais, envolvendo lavatório e sanitários, é de 100 L/dia por operário para indústrias 

com refeitório, sendo assim, estima-se o gasto de 9.700 L/dia. Ainda, estimou-se um gasto de 

5.500 L/dia para uso referente a refeições, limpeza e bebedouros. Portanto, o gasto previsto 

com água é de 15.200 L/dia. Assim, a necessidade diária de água em toda a empresa é de 

851.679,44 L/dia. 

 

7.2 REQUERIMENTO DE VAPOR 

 

Há necessidade de vapor em duas partes distintas da empresa. Uma é no processo 

produtivo e outra é na lavanderia. Destaca-se que não se utiliza vapor nos chuveiros e lava 

louças pois ambos são elétricos. Há duas temperaturas de vapor necessárias ao longo do 

processo, vapor a uma temperatura de 152 ºC e vapor a alta pressão a uma temperatura de 242 

ºC. Usa-se vapor a alta pressão apenas no reator de hidrólise ácida pois sua temperatura deve 

ser mantida em 170 ºC.  

Em relação ao processo, os equipamentos que demandam vapor e sua necessidade estão 

dispostos na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Demanda de vapor no processo produtivo. 

Equipamento 
Demanda de vapor (kg/h) 

Vapor Vapor a alta pressão 
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TC-101/105 35.065,74 - 

R-101 - 7.006,53 

R-201/212 501,43 - 

TC-201 7.669,90 - 

TD-401 25.101,90 - 

TD-501 9.424,00 - 

TD-502 14.368,10 - 

CR-501 66,63 - 

S-501 14,52 - 

TD-601 2.636,90 - 

Total 94.849,12 7.006,53 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Já em relação a lavanderia, utiliza-se vapor nas lavadoras e secadoras de roupas. A 

lavadora escolhida é da marca Forlong, modelo SXW100 (Anexo C1), possui uma capacidade 

de lavagem de 100 kg de roupa por ciclo, com um consumo de vapor a 180 ºC de 90 kg/ciclo 

e um consumo de água de 1.390 L/ciclo. Considerando-se que há 73 colaboradores os quais 

necessitam lavagem de uniformes e que cada colaborador gera 1 kg de roupa suja, necessita-se 

apenas um ciclo por dia, o qual utilizara 90 kg de vapor. Já em relação a secadora, a escolhida 

é da marca Forlong, modelo HG-100 (Anexo C2), a qual possui uma capacidade de secagem 

de 100 kg de roupa por ciclo, com um consumo de vapor de 120 kg/h de vapor. Assim, também 

necessita-se de apenas um ciclo por dia o que irá consumir 120 kg de vapor. Portanto, a 

lavanderia demanda um total de 8,75 kg/h de vapor e a demanda total de vapor na unidade 

industrial é de 101.864,40 kg/h. 

O vapor é gerado por duas caldeiras aquatubulares posicionadas na sala de caldeiras. 

As caldeiras são da marca Lignodyn (Anexo C3) e possuem um poder de geração de 10 a 80 

toneladas de vapor por hora cada, com capacidade de gerar um vapor saturado ou 

superaquecido de até 480 ºC. Como combustível, utiliza-se bagaço de cana advindo do 

processo e lenha.  

 

7.3 DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PERDA DE CARGA E BOMBAS 
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 Realizou-se o dimensionamento de todas as tubulações presentes no pavilhão fabril, as 

quais são as relativas ao processo produtivo, água de resfriamento, salmoura de cloreto de 

cálcio, vapor e vapor a alta pressão, além do cálculo relativo ao isolamento das tubulações de 

vapor. Todos os cálculos referentes ao dimensionamento das tubulações está presente no 

Apêndice G1. Além disso, calculou-se também a perda de carga relativa a todas as tubulações 

e acessórios. Os cálculos de perda de carga estão dispostos no Apêndice G2. Por fim, com base 

no comprimento das tubulações e na perda de carga, dimensionou-se as bombas. Ao todo 

necessita-se de 56 bombas distribuídas ao longo do pavilhão fabril, as quais varias de uma 

potência entre 1/6 de CV e 4 CV. O dimensionamento das bombas está disposto no Apêndice 

G3.  

 

8. TRATAMENTO DE EFLUENTES 

 

8.1 EFLUENTES GASOSO 

 O efluente gasoso gerado do processo tem origem da caldeira, o efluente é formado 

majoritariamente por vapor de água, proveniente do aquecimento da água que será utilizado 

nas utilidades. Portanto, não será necessário um tratamento específico.  

 

8.2 EFLUENTES LÍQUIDOS 

 Os resíduos líquidos são provenientes da corrente 50 que sai da torre de destilação TD-

401, corrente 54 que sai da torre de destilação TD-601 e a corrente 51 que sai do cristalizador 

501. A corrente 50 apresenta na sua composição água, sulfato de amônia, metanol, ácido 

succínico, células, inibidores e sair. A corrente 54 apresenta na composição água, ácido 

succínico e traços de acetona. A corrente 51 apresenta na sua composição ácido succínico, água 

e inibidores. Todas as três correntes são misturadas no tanque de neutralização TQ-601, todos 

os componentes citados exceto a água, células, traços de acetona, sais e inibidores em contato 

com NaOH são neutralizados e formam sais, o sulfato de amônia em específico, além de reagir 

formando sulfato de sódio (sal) também forma amônia que é tratado na próxima etapa do 

processo, a lagoa de estabilização. A remoção da amônia em lagoas de estabilização acontece 

devido a sua fração volátil, que a medida que se eleva o PH do da lagoa a amônia se desprende 
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da fase líquida em direção a atmosfera (ASSUNÇÃO, 2009), o aumento do PH ocorre devido 

á incidência de luz solar na lagoa que consequentemente incentiva o crescimento de algas que 

através do processo metabólico aumenta o PH do meio.  Após estes dois processos de 

tratamento, o resíduo líquido esta adequando conforme a legislação ambiental e pode ser 

direcionado para o rio. As tabelas 18, 19 e 20 apresentam as composições das correntes 50, 51 

e 54. 

Tabela 18 - Composição da corrente 50. 

Componente Vazão (kg/h) 

Ácido succínico 101,60 

Água 25943,67 

Células 40,35 

Inibidores 42,16 

Metanol 130,84 

Sais 1190,63 

Sulfato de amônia 212,46 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Tabela 19 - Composição da corrente 51. 

Componente Vazão (kg/h) 

Ácido succínico 263,75 

Água  44,36 

Células 0,00 

Inibidores 0,71 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Tabela 20 - Composição da corrente 54. 

Componente Vazão (kg/h) 

Acetona 1,21 

Água 5190,29 
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Inibidores 225,21 

Fonte: Autores, 2021. 

 

8.3 EFLUENTES SÓLIDOS  

 O efluente sólido do processo será armazenado no tanque de resíduo de biomassa TQ-

304/305, este efluente chega ao tanque a uma vazão de 679,37 kg/h. O efluente é destinado a 

uma empresa de tratamento de resíduos sólidos a onde será tratado de acordo com a legislação 

ambiental. 

 

9. ANÁLISE ECONÔMICA  

 

A análise de viabilidade econômica busca avaliar a lucratividade, rentabilidade e tempo 

de retorno, do investimento necessário. Além disso, contribui para a definição de um preço 

competitivo do serviço ou produto oferecido pela empresa. Assim, através desta análise é 

possível definir se a realização de um investimento, como a abertura de um negócio, é viável 

(MARTINS et al, 2019). Neste caso, realizou-se a análise de viabilidade econômica para uma 

indústria de produção de ácido succínico através de rota fermentativa utilizando bagaço de 

cana, na região de Ribeirão Preto - SP, na cidade de Guatapará. 

Os equipamentos, reagentes, tubulações e os acessórios necessários para a instalação e 

funcionamento da unidade fabril foram adquirodos de diversas empresas nacionais e 

internaciionais. No entanto, grande parte dos preços considerados na viabilidade economica 

foram consultados na plataforma e-commerce Alibaba. Como os produtos são importados, 

aplicou-se uma taxa de 100% em cima do valor líquido e considerou-se a cotação do dólar no 

dia 06 de março de 2021 igual a R$5,684 (ECONOMIA UOL, 2021). 

 

9.1 CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
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A Succibio será uma empresa de sociedade limitada, onde todos os sócios poderão 

investir de acordo com a porcentagem que cada um tem da empresa. Para a formalização a 

sociedade, será elaborado um contrato social. 

 

9.2 CUSTO COM LICENÇAS E ENCARGOS GERAIS 

 

Para estimar o custo com abertura da empresa, digitalização do contrato social, despesas 

junto a órgãos públicos, por exemplo, protocolo na junta comercial, geração do alvará de 

funcionamento, registro e proteção da marca e licenças ambientais, contratou-se uma empresa 

terceirizada para isto, será de R$ 5.000,00. 

O custo junto a JUCESP (junta comercial do Estado de São Paulo) para a região de 

Ribeirão Preto gira em torno de R$207,12, estando isento do custo do alvará de funcionamento 

(CONTABILIZEI). As taxas com o registro da marca são de R$ 1.100,00. 

Já as despesas com as licenças ambientais, como a de operação e instalação, assim como 

o alvará dos bombeiros, considerou-se uma margem de aproximadamente 1% do investimento 

inicial da indústria. Com isto os valores das despesas com licenças e encargos são de 

R$1.733.477,66. 

 

9.3 CUSTO COM TERRENO 

 

A empresa será localizada na zona rural do município de Guatapará em São Paulo, a 

justificativa é pela quantidade de matéria prima disponível nesta região. A área total do terreno 

é de aproximadamente 81.855 m2, com 255 m de comprimento e 321 m de largura. O valor 

deste está estimado em R$ 357.000,00. Calculou-se a terraplanagem com base no valor de R$ 

25,00/m2. 

Para se estimar o custo da construção da indústria utilizou-se o indicador Custo Unitário 

Básico, sendo este calculado de acordo com a Lei Federal nº 4.591/64 para o metro quadrado, 

CUB/m2, e de acordo com a NBR 12.721/06 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A construção do galpão industrial para fevereiro de 2021, segundo o Sindicato da 

construção civil do Estado de São Paulo, o SINDUSCON, está em R$ 819,88, e para a área 

administrativa de R$ 1775,17. Para as áreas que não compreendem o galpão industrial e áreas 
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administrativas, estimou-se um valor de CUB 1,5 vezes do galpão. Na Tabela 21 abaixo se 

destaca o custo com a construção industrial. 

 

Tabela 21 - Custos de investimento para preparação do terreno. 

Construção  Área (m²) Custo por m² (R$) Custo total (R$) 

Terreno 81.855,00 - 357.000,00 

Terraplanagem 81.855,00 25,00 2.046.375,00 

Área administrativa 900,00 1.775,17 1.597.653,00 

Galpão Industrial 4.028,00 819,88 3.302.476,64 

Lavanderia/ refeitório/ cozinha/ vestiário 700,00 1.229,82 860.874,00 

Análises/laboratório 450,00 1.229,82 553.419,00 

Enfardadora/armazenamento 173,04 1.229,82 212.808,05 

Manutenção / controle / inspeção 690,75 1.229,82 849.498,17 

Caldeira/compressores 600,00 1.229,82 737.892,00 

Torre de resfriamento 119,00 1.229,82 146.348,58 

Total -   10.664.344,44 

Fonte: Autores, 2021. 

 

9.4 CUSTO COM MATÉRIAS PRIMA E REAGENTES 

 

Para a produção de ácido succínico adotamos como principais matérias primas o bagaço 

da cana-de-açúcar e o ácido sulfúrico. O bagaço da cana-de-açúcar será adquirido pelo valor 

de R$ 59,22 a tonelada que é a média de venda das indústrias do estado de São Paulo. O ácido 

sulfúrico será comprado pelo valor de R$ 0,10 o quilograma. O custo com frete foi calculado 

consultando a RESOLUÇÃO Nº 5.820, DE 30 DE MAIO DE 2018 dos Ministérios do 

Transporte, portos e aviação civil. A Tabela 22 apresenta os custos totais com matéria-prima. 

Tabela 22 - Custos com matéria-prima. 

Matéria-prima 
Quantidade anual 

(kg) 

Frete 

(R$) 

Custo por kg 

(R$) 

Custo anual total 

(R$) 

Bagaço da cana-de-

açúcar 
52.365.600,00 0,02 0,06 4.148.402,83 
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Ácido Sulfúrico 661.449,60 0,10 2,82 1.931.432,83 

Total 53.027.050 0,12 2,88 6.079.835,66 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Os reagentes utilizados no processo são: hidróxido de sódio, carbonato de magnésio, 

bicarbonato de sódio, acetona, sulfato de amônia, extrato de leveduras, micronutrientes e 

maceração de milho. 

 

Tabela 23 – Custos com reagentes. 

Matéria-prima 
Quantidade anual 

(kg) 

Custo por kg 

(R$) 

Custo anual total 

(R$) 

Hidróxido de Sódio  265272,00 0,07 18569,04 

Carbonato de 

Magnésio 
6049685,88 2,44 14761233,55 

Bicarbonato de Sódio 3024842,52 1,36 4113785,83 

Extrato de Leveduras 1931412,00 14,21 27445364,52 

Sulfato Ferroso 297108,00 0,02 5942,16 

Sulfato de Manganês 297108,00 0,12 35652,96 

Maceração de Milho  2822820,00 0,02 56456,40 

Ácido acético 411516,00 0,14 57612,24 

Coquetel Enzimático 2717400,00 22,73 61766502,00 

Metanol 1099140,00 0,59 648492,60 

Acetona 60% ETA 10164,00 0,31 3150,84 

Sulfato de Amônia 1784664,00 0,10 178466,40 

Total 20711132,40 42,11 109091228,53 

 Fonte: Autores, 2021. 

 

9.5 CUSTO COM EQUIPAMENTOS 

 

Como o material será importado da China, considerou-se um custo de 100% em cima 

do valor líquido, totalizando um custo de total de R$147.276.429,19 em equipamentos para a 
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produção do ácido succínico. A Tabela 22 apresenta o custo total com os equipamentos 

utilizados para produzir o ácido succínico. 

Tabela 24 - Custos com equipamentos. 

Nomenclatura Equipamento Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor total(R$) 

TQ-102/105 Tanque de água 4 27.283,20 109.132,80 

TQ-101 
Tanque H2SO4 

concentrado 
1 28.420,00 28.420,00 

TQ-106 Tanque de diluição 1 18.188,80 18.188,80 

TC-101/105 TC aquecedor 5 1.648,36 8.241,80 

A-101 Pavilhão MP 1 113.680,00 113.680,00 

E-101 Esteira 7 68.208,00 477.456,00 

R-101 Reator CSTR químico 1 4.092.480,00 4.092.480,00 

TC-106/108 TC resfriador 3 1.648,36 4.945,08 

F-101 Filtro rotativo 1 284.200,00 284.200,00 

TQ-201/203 Tanque de água 3 18.188,80 54.566,40 

TQ-204/206 Tanque de NaOH 3 18.188,80 54.566,40 

TQ-204 Coquetel enzimático 1 130.732,00 130.732,00 

R-201/212 
Biorreatores de 

hidrólise enzimática 
12 4.037.891,73 48.454.700,76 

F-201 Filtro rotativo 1 284.200,00 284.200,00 

Q-201 Queimador 1 28.420,00 28.420,00 

TQ-205/206 Tanque de maceração 2 153.468,00 306.936,00 

TQ-210/211 
Tanque de extrato de 

levedura 
2 85.260,00 170.520,00 

TQ-212 
Tanque de 

micronutrientes 
1 110.269,60 110.269,60 

TQ-207 Tanque de mistura 1 28.420,00 28.420,00 

TC-201 TC para esterilização 1 5.519.164,00 5.519.164,00 

TQ-301/303 
Tanque MgCO3 e 

NaHCO3 
3 160.857,20 482.571,60 
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F-301 
Filtro do tanque de 

MgCO3 
1 130.732,00 130.732,00 

CL-301 Cilindro de CO2 1 449,04 449,04 

F-302 
Filtro do cilindro de 

CO2 
1 4.831,40 4.831,40 

R-304 Biorreatores de inóculo 1 3.410.400,00 3.410.400,00 

R-303 Biorreatores de inóculo 1 1.074.276,00 1.074.276,00 

R-302 Biorreatores de inóculo 1 170.520,00 170.520,00 

R-301 Biorreatores de inóculo 1 7.383,52 7.383,52 

R-305/323 
Biorreatores de 

fermentação 
19 3.410.400,00 64.797.600,00 

CT-301 Centrifuga 1 1.534.680,00 1.534.680,00 

TQ-304/305 
Tanque de resíduo de 

biomassa 
2 1.136.800,00 2.273.600,00 

TQ-401 
Tanque diluição de 

H2SO4 
1 45.472,00 45.472,00 

TQ-402 Tanque de acidificação 1 28.420,00 28.420,00 

TE-401/402 Torre de extração 2 1.455.104,00 2.910.208,00 

TQ-403/404 
Tanque de sulfato de 

amônia 
2 142.100,00 284.200,00 

TQ-405 Tanque de acetona 1 38.196,48 38.196,48 

TD-401 Torre de destilação 1 534.296,00 534.296,00 

TC-401 TC Resfriador 1 1.648,36 1.648,36 

P-401 Precipitador 1 346.724,00 346.724,00 

TQ-406/407 Tanque de metanol 2 110.269,60 220.539,20 

TD-501 Torre de destilação 1 534.296,00 534.296,00 

TD-502 Torre de destilação 1 159.152,00 159.152,00 

CR-501 Cristalizador 1 4.632.460,00 4.632.460,00 

S-501 Secador 1 755.972,00 755.972,00 

E-501 Esteira 5 68.208,00 R$ 341.040,00 

EF-501 
Máquina de 

embalagem 
1 363.776,00 363.776,00 

TQ-602/604 Tanque de NaOH 3 18.188,80 54.566,40 
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TQ-601 
Tanque de 

neutralização 
1 89.238,80 89.238,80 

L-601 Lagoa de estabilização 1 1.705.200,00 1.705.200,00 

TD-601 Torre de destilação 1 143.805,20 143.805,20 

TC-601 TC Resfriador 1 1.648,36 1.648,36 

TQ-E1/E2 
Tanque de água para 

funcionários 
2 27.851,60 55.703,20 

Total - 115 9.984.599,73 147.276.429,19 

Fonte: Autores, 2021. 

 

9.6 CUSTO COM UTILIDADES  

 

Os custos com utilidades se referem a vapor, água e energia elétrica. O custo com 

utilidades de água, vapor e reposição, obtido pelo Software SuperPro Designer, considerando 

o custo do vapor, conforme fornecido pelo software, de US$12/ton (R$68,21/ton) de vapor e 

US$20/ton (R$113,68/ton) de vapor a alta pressão respectivamente. Para a água de reposição 

da torre de resfriamento, considerou-se 2% do total de água necessária, com o preço do DAERP 

(Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto) responsável pela distribuição de água e 

esgoto na cidade de Guatapará, de R$ 7,21 por m³. Para o cálculo da energia elétrica, 

considerou-se o gasto referente a bombas e compressores, com bandeira de cobrança da 

concessionária de distribuição de energia elétrica CPFL Energia, empresa responsável pela 

distribuição de energia elétrica na cidade de Guatapará, considerando tarifa branca e 

classificação como industrial, chegou-se então a uma tarifa intermediária de R$0,70317 kw/h, 

sendo que foi considerado horário de ponta e horário fora de ponta. Portanto, o custo total com 

utilidades e energia elétrica é de R$66.334.436,20/ano, conforme a Tabela 25 e a 26, 

considerando os 350 dias de operação. 

Tabela 25 - Custos com utilidades. 

Equipamento Utilidade 
Demanda horária 

(Kg/h) 

Demanda anual 

(t/ano) 
Custo total (R$) 

R-101 
Vapor a 

alta pressão 
7.006,53 58.854,85 6.690.619,35 
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R-201 a R-212 
Vapor a 

alta pressão 
501,43 4.212,01 478.821,52 

TC-101/105 Vapor 35.065,74 294.552,22 20.091.406,93 

TD-601 Vapor 2.636,90 22.149,96 1.510.848,77 

TC-201 Vapor 7.669,90 64.427,16 4.394.576.58 

TD-401 Vapor 25.101,90 210.855,96 14.382.485,03 

TD-501 Vapor 9.424,00 79.161,60 5.399.612,74 

TD-502 Vapor 14.368,10 120.692,04 8.232.404,05 

CR-501 Vapor 66,63 559,692  38.176,59 

S-501 Vapor 14,52 121,97 8.319,44 

Torre de 

Resfriamento 

Água para 

reposição 
165.524,01 1.390.401,68 10.024.796,11 

Vapor gerado na 

queima do bagaço  
Vapor 4.324,88 36.328,99 -2.478.000,54 

Total - - - 64.379.489,99 

Fonte: Autores, 2021.  

  

Tabela 26 - Custos com energia elétrica em bombas. 

Bomba Potência (W) 
Consumo diário 

(kWh) 

Preço diário 

(R$/dia) 

Preço anual 

(R$/ano) 

B-101 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-102 183,88 4,41 3,1 26.065,95 

B-103 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-104 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-105 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-106 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-107 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-108 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-109 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-110 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-111 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-112 183,88 4,41 3,1 26.065,95 

B-113 183,88 4,41 3,1 26.065,95 
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B-114 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-115 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-116 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-117 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-118 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-119 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-120 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-121 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-122 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-123 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-124 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-125 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-126 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-127 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-128 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-129 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-130 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-131 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-132 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-133 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-134 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-135 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-136 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-137 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-138 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-139 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-140 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-141 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-142 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-143 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-144 735,5 17,65 12,41 104.263,80 

B-145 735,5 17,65 12,41 104.263,80 

B-146 2206,5 52,96 37,24 312.791,39 



112 

 

 

B-147 2942 70,61 49,65 417.055,19 

B-148 183,88 4,41 3,1 26.065,95 

B-149 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-150 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-151 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-152 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-153 245,17 5,88 4,14 34.754,60 

B-154 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

B-155 551,63 13,24 9,31 78.197,85 

B-156 122,58 2,94 2,07 17.377,30 

Total - - - 1.954.946,20 

Fonte: Autores, 2021.  

 

9.7 CUSTO COM TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 

  

As tubulações empregadas no processo e nas utilidades são do material aço inoxidável 

e foram precificadas por peso, de acordo com o fornecimento da empresa Qingdao Ironsteel 

International Trading Co., Ltd., localizada em Shandong, na China. Para determinar o peso 

necessário, considerou-se as bitolas e respectivos comprimentos para a determinação do 

volume de material e, por fim, utilizou-se a densidade do aço igual a 7800 Kg/m³ (IF-UFRGS, 

2003) para obter o peso total. O preço da tubulação é de US$ 2.300,00/tonelada, que representa 

13.073,20 R$/tonelada. Como o material será importado da China, considerou-se um custo de 

100% em cima do valor líquido, totalizando um custo de R$1.442.710,64 em tubulações, 

conforme descrito na Tabela 27. 

Tabela 27 - Custos com tubulações do processo. 

Diâmetro (in) Comprimento (m) Peso (kg) Preço (R$) 

1/4 38,86 24,49 640,25 

3/8 1,91 1,61 41,98 

1/2 1,46 1,84 48,04 

3/4 109,32 182,98 4.784,24 

1 1,30 3,23 84,51 

1 1/4 92,72 312,23 8.163,66 
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1 1/2 122,84 493,81 12.911,47 

2 106,72 576,82 15.081,75 

2 1/2 254,69 2.185,65 57.147,00 

3 370,73 4.160,00 108.769,12 

3 1/2 89,82 1.211,09 31.665,59 

6 3,04 76,61 2.003,02 

10 36,57 1.517,63 39.680,44 

12 129,84 6.414,31 167.711,02 

14 2,84 154,05 4.027,85 

16 0,30 18,67 488,28 

18 14,20 957,71 25.040,61 

20 38,35 2.993,16 78.260,31 

22 5,70 490,25 12.818,17 

24 64,41 6.045,52 158.068,49 

28 21,07 3.441,29 89.977,47 

30 23,94 4.193,71 109.650,41 

34 29,62 5.889,49 153.988,94 

36 41,25 11.574,92 302.642,53 

40 4,85 2.257,12 59.015,50 

  Total: R$ 1.442.710,64 

Fonte: Autores, 2021. 

 

O custo com acessórios da tubulação, de acordo com o preço na plataforma de e- 

commerce Alibaba e quantidades necessárias, é apresentado na Tabela 28. Como o material 

será importado da China, considerou-se um custo de 100% em cima do valor líquido, 

totalizando um custo de R$74.011.364,00 em acessórios de tubulação. 

Tabela 28 - Custos com acessórios da tubulação. 

Acessório Diâmetro Unidades  Valor Unitário (R$)  Valor Total(R$) 

Válvula Globo aberta  1/4 18                     352,41          6.343,34  

Válvula Globo aberta  1/2 1                       41,72               41,72  

Válvula Globo aberta  3/8 1                     471,77             471,77  

Válvula Globo aberta  3/4 2                       54,22             108,44  
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Válvula Globo aberta 1     1                       85,49               85,49  

Válvula Globo aberta 1 1/4 4                     127,21             508,84  

Válvula Globo aberta 1 1/2 12                     177,34          2.128,08  

Válvula Globo aberta 2 1/2 12                     284,20          3.410,40  

Válvula Globo aberta 3     1                     352,41             352,41  

Válvula Globo aberta 3 1/2 1                     426,30             426,30  

Válvula Globo aberta 6     1                     528,61             528,61  

Válvula Globo aberta 10     2                     699,13          1.398,26  

Válvula Globo aberta 12     1                     761,66             761,66  

Válvula Globo aberta 16     1                     863,97             863,97  

Válvula Globo aberta 18     3                     954,91          2.864,74  

Válvula Globo aberta 22     1                  1.074,28          1.074,28  

Válvula Globo aberta 34     1                  1.381,21          1.381,21  

Tê  1/4 5                     164,84             824,18  

Tê  3/4 3                     187,57             562,72  

Tê 1 1/4 4                     284,20          1.136,80  

Tê 1 1/2 5                     341,04          1.705,20  

Tê 2     7                     397,88          2.785,16  

Tê 2 1/2 4                     454,72          1.818,88  

Tê 3     18                     511,56          9.208,08  

Tê 3 1/2 5                     534,30          2.671,48  

Tê 18     1                     682,08             682,08  

Tê 20     4                     721,87          2.887,47  

Tê 24     4                     761,66          3.046,62  

Tê 28     1                     795,76             795,76  

Tê 30     1                     863,97             863,97  

Tê 34     1                     909,44             909,44  

Tê 36     1                     960,60             960,60  

Tê 40     1                  1.034,49          1.034,49  

Válvula Gaveta aberta  3/4 6                  1.102,70          6.616,18  

Válvula Gaveta aberta 1 1/4 1                  1.165,22          1.165,22  

Válvula Gaveta aberta 1 1/2 2                  1.205,01          2.410,02  

Válvula Gaveta aberta 2     8                  1.250,48        10.003,84  
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Válvula Gaveta aberta 2 1/2 10                  1.250,48        12.504,80  

Válvula Gaveta aberta 3     22                  1.250,48        27.510,56  

Válvula Gaveta aberta 3 1/2 1                  1.250,48          1.250,48  

Válvula Gaveta aberta 6     1                  1.290,27          1.290,27  

Válvula Gaveta aberta 12     2                  1.375,53          2.751,06  

Válvula Gaveta aberta 14     1                  1.517,63          1.517,63  

Válvula Gaveta aberta 24     1                  1.773,41          1.773,41  

Válvula Gaveta aberta 40     1                  2.040,56          2.040,56  

Curva 90º raio curto  1/4 2                         8,53               17,05  

Curva 90º raio curto  3/4 4                     147,78             591,14  

Curva 90º raio curto 1 1/4 10                     204,62          2.046,24  

Curva 90º raio curto 1 1/2 6                     221,68          1.330,06  

Curva 90º raio curto 2     8                     244,41          1.955,30  

Curva 90º raio curto 2 1/2 6                     267,15          1.602,89  

Curva 90º raio curto 3     12                     295,57          3.546,82  

Curva 90º raio curto 6     1                     392,20             392,20  

Curva 90º raio curto 10     3                     505,88          1.517,63  

Curva 90º raio curto 12     11                     630,92          6.940,16  

Curva 90º raio curto 20     4                     778,71          3.114,83  

Curva 90º raio curto 24     6                       82,42             494,51  

Curva 90º raio curto 30     2                     920,81          1.841,62  

Curva 90º raio curto 36     1                  1.040,17          1.040,17  

Curva 90º raio médio  1/4 1                       79,58               79,58  

Curva 90º raio médio  3/4 1                     130,73             130,73  

Curva 90º raio médio 1 1/4 3                     176,20             528,61  

Curva 90º raio médio 1 1/2 1                     193,26             193,26  

Curva 90º raio médio 2     6                     221,68          1.330,06  

Curva 90º raio médio 2 1/2 5                       22,74             113,68  

Curva 90º raio médio 3     6                     250,10          1.500,58  

Curva 90º raio médio 3 1/2 6                     301,25          1.807,51  

Curva 90º raio longo 1 1/4 4                     292,73          1.170,92  

Curva 90º raio longo 2     7                     480,30          3.362,10  

Curva 90º raio longo 2 1/2 4                     574,08          2.296,32  
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Curva 90º raio longo 3     11                     667,87          7.346,57  

Curva 45º 3     1                         3,00                 3,00  

Tê (4 vias) 30     1                         7,00                 7,00  

Tê (4 vias) 1/4 a 4 36                       13,64             491,04  

Total                    43.870,02      172.268,00  

Fonte: Autores, 2021. 

 

9.8 CUSTOS RELATIVOS AO PROCESSO  

 

Os gastos relativos às instalações dos equipamentos, tubulações e acessórios são custos 

relativos ao processo. Assim, estimou-se um investimento de 1% do valor total gasto para a 

compra de equipamentos, tubulações e acessórios como o custo relativo ao processo. 

Considerando que o valor total gasto para esta compra é de R$ 148.891.407,83, então, o valor 

investido para a instalação é de R$ 1.488.914,08. 

 

9.9 CUSTOS OSBL  

 

Os custos OSBL (Offsite Battery Limits) são os custos relacionados ao processo, que 

não são responsáveis diretamente pelo processo de produção, ou seja, custos indiretos ao 

processo, como laboratórios para análise da matéria-prima até o produto acabado, edifícios 

comerciais, refeitório, lavanderia, vestiários, banheiros e outros. Na Tabela 29, pode-se 

visualizar os custos indiretos do processo.  

Tabela 29 - Custos OSBL. 

Área Material 
Quanti-

dade 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

Laboratório 
Agitador Orbital com 

aquecimento 
4 1.027,00 4.108,00 

Laboratório Pipeta Pauster 3 mL  100 1,50 149,90 

Laboratório Frasco Erlenmeyer 100mL  5 20,50 102,50 
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Laboratório Frasco Erlenmeyer 250mL  8 23,00 184,00 

Laboratório Frasco Erlenmeyer 500mL  5 27,00 135,00 

Laboratório 
Estufa de secagem e 

esterilização 
1 1.747,00 1.747,00 

Laboratório 
Reator em vidro borosilicato / 

tampa inox 5 L 
1 91.476,00 91.476,00 

Laboratório 
Reator em vidro borosilicato / 

tampa inox 10 L 
1 121.413,60 121.413,60 

Laboratório pHmetro 2 2.182,04 4.364,08 

Laboratório Viscosímetro Copo Ford 1 388,99 388,99 

Laboratório Micropipeta 100- 1000uL 1 489,00 489,00 

Laboratório Micropipeta 10- 100uL 1 235,15 235,15 

Laboratório Espátula aço inox 8 19,90 159,20 

Laboratório Barra magnética 4 25,49 101,96 

Laboratório Gral com pistilo 4 30,88 123,52 

Laboratório Proveta de vidro  50 mL 3 16,00 48,00 

Laboratório Proveta de vidro 100 mL 3 26,90 80,70 

Laboratório Proveta de vidro 250 mL 3 58,90 176,70 

Laboratório Becker de vidro  50 mL 3 14,00 42,00 

Laboratório Becker de vidro 150 mL 3 16,30 48,90 

Laboratório Becker de vidro 250 mL 3 13,00 39,00 

Laboratório Pisseta 1000 mL 3 14,98 44,94 

Laboratório Balão Volumétrico 500 mL 3 52,16 156,48 

Laboratório Balão Volumétrico 250 mL 3 44,04 132,12 

Laboratório Balão Volumétrico 100 mL 3 46,71 140,13 

Laboratório Kit Escova para limpeza 2 39,99 79,98 

Laboratório Suporte para secagem 2 184,66 369,32 

Laboratório Balança analítica 1 6.469,15 6.469,15 

Laboratório Bureta 25 mL 3 98,00 294,00 

Laboratório Base com haste 3 164,98 494,94 

Laboratório Pinça-garra 2 59,67 119,34 

Laboratório Ar condicionado 1 2.321,00 2.321,00 

Laboratório Capela 1 1.621,44 1.621,44 
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Laboratório Bancada 1 5.200,00 5.200,00 

Laboratório Banqueta 4 141,94 141,94 

Laboratório Computador Desktop 1 5.115,00 5.115,00 

Laboratório Armário de aço 2 909,00 1.818,00 

Laboratório 
Chuveiro e lava-olhos de 

emergência 
1 550,00 550,00 

Higiene Pessoal Lavatório 4 660,00 2.640,00 

Higiene Pessoal Torneira 8 45,90 367,20 

Higiene Pessoal Bebedouro 5 1.499,90 7.499,50 

Higiene Pessoal Vasos Sanitário 14 359,90 5.038,60 

Higiene Pessoal Chuveiro 10 44,91 449,10 

Higiene Pessoal Roupeiro para vestiário 2 2.447,20 4.894,40 

Lavanderia Lavadora 1 18.000,00 18.000,00 

Lavanderia Calandra 1 28.990,00 28.990,00 

Lavanderia Máquina de Secar 1 32.000,00 32.000,00 

Refeitório / Cozinha Máquina de Lavar Louças 1 17.994,00 17.994,00 

Refeitório / Cozinha Prato 100 8,63 863,00 

Refeitório / Cozinha Talheres (garfo, faca e colher) 100 2,75 275,00 

Refeitório / Cozinha Copo 100 6,60 660,00 

Refeitório / Cozinha Bandeja 100 14,59 1.459,00 

Refeitório / Cozinha Prato de sobremesa 100 6,66 660,00 

Refeitório / Cozinha Fogão industrial 8 bocas 1 1.529,28 1.529,28 

Refeitório / Cozinha Panela Industrial 4 149,97 599,90 

Refeitório / Cozinha Freezer 1 2.869,00 2.869,00 

Refeitório / Cozinha Cuba 1 1.430,10 1.430,10 

Refeitório / Cozinha Estante em aço inox 2 1.817,10 3.634,20 

Refeitório / Cozinha Lixeira (50L) 4 125,90 503,60 

Refeitório / Cozinha Buffet Self Service 2 2.571,03 5.142,06 

Refeitório / Cozinha 
Mesa para refeitório com 10 

lugares 
10 1.900,00 19.000,00 

Sala de Controle Ar condicionado 1 2.321,00 2.321,00 

Sala de Controle Mesa de escritório 1 808,00 808,00 

Sala de Controle Cadeira 2 467,42 934,84 
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Sala de Controle Computador Desktop 2 5.115,00 10.230,00 

Sala de Controle Monitor TV 6 1.689,80 10.138,80 

Sala de Controle Telefone 1 99,90 99,90 

Sala de Controle 
Sistema de automatização 

(Softwares) 
1 600.000,00 600.000,00 

Escritório Quadro Branco 2 88,90 177,80 

Escritório Ar condicionado 4 2.321,00 9.284,00 

Escritório Telefone 20 99,90 1.998,00 

Escritório Notebook 26 3.699,00 96.174,00 

Escritório Impressora 4 1.139,05 4.556,20 

Escritório Cadeira para Escritório 26 467,42 12.152,92 

Escritório Mesa de Escritório 26 808,00 21.008,00 

Recebimento de 

matéria-prima 
Balança Rodoviária 1 210.000,00 210.000,00 

Expedição Empilhadeira 2 99.000,00 198.000,00 

Expedição Estante para paletes 12 4.329,29 51.951,48 

Expedição Paletes 144 47,00 6.768,00 

Total    - - 1.644.213,66 

Fonte: AUTORES, 2021. 

 

Os preços dos equipamentos e ferramentas foram obtidos majoritariamente através de 

cinco sites de e-commerce: CheeseLab: produtos para laboratório; Tecno Ferramentas; 

PrismaLab; Mercado Livre; Lojas Americanas. 

 

9.10 CUSTOS COM MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO 

 

Entende-se por depreciação o desgaste natural, pelo uso, obsolescência em relação ao 

mercado ou a função de propriedades e produtos. É o custo com a perda de valor do mercado 

devido ao tempo de utilização. 

Segundo o Glossário de terminologia básica aplicável à engenharia de avaliações e 

perícias do IBAPE/SP tem-se que é a diminuição do valor econômico ou preço de um bem, 

causado por modificação do estado ou qualidade. 
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De acordo com instrução normativa RFB nº 1700/2017, a estimativa de vida útil dos 

imóveis é de 25 anos com uma taxa anual de 4% e para máquinas e equipamentos é de 10 anos 

com uma taxa de 10%. 

Para o cálculo do maquinário utiliza-se o método linear, é o custo anual equivalente ao 

investimento para aquisição multiplicado pela taxa, levando em consideração as horas de 

utilização no ano (NOMUS, 2020). 

 

Tabela 30 - Custos com depreciação dos equipamentos. 

Valor total de 

aquisição dos 

equipamentos 

(R$) 

Taxa de 

depreciação 

(% a.a) 

Carga 

diária de 

trabalho 

(h) 

Dias úteis 

de trabalho 

no ano 

Carga de 

trabalho 

anual (h) 

Custo anual 

de 

depreciação 

(R$) 

147.276.429,19 10 24 350 8400 14.727.642,92 

Fonte: Autores, 2021. 

No caso do cálculo de um imóvel, utiliza-se o método da linha reta, por ser o mais 

simples. Neste subtrai-se o valor residual perdido a cada ano (VR) do valor da compra do 

produto (VN), divide-se pelo tempo da vida útil em anos (N) (Da = (VN – VR)/N) 

(PLOOMES). 

 

Tabela 31 - Custos com depreciação da edificação. 

Valor total da edificação 

(VN) (R$) 

Vida útil 

(anos) 

Taxa de depreciação 

(% a.a) 

Custo anual de 

depreciação (R$) 

10.664.344,44 25 4 409.510,83 

Fonte: Autores, 2021. 

 

9.11 CUSTOS EMPREGATÍCIOS 

 

Os custos empregatícios são os custos referentes aos salários e auxílios dos 

colaboradores. A Succibio contará com 97 colaboradores, além do salário a empresa contará 

com um ônibus fretado. O ônibus fretado será um serviço terceirizado que custará a empresa o 
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valor de R$ 18.000,00 mensal. Os salários foram determinados com base no teto salarial de 

cada categoria e foi considerado os impostos trabalhistas. A Tabela 32 apresenta os custos com 

mão de obra. 

 

Tabela 32 - Custos empregatícios. 

Cargo Quantidade 
Salário Mensal 

(R$) 

Custo Anual 

(R$) 

Advogado 1 4.936,00 69.104,00 

Analista de Controle de Qualidade 1 3.260,00 45.640,00 

Analista de Gente e Gestão 1 3.560,00 49.840,00 

Analista de Logística 2 3.165,00 88.620,00 

Analista de Vendas 3 3.780,00 158.760,00 

Aprendiz 5 940 65.800,00 

Cozinheiros 6 1.424,00 119.616,00 

Economista 1 3.903,00 54.642,00 

Estagiários 5 1.110,00 77.700,00 

Faxineiro 5 1.082,00 75.740,00 

Gerente de Engenharia 1 9.580,00 134.120,00 

Gerente de Gente e Gestão 1 8.700,00 121.800,00 

Gerente de Logística 1 8.400,00 117.600,00 

Gerente de Meio Ambiente e 

Segurança 
1 9.000,00 126.000,00 

Gerente de Produção 1 9.200,00 128.800,00 

Gerente de Vendas 1 11.850,00 165.900,00 

Gerente Fabril 1 13.400,00 187.600,00 

Operador de Controle 3 2.150,00 90.300,00 

Operador de Meio Ambiente 3 2.000,00 84.000,00 

Operador de Produção 30 2.200,00 924.000,00 

Operador de Utilidades 9 2.500,00 315.000,00 

Supervisor de Engenharia 1 4.100,00 57.400,00 

Supervisor de Meio Ambiente 1 3.700,00 51.800,00 

Supervisores de Produção 1 3.950,00 55.300,00 

Técnicos de Laboratórios 1 1.907,00 26.698,00 
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Técnicos de Manutenção 5 2.809,00 196.630,00 

Técnicos de Segurança de Trabalho 2 2.875,00 80.500,00 

Técnicos Eletricista 4 2.840,00 159.040,00 

Total 97 128.321,00 3.827.950,00 

Fonte: Autores, 2021. 

 

9.12 CUSTOS COM SEGURANÇA E EPI’S 

 

A unidade terá com o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio) realizado 

por uma empresa terceira, ao qual terá um contrato renovado anualmente e custo final de 

R$6.493,23, este valor foi determinado consultando o site da empresa Habitissimo.  

A segurança da empresa será realizado por uma empresa terceirizada e o custo mensal 

estimado é de R$ 15.735,00.  

Os custos com EPI’s foram determinados consultando o site EPI Brasil, sendo que a 

quantidade adquirida é maior do que o número de colaboradores, pois há possibilidade de visita 

ao longo do ano. A Tabela 33 demonstra o custo total com EPI’s. 

 

Tabela 33 - Custo com EPI’s. 

EPI 
Quantidade 

Anual 

Custo Unitário 

(R$) 

Custo total 

(R$) 

Bota com biqueira de 

composite 
147 191 28.077,00 

Capacete com ajuste 147 44,9 6.600,30 

Luva latex (caixa) 10 120 1.200,00 

Luva nitrílica (caixa) 7 212,9 1.490,30 

Respirador semi facial 120 132 15.840,00 

Respirador dobrável 310 2,5 775 

Óculos de segurança 147 8,7 1.278,90 

Protetor auditivo 120 161,4 19.368,00 

Protetor auditivo simples 310 2,7 837 

Total 1318 876,1 75.466,50 

Fonte: Autores, 2021. 
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O custo total com segurança é apresentado na Tabela 35. 

 

Tabela 34 - Custo total com segurança. 

Custos Valor anual (R$) 

EPI's 75.466,50 

PPCI 6.493,23 

Segurança 15.735,00 

Total 97.694,73 

Fonte: Autores,2021. 

 

9.13 CUSTO COM SEGUROS 

 

É necessário que as indústrias se protejam contra incêndios, roubos ou acidentes 

comuns, seja isso em relação ao patrimônio, funcionários ou mercadorias, pois situações assim 

podem trazer prejuízos enormes e até levar a indústria à falência. Assim, optou-se pela 

contratação de um seguro e considerou-se o custo como aproximadamente 1% do valor de 

investimento inicial, logo, R$ 1.727.170,54. 

 

9.14 CUSTO COM COMERCIALIZAÇÃO  

 

Para a comercialização do ácido succínico utilizou-se embalagens de diferentes 

pesagens, levando-se em conta a exportação. Dividiu-se então em três tamanhos diferentes de 

120, 160 e 200 L, como o ácido succínico possui uma densidade de 1,570 kg/L, para essas 

medidas tem-se 188,40 kg, 251,2 kg e 314 kg, respectivamente, a diferença de tamanhos se dá 

pelo fato de empresas clientes não necessitarem de quantidades grandes do composto. Nestes 

definiu-se quantidades para cada, ou seja, da produção diária de 34906,56 kg/dia, 25% será 

destinado para embalagens de 120 L, 25% para 160 L, 50% para 200 L.). 

 

 Tabela 35 – Custo com embalagens. 
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Pesos/embal

agem (L) 

Quantidade 

(kg/dia) 

Quantidade de 

embalagens 

Preço 

unitário 

(U$) 

Preço total 

por dia (R$) 

Preço total 

anual (R$) 

120 8726,64 47 49 13.090,25 4.581.587,50 

160 8726,64 35 49 9.748,06 3.411.821,00 

200 17453,28 56 49 15.596,90 5.458.915,00 

Total 34.906,56 138 147 38.435,21 13.452.323,50 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Neste ponto envolvem também os gastos com impostos e comissões de vendedores e 

representantes, inadimplência, taxas como ICMS, COFINS, de exportação. O frete será por 

conta do comprador, como a indústria terá caminhões próprios para isto, considera-se uma 

pequena porcentagem para agregar ao valor do produto final.   

 

 Tabela 36 - Custo com taxas de comercialização. 

Descrição Percentual (%) 

ICMS 18,00 

COFINS 7,60 

EXPORTAÇÃO 30,00 

Comissão de vendas 2,50 

Fretes 3,00 

Inadimplência 1,00 

Total   62,10 

Fonte: Autores, 2021; (ECONOMIA UOL, 2021; SUNO, 2019). 

 

9.15 CUSTO COM TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

 

Os resíduos sólidos gerados na produção do ácido succínico serão destinados a uma 

empresa terceirizada para o tratamento. O custo foi determinado conforme os preços médios 
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de algumas empresas que tratam resíduo sólido no estado de São Paulo. A Tabela 38 mostra o 

custo total do tratamento de resíduos sólidos. 

 

Tabela 37 - Custos do tratamento de resíduos sólidos. 

Resíduo Quantidade (kg) Custo por tonelada (R$) Custo anual (R$) 

Sólido 5.706,71 103,65 591.500,28 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Os resíduos líquidos serão tratados na estação de tratamento de água da indústria. Os 

custos do reagente utilizados nesta etapa são demonstrados na Tabela 39. 

 

Tabela 38 - Custos do tratamento de resíduos líquidos.  

Resíduo Quantidade (kg) Custo por kg (kg) Custo total (R$) 

NaOH 68.215,43  0,07 1.671.278,11  

Fonte: Autores, 2021. 

 

9. 16 CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA  

 

Para calcular o custo com energia elétrica, foi realizado uma simulação no site da CPFL 

Energia, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade de Guatapará, foi 

considerado tarifa branca e classificação como industrial, chegou-se então a uma tarifa 

intermediária de 0,70317 kw/h, sendo que foi considerado horário de ponta e horário fora de 

ponta. Para o custo da água foi consultado o site do DAERP (Departamento de Água e Esgoto 

de Ribeirão Preto) responsável pela distribuição de água e esgoto na cidade de Guatapará, 

chegou-se então a um custo de R$ 7,21 por m³. A Tabela 40 apresenta os custos com energia 

elétrica dos equipamentos. 

 

Tabela 39 - Custo dos equipamento com energia elétrica. 

Nomencla

tura  

Quanti-

dade 
 kW  

 Consumo 

Energético 

(kWh/h)  

 Consumo 

Energético 

(kWh/ano)  

 Custo total 

(R$)  

 E-101  7 9,00 1.512 12.700.800,00 8.930.821,54 
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 R-

305/323  
19 1,50 684 5.745.600,00 4.040.133,55 

 CT-301  1 3,00 72 604.800,00 425.277,22 

 E-501  5 9,00 1.080 9.072.000,00 6.379.158,24 

 EF-501  1 5,00 120 1.008.000,00 708.795,36 

 TQ-601  1 0,75 18 151.200,00 106.319,30 

 Total  34 28,25 3.486,00 29.282.400,00 20.590.505,21 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Conforme Macintyre, a estimativa de consumo de água para gastos pessoais, 

envolvendo lavatório e sanitários, é de 100 L/dia por operário para indústrias com refeitório, 

sendo assim, estima-se o gasto de 9700 L/dia. Ainda, estimou-se um gasto de 5500L/dia para 

uso referente a refeições e limpeza. Portanto, o gasto previsto com água é de 15200L/dia ou 

seja 15,2m³/dia, como a empresa funciona 350 dias por ano e o valor cobrado por m³ de água 

é R$7,21, o custo total com água desconsiderando o processo produtivo é R$ 38.357,20.  

 

9.17 CUSTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Os custos administrativos são os custos que a empresa tem para manter a área 

administrativo funcionando de maneira adequada. A Tabela 40 apresenta os custos 

administrativos.  

 

Tabela 40 - Custos administrativos. 

  Custo mensal (R$) Custo anual (R$) 

Internet e telefone 420,70 5.048,40 

Material de escritório 1.532,00 18.384,00 

Total 1.952,70 23.432,40 

Fonte: Autores, 2021. 

 

9.18 VALOR DE VENDA 
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A Succibio comercializa o ácido succínico a um valor de 27,28 reais/kg. Esse valor foi 

determinado levando em consideração a média dos preços vendidos de ácido succínico na 

plataforma de e-commerce Alibaba já incluso a taxa de 3% referente ao frete. 

 

9.18.1 Projeção de receitas  

 

A Succibio tem capacidade de produzir 12,22 toneladas ao ano de ácido succínico. Para 

a projeção de receitas, a empresa espera vender 50 % da sua capacidade total de produção no 

1° ano, no 2° ano, 70 % da capacidade total de produção, no 3° ano, 85% da capacidade total 

de produção e no 4° ano em diante espera-se vender 100% do ácido succínico produzido. A 

projeção da receita considerando um período de dez anos encontra-se disposta na Tabela 42. 

 

Tabela 41 - Projeção de receitas para dez anos. 

Ano Venda (%) Ácido Succínico (R$/kg) Receita (R$) 

1 50 27,28 166.700.352,00 

2 70 27,28 233.380.492,80 

3 85 27,28 283.390.598,40 

4 100 27,28 333.400.704,00 

5 100 27,28 333.400.704,00 

6 100 27,28 333.400.704,00 

7 100 27,28 333.400.704,00 

8 100 27,28 333.400.704,00 

9 100 27,28 333.400.704,00 

10 100 27,28 333.400.704,00 

Fonte: AUTORES, 2021. 

 

9.18.2 Alíquotas 

 

O sistema de tributação da empresa é constituído dos seguintes impostos: IRPJ (Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), PIS (Programa 

de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).  



128 

 

 

As taxas IRPJ e CSLL incidem sobre o lucro real da empresa. As taxas PIS e COFINS incidem 

sobre 50% o faturamento anual. A Tabela 43 apresenta as alíquotas aplicadas para o cálculo do 

IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 

Tabela 42 - Taxas das alíquotas. 

Alíquota Taxa (%) 

COFINS 7,60 

CSLL 0,09 

IRPJ 0,25 

PIS 0,0165 

Fonte: Autores, 2021. 

 

9.19 PROJEÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

A projeção do fluxo de caixa é baseada no que se espera ter de valores de entradas e 

valores de saídas da empresa, ou seja, depende do custo de produção e a receita da empresa, 

sendo que é fundamental manter um saldo positivo para capital de giro. A Figura 21 demonstra 

o fluxo de caixa da empresa para 10 anos de operação. Através da figura é possível determinar 

que o payback time, ou seja, o tempo que se leva para a empresa começar a ter lucro que é entre 

6 e 7 anos.  
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Figura 21 - Fluxo de caixa da empresa para 10 anos de operação. 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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9.19.1 Projeto do fluxo de caixa 

 

9.19.1.1 Captação de recursos 

 

A implementação da indústria citada neste documento demanda um investimento de 

R$161.199.965,93 para construir a estrutura e dar início às operações. Um empréstimo de 

R$120.000.000,00 foi realizado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). O 

restante do valor foi adquirido através do investimento de sócios. A simulação do empréstimo 

foi realizada no site do BNDES pela categoria “BNDES Finame Demais BK” e possui um 

prazo para quitação de cinco anos. No Anexo B é apresentada a simulação do empréstimo. 

 

9.19.1.2 Taxa mínima de atratividade 

 

A taxa mínima de atratividade (TMA) representa o retorno mínimo que um investidor 

se propõe a ganhar quando faz um investimento, se baseando no resultado de investimento 

superior às despesas. Definiu-se a TMA com base na taxa básica de juros da economia, a Taxa 

Selic, que atualmente é 2% a.a., e é aproximadamente o rendimento de um investimento sem 

risco, como o Tesouro Direto. Assim, na análise econômica desta indústria, a TMA é fixada 

em 2% a.a.. 

 

9.19.1.3 Valor presente líquido 

 

O Valor Presente Líquido é uma metodologia que traz para a data zero todos os fluxos 

de caixa de um projeto de investimento e soma ao valor do investimento inicial, usando como 

taxa de desconto a Taxa Mínima de Atratividade do projeto e com o auxílio do software 

Microsoft Excel® chegou a um valor de VPL igual à R$ 21.656.568,63. Como o VPL deu 

positivo, logo a empresa é economicamente viável.   

 

9.19.1.4 Taxa interna de retorno 
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A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de juros que, quando aplicada a um fluxo de 

caixa, iguala o valor presente das entradas com o das saídas previstas de caixa. O investimento 

é economicamente atraente se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade. Assim, 

encontrou-se a TIR do projeto, através do software Microsoft Excel®, igual a 2,30189%. 

Portanto, o projeto é economicamente viável, pois a TIR foi maior que a taxa mínima de 

atratividade (TMA). 

 

10. CONCLUSÃO 

 

 A produção biológica de ácido succínico por fermentação do bagaço de cana-de-açúcar 

mostrou-se uma rota biotecnológica viável economicamente e com potencial para substituição 

da rota petroquímica.  

 A partir do pré-tratamento com ácido diluído seguido da hidrólise enzimática, obteve-

se 1.721,31 kg de açúcares totais a partir de 3.450 kg/h de bagaço de cana-de-açúcar em base 

seca. A fermentação foi conduzida de modo contínuo e com reciclo externo de células em 19 

biorreatores que operam em paralelo e com um tempo de residência de 22,27 h.  

 O micro-organismo selecionado para o processo fermentativo foi a bactéria anaeróbica 

Actinobacillus succinogenes. Dessa forma, fez-se necessário fornecer 0,59m³/h de CO2 

constantemente ao meio de fermentação já que o carbono inorgânico participa da reação 

metabólica para formação do ácido succínico. Obteve-se 1814,26 kg/h de ácido succínico com 

uma concentração de 48,5 g/L na saída dos biorreatores, atingindo uma produtividade de 1,92 

g L-1 h-1. Alcançou-se um rendimento de 79,86% no processo de purificação e recuperação do 

ácido succínico com uma pureza de 99,62%.  

 A planta industrial localiza-se na cidade brasileira de Guatapará (SP), próximo às usinas 

sucroalcooleiras geradoras de bagaço de cana-de-açúcar e fornecedoras de matéria-prima para 

o processo. Estimou-se que a capacidade de produção anual de ácido succínico da SUCCIBIO 

é de 12,22 kton. Conforme a pesquisa de mercado realizada, verificou-se que o produto é 

largamente consumido pelo mercado exterior e, portanto, será exportado. 

 A análise econômica permitiu estimar que o tempo para recuperação do capital 

investido (payback) é em torno de 6 a 7 anos. Determinou-se que a taxa de retorno (TIR) é de 

2,30% a.a., superando a taxa mínima de atratividade (TMA) pré-estabelecida de 2,00 % a.a. 

Além disso, verificou-se um valor presente líquido (VPL) positivo de R$ 21.656.568,63. 

Portanto, percebeu-se que todas as metodologias validaram financeiramente o projeto e 

indicaram que é viável economicamente.  
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ANEXO A - EQUIPAMENTOS 

 

ANEXO A1 - BALANÇA RODOVIÁRIA 

 

 

Fonte: (BALANÇAS JUNDIAÍ, 2021). 
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ANEXO A2 - ESTEIRA DE BAGAÇO DE CANA 

 

Fonte: (SOLBRINIL, 2021). 

 

ANEXO A3 - TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁCIDO SULFÚRICO 

 

Fonte: (KRIEGER METALÚRGICA LTDA, 2021).  
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ANEXO A4 - TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 

 

Fonte: (CAIXAS D’ÁGUA BRASIL, 2021). 

  



142 

 

 

ANEXO A5 - TANQUE DE MISTURA 

 

Fonte: (GRABE, 2021). 

 

ANEXO A6 - REATOR QUÍMICO CSTR 

 

Fonte: (NARDELI, 2021).  
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ANEXO A7 - FILTRO ROTATIVO À VÁCUO 

 

 

Fonte: (ALIBABA, 2021). 
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ANEXO A8 - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DO COQUETEL ENZIMÁTICO 

 

Fonte: (GRABE, 2021). 
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ANEXO A9 - BIORREATORES DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

 

 

Fonte: (HERMANN, 2021).  
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ANEXO A10 - FILTROS 

 

 

Fonte: (ALIBABA, 2021). 
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ANEXO A11 - BIORREATOR PARA INÓCULO LABORATÓRIO 

 

Fonte: (SOLARIS, 2021). 

 

ANEXO A12 - BIORREATOR PARA INÓCULO 

 

Fonte: (SOLARIS, 2021).  
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ANEXO A13 - BIORREATORES EM CONJUNTO PARA INÓCULO 

 

Fonte: (HERMANN, 2021). 
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ANEXO A14 - BIORREATORES DE FERMENTAÇÃO 

 

Fonte: (HERMANN, 2021). 

 

ANEXO A15 - CENTRÍFUGA 

 

Fonte: (ALFA LAVAL, 2021).  
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ANEXO A16 - ESTEIRA  

 

Fonte: (SYSTEMBELT, 2021). 
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ANEXO B - SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 
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Fonte: (BNDES, 2021). 
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ANEXO C – UTILIDADES 

 

ANEXO C1 - LAVADORA DE ROUPAS 

 

Fonte: (FORLONG, 2021). 

 

ANEXO C2 - SECADORA DE ROUPAS 

 

Fonte: (FORLONG, 2021). 
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ANEXO C3 - CALDEIRA AQUATUBULAR 

 

Fonte: (LOGNODYN, 2021). 

 

ANEXO C4 - PERDA DE CARGA EM ACESSÓRIOS 

 

(Continua) 
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Fonte: (PINHEIRO, 2017). 

 

ANEXO C5 - DIAGRAMA DE MOODY 

 

Fonte: (PINHEIRO, 2017).  
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ANEXO C6 - ESPESSURA DO ISOLAMENTO 

 

Fonte: (CALORISOL, 2004).  
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ANEXO D - CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO 

 

D1 - SIMBOLOGIA PARA CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO 

 

Fonte: (ANSI/ISA-S5.1-1984). 
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APÊNDICES DE CÁLCULOS E ESPECIFICAÇÕES  

 

APÊNDICE A - RESUMO TANQUES DE ARMAZENAMENTO E MISTURA 

 

O Apêndice A refere-se a um resumo de todos os tanques contidos no processo 

produtivo. Há dois tipos de tanques, os de armazenamento e os de mistura. Os tanques de 

armazenamento foram projetados para que seu conteúdo dure por um período específico de 

dias, o qual foi determinado pensando que, pelo fato da unidade industrial localizar-se num 

ponto considerado rural, é de grande interesse que as reposições sejam feitas com um 

espaçamento de tempo maior, assim. Já os tanques de mistura são contínuos e com sistema de 

agitação, seu volume é relativo a vazão mássica que irão diluir. Todos os tanques foram 

projetados por balanço de massa, para seu período de operação, e para que o conteúdo 

armazenado ou diluído ocupe 80% do volume total, evitando derramamentos.  

Quanto aos materiais, os tanques são feitos em aço carbono ou polipropileno, 

dependendo do conteúdo e altura. Para os tanques de água, o diâmetro e altura são pré-

estabelecidos pela empresa de compra, Caixas D’Água Brasil, conforme o volume desejado. 

Já os demais tanques são feitos sob encomenda pelas empresas Grabe e Krieger Metalúrgica, 

ambas as empresas aceitam fabricar o tanque conforme as dimensões de projeto, as quais foram 

feitas a partir do volume calculado por balanço de massa. Considerou-se que a altura do tanque 

possui 2,3 diâmetros. 

 

Tabela 43 - Volume, dias de operação e quantidade de tanques de armazenamento e mistura.  

Tanque de 

armazenamento 

/mistura 

Conteúdo Quantidade 
Volume 

(L) 

Diâmetro 

(m) 

Altura 

(m) 

Dias de 

operação 

TQ-102/105 Água 4 600.000 8,53 11,00 3 

TQ-101 
H2SO4 

concentrado 
1 30.400 2,56 5,89 24 

TQ-106 
Tanque de diluição 

H2SO4 
1 31.000 2,58 5,93 contínuo 

TQ-201/203 Água 3 300.000 5,68 12,00 3 
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TQ-204/206 NaOH em flakes 3 240.000 5,10 11,74 30 

TQ-204 
Coquetel 

enzimático 
1 70.000 3,38 7,78 7 

TQ-205/206 

Líquido de 

maceração de 

milho 

2 150.000 4,36 10,03 30 

TQ-210/211 Extrato de levedura 2 105.000 3,87 8,91 30 

TQ-212 Micronutrientes 1 64.000 3,28 7,55 30 

TQ-207 Tanque de mistura 1 45.100 2,92 6,72 contínuo 

TQ-301/-303 
MgCO3 e 

NaHCO3 
3 162.000 4,48 10,30 15 

TQ-304/305 
Resíduo de 

biomassa 
2 306.000 5,53 12,73 30 

TQ-401 H2SO4 diluído 1 5.200 1,42 3,27 1 

TQ-402 
Tanque de 

acidificação 
1 43.200 2,88 6,63 contínuo 

TQ-403/404 Sulfato de amônia 2 95.600 3,75 8,64 30 

TQ-405 Acetona 1 4.400 1,35 3,10 120 

TQ-406/407 Metanol 2 59.000 3,20 7,35 30 

TQ-602 NaOH em flakes 1  3,00   

TQ-601 
Tanque de 

neutralização 
1 50.000 3,03 6,96 contínuo 

TQ-E1/2 Água 2 20.000 1,91 7,00 2 

Fonte: Autores, 2021. 

 

APÊNDICE B - MEMORIAL DE CÁLCULO DE HIDRÓLISE ÁCIDA 

 

B1 - Balanço de massa para o reator de hidrólise ácida  
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Foi estabelecida uma base de cálculo de 3450 kg/h de bagaço de cana-açúcar seco para 

simulação do processo. Segundo SANTOS et al., 2011, o bagaço de cana-de-açúcar apresenta 

uma umidade de 50% (m/m). Dessa forma, sabia-se que 3450 kg/h de água acompanhavam o 

bagaço de cana-de-açúcar.  

Os dados considerados para as condições de operação do reator de hidrólise química 

são apresentados na Tabela 45. 

 

Tabela 44 - Condições de operação otimizadas para reação de hidrólise química. 

Variável Valor Unidade 

Concentração H2SO4 0,025 mol/L 

Temperatura de reação 170 °C 

Tempo de reação 10 min 

Glicose 1,07 

g/100 g BS 

 

Xilose 17,45 

Galactose 0,29 

Arabinose 0,29 

Manose 0,28 

HMF 0,05 

Furfural 0,57 

Ácido acético 1,42 

 

Fonte: (NEUREITER, 2002). 

 

As condições de operação do reator R-101 foram definidas a partir dos dados do estudo 

publicado por NEUREITER (2002). As condições otimizadas de operação do reator químico 

são de 170°C, 10 min e 10,714% (m/m) para a temperatura, o tempo de reação e a concentração 

H2SO4 respectivamente. A partir da base de cálculo de matéria-prima estabelecida em base 

beca e conhecendo o teor de sólidos no interior do reator, determinou-se a vazão mássica de 

alimentação da solução de H2SO4 (0,025 mol/L) e a vazão de umidade do bagaço que entram 

no reator químico R-101 por meio das Equação 2 e 3 respectivamente. 

 

 

2 4 ( )

BS

H SO aq BS

M
x

M M



 (2) 
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2 4 2 4( )   H SO aq água tot H SOM M M    (3) 

 

Em que MH2SO4(aq) é a vazão mássica da solução aquosa de H2SO4 diluído (kg/h) e BS 

é a vazão mássica de bagaço de cana-de-açúcar seco (kg/h). Ao conhecer o valor da vazão 

mássica da solução de H2SO4 e a densidade da solução, fornecida pelo software SuperPro 

Designer (1030 kg/m³), pode-se calcular a vazão volumétrica da corrente por meio da 

densidade (Equação 4). 

 

 
F

Q
d

  (4) 

 

Em que Q é vazão volumétrica (m³/h), F é a vazão mássica (kg/h) e d é a densidade da 

solução de H2SO4 a 0,025 mol/L. Assim, determinou-se que a vazão volumétrica de solução 

ácida diluída foi de 24,56 m³/h. A partir da Equação 5, determinou-se que 61,46 kg/h de H2SO4 

com pureza de 98% foram necessárias na etapa de pré-tratamento. 

 

 
0,98

C PM Q
F

 
  (5) 

 

Por fim, como o ácido sulfúrico apresenta-se no estado líquido em temperatura 

ambiente, converteu-se a vazão mássica em volumétrica pela densidade (1,83 kg/L). Obteve-

se que 33,58 L/h de H2SO4 concentrado 98% (m/m) são necessários para realizar a diluição no 

tanque TQ-106, garantido que a concentração seja de 0,025 mol/L. 

A vazão mássica de água adicionada ao tanque de diluição TQ-106 foi calculada através 

da subtração da vazão mássica da solução ácida diluída que entra no reator R-101 menos a 

vazão mássica de H2SO4 concentrado 98% (m/m) requerida pelo processo dessa forma, obteve-

se que são necessários 25238,54 kg/h de água para realizar a diluição. A densidade da solução 

de H2SO4 diluído é de 1030 kg/m³, resultando em uma vazão volumétrica de 24563,11 L/h. 

Para encontrar o total de água que entra no reator R-101, somou-se o valor da umidade do 

bagaço de cana-de-açúcar à água necessária para diluição no tanque TK-106. 

A Tabela 45 traz dados sobre a composição química do bagaço de cana-de-açúcar de 

acordo com a caracterização realizada por NEUREITER, 2002. 

 



163 

 

 

Tabela 45 - Composição do bagaço de cana-de-açúcar. 

Componente Quantidade (g / 100 g bagaço seco) 

Glucana 40,19 

Xilana 22,54 

Galactana 1,4 

Arabinana 2 

Manana 0,48 

Lignina de Klason 25,15 

Cinzas, extrativos, grupos acetil 8,24 

Fonte: (NEUREITER, 2002). 

 

Na Tabela 46, são apresentados os valores obtidos para cada açúcar e inibidor nas 

condições de hidrólise otimizadas (Tabela 45). 

 

Tabela 46 - Formação de açúcares e inibidores durante a hidrólise química. 

Espécie Hidrolisado (g / 100 g BS) 

Xilose 17,45 

Galactose 0,29 

Arabinose 0,29 

Manose 0,28 

Glicose 1,07 

Furfural 0,57 

HMF 0,05 

Ácido acético 1,42 

Lignina 0,00 

Outros 0,00 

Total 21,42 

Fonte: (NEUREITER, 2002). 

 

Partindo-se da base de cálculo estabelecida para a matéria-prima, da composição do 

bagaço de cana-de-açúcar e dos dados do hidrolisado, obteve-se a vazão mássica de açúcares e 

inibidores formados durante a reação de hidrólise conforme é apresentado na Tabela 47. Além 

disso, considerou-se que os inibidores ácido acético, furfural e hidroximetilfurfural (HMF) 
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formados são originados dos grupos acetil, xilose e glicose respectivamente (JÖNSSON et al., 

2013). 

 

Tabela 47 - Balanço de massa para açúcares e inibidores no reator de hidrólise química (R-

101). 

Componente 
Inicial Reagido Não convertido 

Vazão mássica (kg/h) 

Xilose 777,63 602,03 155,94 

Galactose 48,30 10,01 38,30 

Arabinose 69,00 10,01 59,00 

Manose 16,56 9,66 6,90 

Glicose 1.386,56 36,92 1.347,92 

Furfural 0,00 19,67 0,00 

HMF 0,00 1,73 0,00 

Ácido acético 0,00 48,99 0,00 

Lignina 867,68 0,00 867,68 

Outros 284,28 0,00 235,29 

Total 3.450,00 738,99 2.711,01 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Na Tabela 48 é mostrado o balanço de massa para as correntes que entram no reator 

químico R-101. 

 

Tabela 48 - Balanço de massa para as correntes de entrada do reator R-101. 

Componente Vazão mássica (kg/h) 

Sólido 3.450,00 

Umidade do sólido 3.450,00 

H2SO4 98% (m/m) 61,46 

Água advinda da solução de H2SO4 diluída 25.238,54 

Balanço de massa global 32.200,00 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 



165 

 

 

Na Tabela 49, é apresentado o balanço de massa para os componentes da corrente de 

saída do reator R-101. 

 

Tabela 49 -  Balanço de massa para as correntes de saída do reator R-101. 

Componente Vazão mássica (kg/h) 

Água 28.688,54 

Xilana 155,94 

Galactana 38,30 

Arabinana 59,00 

Manana 6,90 

Glucana 1.347,92 

Lignina 867,68 

Outros 235,29 

H2SO4 61,46 

Xilose 602,03 

Galactose 10,01 

Arabinose 10,01 

Manose 9,66 

Glicose 36,92 

Furfural 19,67 

HMF 1,73 

Ácido acético 48,99 

Total 32.200,00 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

B2- Dimensionamento do reator de hidrólise ácida 

 

O tempo espacial, conhecido como tempo de residência, indica o tempo em que os 

reagentes permanecem no interior do reator. NEUREITER et al.  (2002) determinou que a 

condição ótima para o tempo de reação é de 10 min (0,1667 h-1). Então, assumindo que a 

densidade do meio reacional é constante na entrada e saída do reator, estimou-se um volume 

útil do reator R-101 é de 5366,7 L através da Equação 6. Considerou-se que o reator trabalha 
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com 80% de seu volume total. Optou-se por adquirir o tamanho de reator comercializado mais 

próximo ao calculado, ou seja, 7000L. 

 

 V Q   (6) 

 

Em que V é o volume do reator (L), τ é o tempo espacial (h-1), Q é a vazão volumétrica 

na entrada do reator (L/h). 

 

Tabela 50 - Dimensionamento do reator R-101. 

Variável Valor Unidade 

Tempo de residência 0,1667 h 

Vazão volumétrica 32200 L/h 

Volume total 5366,7 L 

Ocupação do volume 80 % 

Volume total do reator 6708,3 L 

Volume comercial 7000 L 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

B3 - Filtro rotativo à vácuo (F-101) 

 

B3.1 - Balanço de massa 

 

Após passar pelo pré-tratamento de hidrólise com ácido diluído, a mistura é resfriada 

pelos trocadores de calor TC 106/108 e, na sequência, é encaminhada para o filtro rotativo à 

vácuo (F-101) que opera de modo contínuo. O objetivo do filtro rotativo à vácuo é promover a 

separação dos sólidos em suspensão que não reagiram do líquido hidrolisado. 

Assumiu-se a hipótese de separação perfeita, ou seja, todos os açúcares e inibidores 

formados durante a hidrólise permanecem dissolvidos na corrente líquida. Além disso, 

considerou-se que todo o sólido não reagido fica retido na parede do equipamento e apresenta 

uma umidade (água) de 75% em massa. A composição e os valores das vazões mássicas da 

corrente de alimentação do filtro F-101 são idênticos aos valores da corrente de saída do reator 
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R-101 penas na temperatura de 50 °C. As correntes de sólidos não reagidos e líquido 

hidrolisado separadas pelo filtro F-101 são mostradas nas Tabela 51 e 52, respectivamente. 

 

Tabela 51 - Corrente de sólidos (torta) retida na parede do filtro rotativo à vácuo F-101. 

Componente Massa (kg) 

Umidade (água) 8133,03 

Xilana 155,94 

Galactana 38,295 

Arabinana 58,995 

Manana 6,9 

Glucana 1347,915 

Lignina 867,675 

Outros 235,29 

Somatório 10844,04 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Tabela 52 -  Corrente líquido hidrolisado que passa pelo filtro rotativo à vácuo F-101. 

Componente Vazão mássica (kg/h) 

Água 20.555,51 

H2SO4 61,46 

Xilose 602,03 

Galactose 10,01 

Arabinose 10,01 

Manose 9,66 

Glicose 36,92 

Furfural 19,67 

HMF 1,73 

Ácido acético 48,99 

Somatório 21.355,96 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

B3.2 - Dimensionamento 
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Conhecendo-se a vazão mássica de alimentação requerida pelo processo (32.200 kg/h), 

escolheu-se o filtro rotativo à vácuo que tivesse capacidade de operação um pouco superior da 

mínima necessária. Dessa forma, optou-se por adquirir um filtro rotativo à vácuo da marca 

Xinhai que possui capacidade de operação de 36.000 kg/h. 

 

APÊNDICE C - MEMORIAL DE CÁLCULO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

 

C1 - Balanço de massa no reator de hidrólise enzimática 

A corrente de sólidos não reagidos com 75% de umidade é transportada do filtro F-101 

para os biorreatores de hidrólise enzimática R-201/212. O balanço de massa global para os 

biorreatores de hidrólise enzimática foi feito a partir das condições operacionais recomendadas 

pela empresa DUPONT para utilização do coquetel enzimático ACCELLERASE® 1500 

conforme a Tabela 53. 

 

Tabela 53 - Condições operacionais da hidrólise enzimática para utilização do coquetel 

enzimático ACCELLERASE® 1500. 

Variável Valor 

Fração mássica de celulose 7,00% 

Quantidade de enzima (mL/g celulose) 0,24 

Tempo de reação (h) 48 

pH 5 

Temperatura (ºC) 50 

 

Fonte: (DUPONT, 2013). 

 

Em base seca, sabe-se que 2.711,01 kg/h de sólidos não reagidos são carregados à cada 

um dos biorreatores de hidrólise enzimática. A partir da Equação 7, determinou-se que o 

volume de coquetel enzimático necessário para hidrolisar a celulose é de 323,5 L/h. 

 

 0,24enz celuloseQ M    (7) 

 

Em que Qenz é o volume de coquetel enzimático (L/h) e Fcelulose é a vazão mássica de 

celulose presente no bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado (kg/h). 



169 

 

 

Em seguida foi realizado o balanço de massa para a água para determinação da vazão 

total de alimentação dos biorreatores de hidrólise enzimática. A partir da Equação 8, calculou-

se a vazão mássica total de água carregada e descarregada em cada biorreator (Fágua tot). 

 

 
 

celulose

água tot celulose

F
x

F F



 (8) 

 

Em que x é a fração mássica de celulose, Fcelulose é a vazão mássica de celulose presente 

no bagaço não reagido (kg/h) e Fágua tot é a vazão mássica total de água (kg/h). 

Assumiu-se a hipótese de que a solução contendo a enzima possui apenas água em sua 

composição para simplificar o balanço. Dessa forma, pode-se determinar a vazão mássica de 

carregamento de água aos biorreatores através da Equação 9. 

 

     água ad água tot água umid água enzF F F F    (9) 

  

Em que Fágua ad é a vazão mássica de toda a água contida nos biorreatores (kg/h), Fágua 

umid é a vazão mássica de água proveniente dos sólidos alimentados e Fágua enz é vazão mássica 

de água correspondente a vazão volumétrica necessária para o coquetel enzimático. 

 

Tabela 54 - Balanço de massa para a água nos biorreatores de hidrólise enzimática. 

Corrente Vazão mássica (kg/h) 

Água total 17.908,01 

Umidade do bagaço não reagido 8.133,03 

Água da solução enzimática 323,50 

Água adicionada 9.451,48 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Segundo os estudos publicados pela DUPONT (2013), a conversão celulose em glicose 

é de 70% nas condições de reação definidas na Tabela 54. Assumiu-se a hipótese de que a 

conversão da xilana remanescente também foi de 70%. O restante do bagaço de cana-de-açúcar 

não reage, portanto, é considerado inerte. As equações 10, 11 e 12 foram utilizadas para 

determinar a vazão mássica de descarregamento dos biorreatores para a xilose, a glicose e os 

inertes. 
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 xilose xilana XF F X   (10) 

 

 glic gluc GF F X   (11) 

 

 inertes BPT xilose glicF F F F    (12) 

 

Em que Fxilose é a vazão mássica de xilose (kg/h), Fxilana é a vazão mássica de xilana 

(kg/h), Fglic é a vazão mássica de glicose (kg/h), Fgluc é a vazão mássica de glucana, XX é a 

conversão mássica de xilose, XG é a conversão mássica de glicose, Finertes é a vazão mássica de 

inertes que não reagiram ao final da hidrólise enzimática (kg/h), FBPT é a massa de bagaço de 

cana-de-açúcar pré-tratado (kg/h). 

O balanço de massa para o bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado em termos das vazões 

de carregamento e descarregamento dos biorreatores são apresentados na Tabela 55. As 

espécies químicas de bagaço de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado que não reagem durante 

a hidrólise enzimática estão especificadas na Tabela 56. 

 

Tabela 55 -  Balanço de massa para o bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com ácido diluído. 

Componente Inicial (kg/h) Reagido (kg/h) Não reagido (kg/h) 

Glucana 1.347,92 943,54 404,37 

Xilana 155,94 109,16 46,78 

Inertes 1.207,16 0,00 1.207,16 

Total 2.711,01 1.052,70 1.658,31 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Tabela 56 – Espécies químicas inertes do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado. 

Componente Vazão mássica (kg/h) 

Galactana 38,295 

Arabinana 58,995 

Manana 6,9 

Lignina 867,675 
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Outros 235,29 

Sólidos não reagido 1207,155 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

O balanço de massa global para o carregamento e descarregamento dos biorreatores R-

201/212 é mostrado na Tabela 57. 

 

Tabela 57 - Balanço global de massa para o carregamento e descarregamento dos biorreatores 

R-201/212. 

Componente 
Vazão mássica (kg/h) 

Carregamento Descarregamento 

Bagaço seco pré-tratado 2.711,01 1.658,31 

Água 17.584,51 17.584,51 

Coquetel enzimático 323,50 323,50 

Xilose 0,00 109,16 

Glicose 0,00 943,54 

Total 20.619,02 20.619,02 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

C2 – Dimensionamento do reator de hidrólise enzimática 

 

Definida a quantidade de bagaço advinda do setor de pré-tratamento, determinou-se o 

número de biorreatores de hidrólise enzimática necessários para atender a demanda do processo 

através da Equação 13. 

 

 2
fQ t

D
V

 
   

 
 (13) 

 

Em que D é o número de biorreatores, Q é a vazão volumétrica de carga ou descarga 

(L/h), tf é o tempo de reação da hidrólise enzimática (h), V é a capacidade útil de cada biorreator 

(L). 
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A capacidade útil de cada biorreator foi escolhida de acordo com as opções de tamanhos 

comerciais fornecidas pelo fornecedor Hermann, uma empresa chinesa especializada na 

fabricação de biorreatores. Optou-se por adquirir 12 biorreatores de 125.000L com capacidade 

útil de 100.000 L para atender as necessidades operacionais da hidrólise enzimática que são 

mostradas na Tabela 58.  

 

Tabela 58 - Condições operacionais e número de biorreatores da hidrólise enzimática. 

Variável Valor Unidade 

Vazão de entrada no biorreator (Q) 20.619,02 L/h 

Capacidade total do biorreator (Vtot) 125.000 L 

Capacidade útil do biorreator (Vútil) 100.000 L 

Tempo de carga (tc) 4,85 h 

Tempo de reação (tf) 48 h 

Tempo total (ttot) 57,7 h 

N° de biorreatores 11,897 - 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Além disso, foi realizado um planejamento para que os biorreatores de hidrólise 

enzimática funcionem de forma ininterrupta e atendam a demanda contínua tanto da etapa 

anterior (pré-tratamento), quanto da etapa posterior (fermentação). Considerou-se, ainda, que 

a vazão de carga e descarga dos biorreatores é igual. Isso faz com que o tempo de carga (tc) e 

descarga (td) dos biorreatores sejam iguais, já que são determinados pela razão entre o volume 

do biorreator (V) e a vazão de carregamento ou descarregamento (Q) conforme a Equação 14. 

 

 d

V
t

Q
  (14) 

 

A hidrólise enzimática é conduzida em modo batelada. O biorreator R-201 começa a 

ser carregado no tempo zero e demora 4,85h para ser completamente carregado. Transcorrido 

o intervalo de tempo da reação de hidrólise enzimática (48h), o conteúdo do biorreator começa 

a ser descarregado e é complemente esvaziado em 4,85h. O biorreator R-202 começa a ser 

carregado assim que o R-201 termina de encher. Para que não haja interrupção de fornecimento 

de açúcares ao setor da fermentação, no momento em que terminar a descarga do biorreator R-
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201, o R-202 deverá estar pronto para ser descarregado. De forma análoga, o mesmo raciocínio 

foi estendido para cada um dos 12 biorreatores, exceto para o último biorreator que teve 89,71% 

da sua capacidade útil ocupada, conforme é mostrado no cronograma da Tabela 59. 

 

Tabela 59 - Cronograma de funcionamento para os biorreatores de hidrólise enzimática. 

Biorreator 
Tempo gasto (h) 

Carregamento Fermentação Descarregamento 

R-201 4,85 52,85 57,70 

R-202 9,70 57,70 62,55 

R-203 14,55 62,55 67,40 

R-204 19,40 67,40 72,25 

R-205 24,25 72,25 77,10 

R-206 29,10 77,10 81,95 

R-207 33,95 81,95 86,80 

R-208 38,80 86,80 91,65 

R-209 43,65 91,65 96,50 

R-210 48,50 96,50 101,35 

R-211 53,35 101,35 106,20 

R-212 57,70 105,70 110,55 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

C3 - Filtro rotativo à vácuo (F-201) 

 

C3.1 - Balanço de massa 

 

 O conteúdo dos biorreatores R-201/212 é descarregado dos tanques e transportado até 

o filtro rotativo à vácuo F-201 no qual ocorre a separação sólido-líquido de forma contínua. 

Considerou-se que todo o sólido não reagido fica retido na parede do equipamento, originando 

a torta de filtração que possui 75% de umidade. Assumiu-se que a separação foi perfeita, ou 

seja, a torta é constituída apenas de sólidos não reagidos e água. A composição e os valores das 

vazões mássicas da corrente de alimentação do filtro F-201 são idênticos aos valores da 
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corrente de saída dos biorreatores R-201/212. As correntes que saem do filtro F-201 são 

apresentadas na Tabela 60. 

 

Tabela 60 -  Balanço de massa das correntes de saída do filtro F-201. 

Componente 
Vazão mássica (kg/h) 

Sólido Líquido 

Água 4.974,93 12.609,58 

Coquetel enzimático - 323,50 

Xilana 46,78 - 

Galactana 38,30 - 

Arabinana 59,00 - 

Glucana 404,37 - 

Manana 6,90 - 

Lignina 867,68 - 

Outros 235,29 - 

Glicose - 943,54 

Xilose - 109,16 

Total 6.633,25 13.985,78 

 

Fonte: AUTORES, 2021. 

 

C4 - Tanque de mistura (TQ-207) 

 

C4.1 - Balanço de massa 

 

A mistura dos nutrientes e açúcares necessários para a fermentação acontece no tanque 

TQ-207. Como a mistura não envolve reação química e não há acúmulo de material no tanque, 

tem-se que o TQ-207 opera em regime estacionário, isto é, o somatório das correntes de entrada 

é igual ao somatório das correntes de saída. Na Tabela 61, são especificados os valores das 

vazões mássicas para cada componente e suas respectivas origens. 

 

Tabela 61 - Balanço de massa para o tanque de mistura TQ-207. 
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Origem Componente Vazão (kg/h) 

TQ-205/206 Líquido de maceração de milho 336,05 

TQ-210/211 Extrato de levedura 229,93 

TQ-212 Sulfato ferroso 35,37 

TQ-212 Sulfato de manganês 35,37 

TQ-204/206 NaOH 31,58 

F-101 Açúcares totais 668,61 

F-101 Inibidores 21,39 

F-101 Ácido acético 48,99 

F-101 H2SO4 61,46 

F-101 Água 20.555,51 

F-201 Açúcares totais 1.052,70 

F-201 Solução enzimática 323,50 

F-201 Água 12.609,58 

TQ-207 Total 36.010,04 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

C4.2 – Dimensionamento 

 

Com base na vazão mássica obtida pelo balanço global, foi possível determinar o 

volume do TQ-207. Para converter a vazão mássica para volumétrica, utilizou-se a equação da 

densidade. Assumiu-se que a densidade da mistura é 1000 kg/m³, o que resultou em uma vazão 

volumétrica das correntes de entrada e saída do tanque TQ-207 de 36 m³/h. Então, considerou-

se que 80% do volume total foi ocupado pela mistura, fazendo com que o volume necessário 

seja de 45,0 m³. 

 

APÊNDICE D - MEMORIAL DE CÁLCULO DE FERMENTAÇÃO 

 

D1 - Preparo do inóculo da fermentação (R-301/304) 

 

 Na fermentação contínua com reciclo externo de células, o inóculo é alimentado uma 

única vez nos biorreatores a cada 60 dias. Assim que a fermentação atinge o estado 
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estacionário, a concentração de células no interior do fermentador permanece constante. 

Assumindo que o volume de inóculo utilizado para a multiplicação celular é de 5% (v/v), 

determinou-se o volume de inóculo necessário para cada biorreator através da Equação 15 até 

que se chegasse na escala laboratorial (erlenmeyers).  

 

 0,05inóculo meioV V   (15) 

 

 Na Tabela 62, são apresentados os volumes dos biorreatores R-301/304 utilizados para 

preparo do inóculo.  

 

Tabela 62 - Volume dos biorreatores utilizados para preparo do inóculo. 

Volume (L) R-304 R-303 R-302 R-301 Erlenmeyer 

Inóculo necessário 47.263,83 2.363,19 118,16 5,91 0,30 

Útil 50.000,00 2.500,00 120,00 6,00 0,30 

Total 62.500,00 3.125,00 150,00 7,50 - 

Fonte: Autores, 2021. 

 

D1 - Fermentação contínua com reciclo de células 

 

D1.1 - Balanço de massa  

 

O balanço de massa para os biorreatores de fermentação foi realizado com base nos 

dados publicados na patente de autoria de CHUN et al., 2015. Trata-se de um processo 

fermentativo que é operado em modo contínuo com reciclo de células utilizando a bactéria 

capnofílica Actinobacillus succinogenes. Na Figura 24, é mostrado um esquema que representa 

as correntes que entram e saem dos biorreatores de fermentação. Os símbolos S, X e P se 

referem respectivamente ao substrato, às células e ao produto principal (ácido succínico). 

 

Figura 22 - Esquema representativo das correntes de entrada e saída do fermentador. 
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Fonte: Autores, 2021. 

 

A corrente que sai do tanque de mistura TQ-207 (F0) com composição especificada na 

Tabela 63, mistura-se com a corrente de bases para neutralização (FN) e posteriormente, 

divide-se igualmente em 19 ramificações que alimentam os fermentadores R-305/324 que estão 

dispostos em paralelo e operam continuamente. No balanço de massa, assumiu-se a hipótese 

de que existe uma única corrente de entrada biorreator, porém na prática isso não acontece.  

 

Tabela 63 - Descrição dos componentes da corrente de alimentação do fermentador (F0). 

Componente Vazão (kg/h) Concentração (g/L) 

Açúcares totais 1.721,31 47,80 

Água 33.165,09 - 

Inibidores 21,39 0,59 

Líquido de maceração de milho 336,05 9,33 

Extrato de levedura 229,93 6,39 

Sulfato ferroso 35,37 0,98 

Sulfato de manganês 35,37 0,98 

Ácido acético 48,99 1,36 
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NaOH 31,58 0,88 

H2SO4 61,46 1,71 

Coquetel enzimático 323,50 8,98 

Total 36.010,04 - 

 

Fonte: Autores, 2021.  

 

Inicialmente, sabia-se que 1721,31 kg/h de açúcares totais (FAT) estavam disponíveis 

para consumo durante a fermentação. Com isso, determinou-se a quantidade de ácido succínico 

e células na saída do biorreator a partir dos fatores de conversão dados pelas Equações 16 e 17 

respectivamente. 

 

 /AS AS S ATF Y F   (16) 

 

 /X X S ATF Y F   (17) 

 

Em que FAS é a vazão mássica de ácido succínico na saída do fermentador (kg/h), YP/S 

é fator de conversão de substrato em ácido succínico (g AS/g açúcar), FAT é a vazão mássica 

de açúcares totais que entram no fermentador (kg/h), Fx é a vazão mássica de células na saída 

do fermentador (kg/h), YX/S é fator de conversão de substrato em células (g células secas/g 

açúcar).   

As informações sobre os fatores de conversão, a taxa de diluição e o percentual das 

células da corrente de saída do biorreator que são recicladas são apresentadas na Tabela 64. 

 

Tabela 64 - Fatores de conversão, taxa de diluição e percentual de células recicladas. 

Parâmetro Valor Unidade 

YAS/S 1,054 g AS/g açúcar 

YX/S 1,196 g células/g açúcar 

D 0,0449 h-1 

Taxa de reciclo 65% - 

 Fonte: (CHUN et al.,2015). 
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Para as condições de operação definidas na Tabela 64, todo o açúcar é consumido 

durante a fermentação segundo CHUN et al., 2015.  

É sabido que o principal subproduto da fermentação anaeróbica do metabolismo da 

bactéria Actinobacillus succinogenes é o ácido acético. Utilizando o mesmo micro-organismo 

e em condições similares de fermentação, LIU et al., 2008, reportou que a proporção mássica 

de formação de ácido succínico (FAS) em relação ao subproduto ácido acético (FAA) é igual a 

9. Dessa forma, determinou-se a quantidade de ácido acético formada durante a fermentação 

pela Equação 18  

 

 
9

AS
AA

F
F   (18) 

 

A corrente que sai do fermentador (F’) é encaminhada para a centrífuga para separar as 

células do líquido fermentado. Considerou-se que os únicos componentes presentes na corrente 

de concentrado (FC) são apenas água (umidade) e células. O restante dos componentes do 

líquido fermentado permanece na corrente de sobrenadante (FS).  

Assumiu-se a hipótese de que a centrifuga opera com uma eficiência de separação de 

98%. Ao realizar o balanço de massa para as células na centrífuga (VC3), foi possível obter a 

vazão mássica de células na corrente de concentrado (FC) e sobrenadante (FS) através das 

equações 19 e 20 respectivamente. 

 

 , , '0,98
Ccel F cel Fm m 

 (19) 

 

 , , ' ,S Ccel F cel F cel Fm m m 
 (20) 

 

 Em relação ao reciclo de células, sabe-se que 65% das células da corrente de saída 

foram recicladas retornando ao fermentador. Com isso, determinou-se a vazão mássica de 

células da corrente de reciclo (FR) através da Equação 21. O excesso de células separadas na 

centrifuga foram descartadas pela corrente de purga (FP) que foi obtida através do balanço de 

massa para as células considerando o volume de controle VC1 da Figura 24. 

 

 , , '0,65
Rcel F cel Fm m 

 (21) 
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 , , ' , ,P R Scel F cel F cel F cel Fm m m m    (22) 

 

De acordo com a empresa fabricante do equipamento, ALFALAVAL, a centrífuga 

concentra os sólidos em 25% (m/m). No ponto B, a corrente de sólidos concentrados é dividida 

em células recicladas e descartadas. Dessa forma, sabendo da concentração de sólidos e que as 

correntes de células concentrada (FC), de reciclo (FR) e de purga (FP) são misturas binárias 

compostas de água e células, determinou-se a vazão mássica de água que acompanha cada 

corrente de células através da Equação 23 e as vazões mássicas relativas à cada corrente pela 

Equação 24. 

 

,

,

, ,

i

i

i i

água F

água F

água F cel F

m
X

m m



 , i = C, R, P    (23) 

 

, ,i ii água F cel FF m m  , i = C, R, P    (24) 

 

 Em que Xágua,Fi é a fração mássica de água na corrente Fi, mágua,Fi é a vazão mássica de 

água na corrente Fi (kg/h), mcel,Fi é a vazão mássica de células na corrente Fi (kg/h). 

Além disso, o pH do meio foi mantido entre 6 e 7 com a adição de 10 g/L de NaHCO3 

e 20 g/L MgCO3 na corrente de alimentação, F0 (CHUN et al., 2015). A partir da Equação 25 

determinou-se a quantidade de base necessárias para neutralização conforme é apresentado na 

Tabela 65. 

 

, 0Ni F im C Q  , i = MgCO3, NaHCO3    (25) 

 

 Em que mi,FN é a vazão mássica da base “i” na corrente FN (kg/h), Q0 é a vazão 

volumétrica da corrente de alimentação (L/h). 

 

Tabela 65 - Vazão mássica necessária para neutralização. 

Base Ci (g/L) Vazão (kg/h) 

MgCO3 20 720,20 
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NaHCO3 10 360,10 

Total - 1.080,30 

 

Fonte: (CHUN et al., 2015). 

 

Aplicando o balanço de massa global no fermentador, descobre-se a vazão mássica de 

sobrenadante (FS) que sai da centrífuga através da Equação 26  

 

 0 N S PF F F F  
 (26) 

 

Para encontrar o valor da vazão mássica que entra no fermentador (F’), basta resolver 

o balanço de massa global no ponto A (Equação 27). 

 

 0 'R NF F F F  
 (27) 

 

A concentração de açúcares na corrente de entrada do fermentador (S0’) foi calculada 

através do balanço de massa para o substrato no ponto A dada Equação 28.  

 

 0 0 0' 'R RF S F S F S    
 (28) 

 

O resultado dos balanços de massa para o substrato, células, produtos a água relativa à 

umidade das células são apresentados na Tabela 66.  

 

Tabela 66 - Balanço de massa para produtos, células e água no fermentador.  

Componente Localização Vazão (kg/h) Símbolo 

Ácido succínico Saída do fermentador 1.814,26 FAS 

Ácido acético Saída do fermentador 201,58 FAA 

Células Saída do fermentador 2.058,68 mcel,F’ 

Células Células concentradas na centrifuga 2.017,51 mcel,FC 

Células Sobrenadante líquido na centrifuga 41,17 mcel,FS 

Células Corrente de reciclo 1.338,15 mcel,FR 

Células Excesso de células descartadas 679,37 mcel,FP 
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Água Umidade das células concentradas 6.052,53 mágua,FC 

Água Umidade das células de reciclo 4.014,44 mágua,FR 

Água Umidade das células da purga 2.038,10 mágua,FP 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Na Tabela 67 são mostrados os resultados do balanço de massa no fermentador 

conforme definido na Figura 24. 

 

Tabela 67 - Balanço de massa para as correntes da fermentação. 

Descrição da corrente Vazão (kg/h) Símbolo 

Alimentação de meio da fermentação 36.010,04 F0 

Agentes de neutralização 1.080,30 FN 

Sólidos separados na centrífuga 8.070,05 FC 

Reciclo de células 5.352,58 FR 

Purga de células 2.717,46 FP 

Sobrenadante na centrífuga 34.372,87 FS 

Entrada e saída do fermentador 42.442,92 F' 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

As produtividades de células e ácido succínico foram calculadas através das Equações 

29 e 30. 

 

 XP X D 
 (29) 

 

 P ASP P D 
 (30) 

 

Onde, PX é a produtividade de células, X é a concentração de células na corrente de 

saída (F’), PP é a produtividade de produto, PAS é a concentração de ácido succínico na corrente 

de saída (F’) e D a taxa de diluição. 

Na Tabela 68 são mostrados os resultados dos parâmetros de produtividade e 

concentração de células e ácido succínico da simulação do processo fermentativo. Aborda-se, 
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também os resultados sobre o fator relativo ao incremento da concentração celular obtido 

centrífuga (g) e a concentração de células na corrente separada pelo equipamento.  

 

Tabela 68 - Produtividade de células e ácido succínico. 

Variável Valor Unidade Símbolo 

Concentração de ácido succínico na saída do biorreator 42,75 g/L PAS 

Produtividade de AS 1,92 g/L/h PP 

Concentração celular da corrente de saída do biorreator 48,50 g/L XF' 

Produtividade de células 2,18 g/L/h PX 

Concentração celular da corrente retida na centrífuga 250,00 g/L XC 

Fator relativo ao incremento da concentração celular 5,15 - g 

Fonte: Autores, 2021. 

 

D1.2 – Dimensionamento 

 

Partindo da vazão de entrada do fermentador (F’) estabelecida para o processo e levando 

em consideração a taxa de diluição (D) de 0,0449 h-1 definida por CHUN et al., 2015, 

determinou-se o volume de meio (V) que seria necessário para um único biorreator através da 

Equação 31. 

 

 
'F

V
D

  (31) 

 

Após definido o volume de meio, escolheu-se arbitrariamente biorreatores de 

fermentação com capacidade útil 50.000L levando-se em conta o impacto no custo para 

aquisição de um número elevado de biorreatores, mas também o risco da possibilidade de perda 

de grande volume de líquido fermentado em caso de contaminação do meio de cultura quando 

se trabalha com biorreatores maiores. 

 

Tabela 69 - Dimensionamento dos biorreatores de fermentação R-305/324. 

Variável Valor Unidade Símbolo 

Taxa de diluição 0,04 h-1 D 

Volume de meio 945.276,61 L V 
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Volume útil 50.000 L Vutil 

Volume total 62.500 L Vtotal 

Número de fermentadores 18,91 - N 

Tempo de residência 22,27 h Tau 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Conhecendo o volume do meio e a capacidade dos fermentadores comerciais foi 

possível determinar quantos seriam necessários para manter a mesma taxa de diluição através 

da Equação 32. 

 

 
meio

útil

V
N

V
  (32) 

 

D1.3 – Cilindro de gás carbônico (CL-301) 

 

O fornecimento de CO2 foi determinado através da relação entre os coeficientes 

estequiométricos da reação de obtenção do ácido succínico (Equação 1). Sabendo que são 

produzidos 1.814,26 kg/h de ácido succínico na fermentação, calculou-se a vazão mássica de 

CO2 através da equação x. A fim de manter o meio anaeróbico, considerou-se uma alimentação 

de CO2 de 20% em excesso em relação ao valor estequiométrico. Dessa forma, determinou-se 

a vazão volumétrica de CO2 em excesso através da Equação 34. 

 

 
2

2
CO AS

CO

AS

b PM F
F

c PM

 



 (33) 

 

 2, 21,2CO excesso COF F   (34) 

 

Em que “b” e “c” são os coeficientes estequiométricos do gás carbônico e do ácido 

succínico respectivamente, PMi representa a massa molar do componente “i” (kg/kmol) e FAS 

é a vazão mássica de ácido succínico na fermentação (kg/h).  

O gás carbônico confinado a alta pressão no interior do cilindro de CO2 apresenta uma 

densidade (dCO2) de 720 kg/L. A vazão volumétrica (QCO2) foi determinada através da Equação 
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35. Para dimensionar o tamanho do cilindro, calculou-se o volume acumulado para atender a 

demanda de 14 dias de operação. Os dados de dimensionamento para o fornecimento de CO2 

são apresentados nas Tabelas 70 e 71. 

 

 
2

2

2

CO
CO

CO

F
Q

d
  (35) 

 

Tabela 70 - Fornecimento de gás carbônico para os fermentadores. 

Variável Valor Unidade 

Vazão mássica 422,46 kg/h 

Densidade a 63,64 kPa* 713,00 m³/h 

Vazão volumétrica (m³/h) 0,59 m³/h 

Consumo diário (m³/dia) 14,22 m³/dia 

Duração (dias) 14,00 dias 

Acumulado no período (m³) 199,08 m³ 

 

Fonte: (GAMAGASES, 2021). 

 

Tabela 71 - Dimensionamento do cilindro de gás carbônico CL-301. 

Dimensões Valor Unidade 

Volume 200,00 m³ 

H/D 3,00 - 

D 4,39 M 

H 13,18 M 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

D1.4 – Aumento de escala 

 

A fim de determinar as dimensões dos tanques da fermentação, assumiu-se que os 

biorreatores seguem as relações geométricas padrão apresentadas na Tabela 72.  

 

Tabela 72 - Relações geométricas dos biorreatores padrão. 

Relação Valor 
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DT/Di 3 

HL/DT 1 

 

Fonte: (BORZANI, 1975). 

 

Em que DT é o diâmetro do tanque (m), Di é o diâmetro do impelidor (m), HL é a altura 

do líquido (m). 

 

Segundo CHUN et al. (2015), o biorreator de fermentação em escala de bancada (1) 

possui um volume útil de 1,2L. Definiu-se que os biorreatores em escala industrial (2) possuem 

um volume útil de 50.000L. Então, foi possível calcular o diâmetro do tanque através da 

Equação 36. 

 

 3
4 útil

T

V
D




  (36) 

 

Na Tabela 73 é apresentado o dimensionamento para os biorreatores nas escaladas 1 e 

2. 

 

Tabela 73 - Dimensionamento dos biorreatores de fermentação. 

Variável Valor Unidade 

Vu1 1,20 dm³ 

DT1 0,12 m 

HL1 0,12 m 

Di1 0,04 m 

Vu2 50,00 m³ 

DT2 3,99 m 

HL2 3,99 m 

Di2 1,33 m 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

O critério de ampliação de escala utilizado para os biorreatores de fermentação é o P/V 

constante. Na ampliação de uma escala 1 (bancada) para uma escala 2 (industrial) em regime 
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turbulento de agitação, determinou-se a frequência de agitação da escala 2 através da Equação 

37.  

 

 

2

3
1

2 1

2

Di
N N

Di

 
  

 
 (37) 

 

A Tabela 74 traz os resultados para o aumento da escala em bancada para a escala 

industrial. Enquanto o fermentador da escala em bancada operou com 200 rpm de agitação, a 

escala industrial demandou 19 rpm de agitação apenas. 

 

Tabela 74 - Aumento de escala para fermentadores considerando P/V constante. 

Variável Valor Unidade 

N1 200,00 rpm 

Di1 0,038 m 

Di2 1,33 m 

N2 18,81 rpm 

Fonte: Autores, 2021. 

 

APÊNDICE E - MEMORIAL DE CÁLCULO DA PURIFICAÇÃO DO ÁCIDO SUCCÍNICO 

E RECUPERAÇÃO DA ACETONA E SULFATO DE AMÔNIA 

 

As etapas de purificação do ácido succínico foram baseadas em uma adaptação de duas 

principais referências, GU et al., 2014 e CHOI et al., 2016. Todos os cálculos de balanço de 

massa, energia e dimensionamento dos equipamentos foram desenvolvidos com o Software 

SuperPro Designer versão 8.5. Portanto, o Apêndice E aborda os parâmetros operacionais 

utilizados para a simulação, separados por tipo de equipamento, além dos resultados obtidos. 

A Figura 25 apresenta o fluxograma da simulação do processo de purificação do ácido 

succínico e recuperação da acetona e sulfato de amônia feito no software.  
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Figura 23 - Fluxograma da simulação de purificação e recuperação feito no SuperPro Designer. 

 

Fonte: Autores, 2021. 
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E1 - Torres de extração (TE-401/402) 

 

O caldo de fermentação advindo das torres fermentativas, antes de entrar nas torres de 

extração, passa por um processo de acidificação, onde seu pH será reduzido para 2. O processo 

de extração líquido-líquido visa a remoção do ácido succínico do caldo de fermentação, além 

de realizar um processo de secagem, através da utilização de acetona e sulfato de amônia. A 

acetona é a fase leve orgânica, rica em ácido succínico e o sulfato de amônia é a fase aquosa 

pesada, rica em água.  

A escolha do sistema sal / solvente orgânico refere-se ao coeficiente de partição do 

ácido succínico em tal sistema. GU et al., 2014, testou outros sistemas, entretanto, nenhum foi 

tão eficiente quanto sulfato de amônia e acetona. A formação de duas fases depende das 

habilidades dos sais orgânicos e inorgânicos hidrofílicos de capturar as moléculas de água. A 

ideia é que o sal capture o máximo de água, excluindo o solvente orgânico hidrofílico do meio 

aquoso. Entre os sistemas testados pela referência, destaca-se que os sais ácidos fracos, 

difosfato de sódio e sulfato de amônia, foram mais eficiente na extração de AS do que sais 

básicos fracos, como o fosfato dipotássico, carbonato de potássio e fosfato tripotássico. Isso 

provavelmente pode ser devido ao fato que AS é um ácido fraco, e que AS parcial não 

dissociado torna-se dissociado por causa da neutralização ácido-base quando uma grande 

quantidade de sais básicos é adicionada. 

Quanto ao pH, a função do pH ser reduzido para 2 é que em tal pH, o ácido succínico 

permanece na forma de AS-H2+, o que facilita sua passagem para a fase do solvente. A 

recuperação de AS diminui a um pH elevado devido a dissociação do grupo carboxila, sendo 

que a um pH de 5,5, o rendimento de recuperação é inferior a 20%. Assim, o processo de 

acidificação é de suma importância para obter-se a maior recuperação possível de AS.  

Ao sair do tanque de acidificação TQ-402, a corrente de caldo fermentativo acidificada 

encaminha-se para as torres de extração. Faz-se necessário duas torres para o tratamento efetivo 

da vazão mássica demandada. A Tabela 75 apresenta as condições operacionais utilizadas na 

simulação do processo de extração. A Tabela referente aos balanços de massa encontra-se no 

Tópico 5.4.5. 

 

Tabela 75 - Condições operacionais das torres de extração TE-401/402. 

Condição operacional Valor Unidade 

Modo térmico Adiabático - 
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pH 2 - 

Coeficiente de partição (ki) 

Água 0,400 

- 

Ácido succínico 73,680 

Células 0,047 

Inibidores 3,850 

Solvente para fase leve Acetona - 

Solvente para fase pesada Sulfato de amônia - 

Produto a ser recuperado Ácido succínico - 

Rendimento de recuperação 94,4 % 

Separação 

Células 98,1 

% Inibidores 15,5 

Sais 100 

Coeficiente de transferência de massa 0,72 cm/h 

NUT 2,95 - 

HTU 4,89 m 

Pressão de operação 1 atm 

Fonte: Autores, 2021. 

 

E2 – Torres de destilação (TD-501/502) 

 

As torres de destilação visam destilar os componentes mais leves do sistema para 

purificar o ácido succínico. Nesta etapa objetiva-se eliminar o máximo possível de acetona, 

inibidores e água. Destaca-se que dentre os inibidores, o com maior quantidade é o ácido 

acético. A primeira torre de destilação TD-501 destila acetona, ao passo que a segunda torre 

TD-502 destila principalmente os inibidores. As condições operacionais da primeira torre 

seguiram a referência GU et al., 2014, e as da segunda torre seguiram CHOI, et al., 2016, artigo 

que aborda a eliminação dos inibidores por destilação a vácuo. As condições operacionais 

utilizadas para a simulação em ambas as torres estão dispostas na Tabela 76. Quanto aos 
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balanços de massa e energia para cada torre de destilação, verificar o Tópico 5.5.1, 5.5.2 e o 

Apêndice F1. 

 

Tabela 76 - Condições operacionais das torres de destilação TD-501/502. 

Condição Operacional 

TD-501 TD-502 

Unidade 

Valor 

Componente leve acetona água - 

Componente pesado água inibidores - 

Taxa de refluxo 0,994 0,125 - 

R/Rmín 1,25 1,25 - 

Pressão da coluna 0,5 0,7 atm 

Velocidade linear de vapor 3 3 m/s 

Eficiência 90 90 % 

Temperatura de operação 65 90 ºC 

Temperatura da saída do condensador 33 33 ºC 

Volatilidade Relativa 

Acetona 4 4 

- Água 1 1,5 

Inibidores 0 1 

Percentual destilado 

Acetona 99 100 

% Água 0,1 99 

Inibidores 0 98 

Fonte: Autores, 2021. 

 

E3 – Cristalizador CR-501 

 

O objetivo do cristalizador é eliminar mais um pouco da água e formar cristais de ácido 

succínico. Para essa etapa, considerou-se uma evaporação prévia da cristalização, a qual 
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elimina traços de umidade, inibidores e ácido succínico. Devido a tal condição, o rendimento 

de tal etapa dado por GU et al., 2014, é de 84,6%. As condições operacionais utilizadas na 

simulação estão dispostas na Tabela 77.  

 

Tabela 77 - Condições operacionais do cristalizador CR-501. 

Seção Condição Operacional Valor Unidade 

Geral 

Pressão 1 atm 

Tempo de residência 2 horas 

Volume de trabalho 90 % 

Evaporação 

Quantidade evaporada 

Água 84,6 

% Inibidores 15,4 

Ácido succínico 15,4 

Temperatura 100 ºC 

Cristalização 

Rendimento 90 % 

Temperatura 4 ºC 

Fonte: Autores, 2021. 

 

E4 - Secador S-501 

 

O secador visa eliminar ao máximo os últimos traços de umidade presente nos cristais 

para que eles possam ser embalados. Nesta etapa não há perdas de ácido succínico. As 

condições operacionais utilizadas no secador estão dispostas na Tabela 78. Destaca-se que a 

quantidade demandada de ar para tal secagem foi de 33,34 kg/h ou 30.813,27 L/h, o qual entra 

a uma temperatura de 25 ºC e 1 atm de pressão. Quanto aos balanços de massa e energia para 

cada torre de destilação, verificar o Tópico 5.5.4. 

 

Tabela 78 - Condições operacionais do secador S-501. 
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Condição operacional Valor Unidade 

Remoção de umidade 90 % 

Taxa de evaporação 100 (kg/h)/m³ 

Umidade inicial 0,5524 % 

Umidade final 0,0552  

Temperatura final dos sólidos 50 ºC 

Quantidade específica de vapor 2 kg/kg evaporado 

Requerimento de ar 5 wt ar / wt evaporado 

Fonte: Autores, 2021. 

 

E5 - Mixing MX-401 e precipitador P-401 

 

Aqui inicia-se a recuperação do sulfato de amônia utilizado nas torres de extração. Na 

simulação, teve-se que utilizar um mixing de correntes, para poder-se introduzir duas correntes 

no precipitador, porém, na vida real não há tal necessidade, por isso, o mixing não aparece no 

fluxograma e na planta do processo. O mixing recebe duas correntes, a de metanol e a fase 

aquosa de fundo vinda das torres de extração, a qual é rica em água e sulfato de amônia. Não 

há condições operacionais para o mixing, ele apenas mistura essas duas correntes e as envia 

para o precipitador. Em relação ao precipitador, ele visa a recuperação do sulfato de amônia, o 

qual precipita. GU et al., 2014, cita que a recuperação de sulfato é de 95,9% quando a 

quantidade utilizada de metanol é 2,5 vezes a de sulfato. A recuperação de sulfato cresce à 

medida que a quantidade de metanol utilizado aumenta. Destaca-se que se considerou que 

apenas o sulfato de amônia é precipitado. As condições operacionais do precipitador estão 

dispostas na Tabela 79.  

 

Tabela 79 - Condições operacionais do precipitador P-401. 

Condição operacional Valor Unidade 

Tempo de residência 0,038 hora 

Pressão de operação 1 atm 
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Diâmetro das gotículas 150 microns 

Viscosidade da fase leve 2 cP 

Viscosidade da fase pesada 1 cP 

Diâmetro largura/interface 0,8 - 

Recuperação de sulfato de amônia 95,9 % 

Fonte: Autores, 2021. 

 

E6 – Torre de destilação TD-401 

 

A torre de destilação TD-401 realiza a recuperação do metanol. A Tabela 80 apresenta 

as condições operacionais utilizadas na torre para a simulação. Quanto aos balanços de massa 

e energia para a torre de destilação, verificar o Tópico 5.4.8. 

 

Tabela 80 - Condições operacionais da torre de destilação TD-401. 

Condição Operacional Valor Unidade 

Componente leve metanol - 

Componente pesado água - 

Taxa de refluxo 1,888 - 

R/Rmín 1,25 - 

Pressão da coluna 1 atm 

Velocidade linear de vapor 3 m/s 

Eficiência 90 % 

Temperatura de operação 75 ºC 

Temperatura da saída do condensador 33 ºC 

Volatilidade Relativa 

Água 1 

- 

Metanol 4 

Percentual destilado Água 0,1 % 
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Metanol 98,99 

Fonte: Autores, 2021. 

 

E7 – Torre de destilação TD-601 

 

A torre de destilação TD-601 realiza a recuperação da acetona. A Tabela 81 apresenta 

as condições operacionais utilizadas na torre para a simulação. Quanto aos balanços de massa 

e energia para a torre de destilação, verificar o Tópico 5.6.1. 

 

Tabela 81 - Condições operacionais da torre de destilação TD-601. 

Condição Operacional Valor Unidade 

Componente leve acetona - 

Componente pesado água - 

Taxa de refluxo 57,263 - 

R/Rmín 1,25 - 

Pressão da coluna 1 atm 

Velocidade linear de vapor 3 m/s 

Eficiência 80 % 

Temperatura de operação 65 ºC 

Temperatura da saída do condensador 33 ºC 

Volatilidade Relativa 

Acetona 4 

- 

Água 1 

Percentual destilado 

Acetona 99 

% 

Água 0,01 

Fonte: Autores, 2021. 
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APÊNDICE F - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS BALANÇOS DE ENERGIA 

 

F1 – Utilidades 

 

Realizou-se o cálculo do balanço de energia para todos os equipamentos que demandam 

utilidades no seu funcionamento, os quais são os trocadores de calor, biorreatores, torres de 

destilação, cristalizador e secador. O cálculo de tais utilidades e do calor removido ou 

adicionado ao sistema foi realizado com o auxílio do Software SuperPro Designer. As 

utilidades demandadas são vapor, vapor a alta pressão, água de resfriamento e salmoura de 

cloreto de cálcio. Destaca-se que a escolha da utilidade utilizada dependeu da sua capacidade 

de aquecimento ou resfriamento, sendo vapor para um aquecimento de até 152 ºC, vapor a alta 

pressão até 242 ºC, água de resfriamento para um resfriamento de 25 a 30 ºC e salmoura de 

cloreto de cálcio de -30 a -20 ºC. 

Para a simulação no software, apenas necessita-se da faixa de temperatura desejada, os 

componentes envolvidos no aquecimento ou resfriamento e sua vazão mássica, além do calor 

de reação envolvido. Para o caso dos reatores há reações envolvidas, as quais são exotérmicas. 

No caso da hidrólise ácida e enzimática, o calor liberado na reação é muito pequeno, assim 

sendo, considerou-se como sendo isotérmicas. Já para o caso dos biorreatores de fermentação, 

o calor liberado é maior, sendo o mesmo de -1.465,00 J/g (NGHIEM, 2017). As faixas de 

temperatura para cada equipamento, assim como as utilidades demandadas e o calor adicionado 

ou removido ao sistema estão dispostos na Tabela 82. 
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Tabela 82 - Balanços de energia nos equipamentos.  

Equipamento Faixa de temperatura (ºC) 

Demanda de utilidade (kg/h) Calor (kcal/h) 

Vapor 
Vapor a 

alta pressão 

Água de 

resfriamento 

Salmoura 

de CaCl2 
Adicionado Removido 

Troc. de calor Entrada Intermediária Final  

TC-201 25 140 37 7.669,90 - 666.351,80 - 3.737.634,30 3.329.892,40 

TC-101/105 25 - 150 35.065,74 - - - 17.087.955,20 - 

TC-401 75 - 33 - - 239.185,09 - - 1.195.255,43 

TC-601 65 - 33 - - 33.887,73 - - 169.343,74 

TC-106/108 170 - 50 - - 3.576.600,12 - - 17.872.981,80 

Biorreatores Entrada Final Manter a  

R-101 150 170 170 - 7.006,53 - - 2.902.552,97 - 

R-201/212 50 50 50 501,43 - - - 244.353,54 - 

Geral Entrada Evaporação Cristalização  

CR-501 90 100 4 66,63 - - 8.224,01 32.468,13 65.834,20 

S-501 - 14,52 - - - 14,52 - 

Torres 

destilação 
Entrada Refervedor Condensador  

TD-401 25 75 33 25.101,90 - 2.234.376,60 - 12.232.479,80 11.165.624,20 
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TD-501 25 65 33 9.424,00 - 616.315,90 - 4.592.412,70 3.079.853,30 

TD-502 65 90 33 14.368,10 - 726.088,20 - 7.001.738,80 3.628.407,20 

TD-601 33 65 33 2.636,90 - 183.395,20 - 1.284.986,50 916.462,40 

Total - 94.849,12 7.006,53 8.276.200,64 8.224,01 49.116.596,46 41.423.654,67 

Fonte: Autores, 2021. 
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F2 – Queimador 

 

Com o objetivo de diminuir os custos com geração de vapor optou-se pela queima 

do bagaço de cana de açúcar. O bagaço é utilizado como um dos combustíveis na geração 

de vapor. O queimador é o equipamento responsável pela queima do bagaço que foi 

utilizado ao longo dos processos de hidrólise química e enzimática. Em usinas e 

destilarias que utilizam a cana de açúcar como matéria-prima, normalmente tem-se uma 

caldeira aquatubular para a geração de vapor. Tal caldeira possui uma fornalha 

(queimador) responsável pela queima do bagaço ou outros tipos de combustíveis, como 

lenha. Ela também possui um recuperador de calor denominado parede d’água que 

interliga dois balões cilíndricos horizontais de aço carbono, onde a água é introduzida e 

de onde é distribuída para a tubulação (BORGES, ROCHA, OLIVEIRA, 2012). 

Para o cálculo da quantidade de vapor gerado com a queima do bagaço, leva-se 

em consideração a quantidade de umidade presente, de impurezas, fibras e açúcar, pois a 

eficiência da caldeira depende do calor disponível no combustível, denominado de poder 

calorífico. O poder calorífico pode ser superior ou inferior (PCS e PCI), onde o superior 

é formado pela parcela de componentes que podem ser queimados, como as fibras, 

impurezas e açúcares e o inferior é formado pelo superior descontado do calor latente 

formado pela água durante a combustão, ou seja, quanto menor o PCI, menor a quantidade 

de calor produzido na queima e consequentemente, menor a quantidade de vapor gerado. 

Segundo BORGES, ROCHA OLIVEIRA, 2012, o PCI do bagaço de cana pode ser 

calculado pela Equação 38. 

 

 46 ' 39,55 ' 41 2,5 350PCI f s i w      (38) 

 

Onde 

'f = % de fibras 

's = % de açúcares 

i = % de impurezas 

w = % de água 

 

O bagaço disponível para queima possui 75% de umidade e 25% de sólidos, onde 

os sólidos são formados por 13,08% de fibras, 8,37% de açúcar e 3,55% de impurezas, 
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logo, pela Equação 38, o PCI do bagaço é de 540,76 kcal/kg. Com base no PCI, pode-se 

calcular a quantidade de vapor gerada. Para isso, utilizou-se dados fornecidos por 

BORGES, ROCHA OLIVEIRA, 2012. A referência realizou um experimento no qual 

media-se a quantidade de vapor produzido pela quantidade de bagaço consumido em 

diferentes meses dentro de uma usina, utilizando bagaços com diferentes PCI. Com isso, 

utilizou-se os dados disponíveis na referência e gerou-se um gráfico que relaciona a 

quantidade de vapor produzido pela quantidade de bagaço consumido em função do PCI 

do bagaço, o qual está disponível na Figura 26. Logo, nota-se um comportamento linear, 

onde quanto maior o PCI, maior a quantidade de vapor produzido. Assim, gerou-se uma 

equação linear com o auxílio do Software Excel, a qual possui um coeficiente de 

determinação de 0,9999, ou seja, com alta confiabilidade. Destaca-se que o PCI da 

referência é mais elevado pois a umidade contida nos bagaços testados variou entre 49,9% 

e 62,0%. Portanto, é normal que o PCI do bagaço a 75% de umidade seja bem inferior.  

 

Figura 24 - Gráfico de vapor produzido por bagaço consumido em função do PCI do 

bagaço. 

 

Fonte: Autores, 2021. 

 

Com base na equação linear e no valor do PCI, calculou-se a quantidade de vapor 

gerado por kg de bagaço queimado, a qual foi de 0,652 kg de vapor produzido / kg de 
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bagaço queimado. Como a quantidade de bagaço disponível para a queima é de 6.633,25 

kg/h, que advém do da torta produzida pelo filtro F-201, a quantidade total de vapor 

gerado é 4.324,95 kg/h, o que pode ser descontado do vapor necessário para as utilidades, 

economizando gastos com o processo. 

 

APÊNDICE G - DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PERDA DE CARGA E 

BOMBAS 

 

G1 - Dimensionamento das tubulações 

 

 Para as tubulações, utilizou-se tubos de aço inoxidável sem costura. Baseou-se o 

dimensionamento no método das velocidades máximas recomendadas, considerando, 

então, a velocidade de 2,5 a 3 m/s para líquidos e a velocidade econômica de 25 m/s para 

vapor. Assim, de acordo com a vazão utilizada nas saídas e entradas de cada equipamento 

e os valores máximos de velocidade recomendados, definiu-se o diâmetro nominal 

comercial de cada trecho de tubulação e sua respectiva velocidade real. Destaca-se que o 

diâmetro comercial foi obtido do catálogo de classificação de tubos da empresa Tubos 

ABC. Os resultados obtidos estão dispostos na Tabela 83. 
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Tabela 83 - Dimensionamento das tubulações.  

Área Corrente Comprimento (m) Vazão (m³/s) 
Velocidade 

(m/s) 

Diâmetro nominal 

comercial (m) 

Diâmetro nominal 

comercial (in) 

Velocidade real 

(m/s) 

Área Fabril 4 0,636 0,000009 2,5 0,0092 1/4 0,139 

Área Fabril 6 0,198 0,006823 2,5 0,0627 2 1/2 2,210 

Área Fabril 6-a 1,257 0,003412 2,5 0,0525 2 1,577 

Área Fabril 6-b 1,257 0,003412 2,5 0,0525 2 1,577 

Área Fabril 6-c 0,488 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 6-d 0,488 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 6-e 0,488 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 6-f 0,488 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 7-a 0,314 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 7-b 0,314 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 7-c 0,314 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 7-d 0,314 0,001757 2,5 0,0350 1 1/4 1,823 

Área Fabril 7-e 2,701 0,003514 2,5 0,0525 2 1,624 

Área Fabril 7-f 0,314 0,003514 2,5 0,0525 2 1,624 

Área Fabril 7 0,093 0,007028 2,5 0,0627 2 1/2 2,277 
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Área Fabril 8 14,169 0,008944 2,5 0,0779 3 1,877 

Área Fabril 8-a 3,908 0,004472 2,5 0,0525 2 2,067 

Área Fabril 8-b 3,908 0,004472 2,5 0,0525 2 2,067 

Área Fabril 9 15,746 0,008944 2,5 0,0779 3 1,877 

Área Fabril 10 55,837 0,005941 2,5 0,0627 2 1/2 1,924 

Área Fabril 18 3,317 0,003885 2,5 0,0525 2 1,796 

Área Fabril 19-a 5,969 0,000072 2,5 0,0092 1/4 1,071 

Área Fabril 19-b 0,567 0,000072 2,5 0,0092 1/4 1,071 

Área Fabril 19 2,727 0,000072 2,5 0,0092 1/4 1,071 

Área Fabril 22 3,000 0,010003 2,5 0,0779 3 2,099 

Área Fabril 23 19,705 0,010003 2,5 0,0779 3 2,099 

Área Fabril 63 74,716 0,010303 2,5 0,0779 3 2,162 

Área Fabril 63-a/s 7,724 0,000542 2,5 0,0209 3/4 1,577 

Área Fabril 29-a/s 14,147 0,000621 2,5 0,0209 3/4 1,804 

Área Fabril 29 94,185 0,011790 2,5 0,0779 3 2,474 

Área Fabril 12-a 0,995 0,002625 2,5 0,0409 1 1/2 1,999 

Área Fabril 12-b 0,995 0,002625 2,5 0,0409 1 1/2 1,999 
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Área Fabril 12-c 0,995 0,002625 2,5 0,0409 1 1/2 1,999 

Área Fabril 12 32,670 0,002625 2,5 0,0409 1 1/2 1,999 

Área Fabril 14 0,982 0,000090 2,5 0,0092 1/4 1,341 

Área Fabril 62 83,856 0,002715 2,5 0,0409 1 1/2 2,068 

Área Fabril 15 88,645 0,005728 2,5 0,0627 2 1/2 1,855 

Área Fabril 30 44,112 0,001487 2,5 0,0350 1 1/4 1,543 

Área Fabril 31 16,000 0,000755 2,5 0,0209 3/4 2,195 

Área Fabril 32 5,521 0,009548 2,5 0,0779 3 2,003 

Área Fabril 33 2,555 0,000048 2,5 0,0092 1/4 0,716 

Área Fabril 34 0,773 0,009596 2,5 0,0779 3 2,013 

Área Fabril 64 2,580 0,000045 2,5 0,0092 1/4 0,677 

Área Fabril 36-a 0,737 0,000813 2,5 0,0209 3/4 2,365 

Área Fabril 36-b 0,737 0,000813 2,5 0,0209 3/4 2,365 

Área Fabril 36 8,099 0,000813 2,5 0,0209 3/4 2,365 

Área Fabril 35 2,610 0,004284 2,5 0,0525 2 1,980 

Área Fabril 65 23,829 0,014394 2,5 0,0901 3 1/2 2,258 

Área Fabril 37-a 1,768 0,004518 2,5 0,0525 2 2,088 
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Área Fabril 37-b 1,768 0,004518 2,5 0,0525 2 2,088 

Área Fabril 37 10,180 0,009035 2,5 0,0779 3 1,896 

Área Fabril 38-b 1,663 0,002976 2,5 0,0409 1 1/2 2,266 

Área Fabril 38-a 1,663 0,002976 2,5 0,0409 1 1/2 2,266 

Área Fabril 38 41,485 0,005951 2,5 0,0627 2 1/2 1,928 

Área Fabril 45-a 0,718 0,004544 2,5 0,0525 2 2,100 

Área Fabril 45-b 0,718 0,004544 2,5 0,0525 2 2,100 

Área Fabril 45 20,853 0,004544 2,5 0,0525 2 2,100 

Área Fabril 47 0,873 0,000780 2,5 0,0209 3/4 2,268 

Área Fabril 47-a 0,582 0,000780 2,5 0,0209 3/4 2,268 

Área Fabril 47-b 5,420 0,000780 2,5 0,0209 3/4 2,268 

Área Fabril 46 7,693 0,014209 2,5 0,0901 3 1/2 2,229 

Área Fabril 48 26,794 0,004507 2,5 0,0525 2 2,083 

Área Fabril 48-a 0,762 0,004507 2,5 0,0525 2 2,083 

Área Fabril 48-b 0,762 0,004507 2,5 0,0525 2 2,083 

Área Fabril 49 31,747 0,007684 2,5 0,0627 2 1/2 2,489 

Área Fabril 50 9,563 0,007684 2,5 0,0627 2 1/2 2,489 
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Área Fabril 57 88,677 0,010221 2,5 0,0779 3 2,144 

Área Fabril 40 33,309 0,004243 2,5 0,0525 2 1,961 

Área Fabril 39 1,429 0,002030 2,5 0,0350 1 1/4 2,106 

Área Fabril 52 17,500 0,001538 2,5 0,0350 1 1/4 1,596 

Área Fabril 53 1,093 0,001505 2,5 0,0350 1 1/4 1,561 

Área Fabril 54 0,972 0,001505 2,5 0,0350 1 1/4 1,561 

Área Fabril 55 0,851 0,000043 2,5 0,0092 1/4 0,636 

Área Fabril 41 1,458 0,000315 2,5 0,0158 1/2 1,609 

Área Fabril 51 7,354 0,000061 2,5 0,0092 1/4 0,914 

Área 

Auxiliar 
5 24,121 0,007011 2,5 0,0627 2 1/2 2,271 

Área 

Auxiliar 
5-a 0,750 0,007011 2,5 0,0627 2 1/2 2,271 

Área 

Auxiliar 
5-b 0,750 0,007011 2,5 0,0627 2 1/2 2,271 

Área 

Auxiliar 
5-c 0,750 0,007011 2,5 0,0627 2 1/2 2,271 
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Área 

Auxiliar 
5-d 0,750 0,007011 2,5 0,0627 2 1/2 2,271 

Área 

Auxiliar 
70 25,215 6,040775 25 0,5969 24 21,598 

Área 

Auxiliar 
70-a/e 0,900 1,208155 25 0,2604 10 22,706 

Área 

Auxiliar 
71 35,670 1,321294 25 0,2604 10 24,832 

Área 

Auxiliar 
72 5,703 4,324304 25 0,5461 22 18,472 

Área 

Auxiliar 
73 3,600 1,623472 25 0,3111 12 21,363 

Área 

Auxiliar 
74 0,300 2,475193 25 0,3937 16 20,343 

Área 

Auxiliar 
75 1,300 0,011478 25 0,0266 1 20,604 

Área 

Auxiliar 
76 1,911 0,002501 25 0,0125 3/8 20,296 
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Área 

Auxiliar 
77 2,740 0,454259 25 0,1556 6 23,901 

Área 

Auxiliar 
78 37,210 0,112377 25 0,0779 3 23,578 

Área 

Auxiliar 
79 55,000 0,008042 25 0,0209 3/4 23,387 

Área 

Auxiliar 
79-a/l 14,640 0,000670 25 0,0092 1/4 10,000 

Área 

Auxiliar 
88 58,300 0,120419 25 0,0901 3 1/2 18,888 

Área 

Auxiliar 
80 7,550 0,993500 2,5 0,7430 30 2,293 

Área 

Auxiliar 
80-a,b,c 6,840 0,331167 2,5 0,4450 18 2,130 

Área 

Auxiliar 
81 118,458 0,185098 2,5 0,3111 12 2,436 

Área 

Auxiliar 
82 30,390 0,620660 2,5 0,5969 24 2,219 
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Área 

Auxiliar 
83 7,780 0,171199 2,5 0,3111 12 2,253 

Área 

Auxiliar 
84 2,835 0,201691 2,5 0,3429 14 2,185 

Área 

Auxiliar 
85 0,300 0,050943 2,5 0,1556 6 2,680 

Área 

Auxiliar 
86 6,850 0,009413 2,5 0,0779 3 1,975 

Área 

Auxiliar 
87 24,410 0,001904 2,5 0,0350 1 1/4 1,975 

Área 

Auxiliar 
89 38,345 4,566904 25 0,4953 20 23,715 

Área 

Auxiliar 
90 21,067 8,891208 25 0,6922 28 23,639 

Área 

Auxiliar 
91 41,249 14,931983 25 0,8890 36 24,068 

Área 

Auxiliar 
92 29,621 16,253277 25 0,8446 34 29,025 
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Área 

Auxiliar 
93 8,800 0,681017 2,5 0,5969 24 2,435 

Área 

Auxiliar 
94 7,363 0,372890 2,5 0,4450 18 2,399 

Área 

Auxiliar 
95 16,390 1,053907 2,5 0,7430 30 2,432 

Área 

Auxiliar 
96 4,850 2,047407 2,5 0,9779 40 2,727 

Fonte: Autores, 2021. 

 

 



211 

 

 

G2 - Isolamento das tubulações de vapor 

 

O isolamento térmico é fundamental para garantir melhor eficiência de qualquer 

sistema, buscando minimizar a transferência de calor, diminuindo o desperdício de 

energia, estabilizando o processo, proteção, entre outros (ISAR, 2021).  

Para o isolamento utilizou-se o hidrossilicato de cálcio, pois este tipo de isolante 

possui diversas vantagens, possui resistência estrutural, ideal para tubulação e 

equipamentos de altas temperaturas não provocam corrosão na superfície de aço 

inoxidável, carbono e outros, é utilizado para temperaturas de até 815ºC (1500 ºF) 

(CALORISOL, 2004). Na tabela abaixo podemos verificar a espessura para as correntes. 

O Anexo C6 apresenta a espessura necessária do isolamento de hidrossilicato de cálcio 

conforme a temperatura do vapor. 

   

Tabela 84 - Espessura do isolamento 

Área Corrente 
Diâmetro 

nominal (mm) 

Diâmetro 

nominal (in) 

Temperatura 

(ºC) 

Espessura 

(mm) 

Área 

Fabril 
4 9,2 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
6 62,7 2 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
6-a, b 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 
6-c, d, e, f 35 1 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 

7 - a, b, c, 

d, e, f 
35 1 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
7 62,7 2 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
8 77,9 3 152 1 

Área 

Fabril 
8-a,b 52,5 2 152 1 
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Área 

Fabril 
9 77,9 3 152 1 

Área 

Fabril 
10 62,7 2 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
18 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 
19-a,b 9,2 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
22, 23, 63 77,9 3 152 1 

Área 

Fabril 
63-a/s 20,9 ¾ 152 1 

Área 

Fabril 
29-a/s 20,9 ¾ 152 1 

Área 

Fabril 
29 77,9 3 152 1 

Área 

Fabril 
12-a, b, c 40,9 1 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
14 9,2 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
62 40,9 1 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
15 62,7 2 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
30 35 1 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
31 20,9 ¾ 152 1 

Área 

Fabril 
32 77,9 3 152 1 

Área 

Fabril 
33 9,2 ¼ 152 1 
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Área 

Fabril 
34 77,9 3 152 1 

Área 

Fabril 
64 9,2 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
36-a, b 20,9 ¾ 152 1 

Área 

Fabril 
35 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 
65 90,1 3 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
37-a, b 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 
37 77,9 3 152 1 

Área 

Fabril 
38-a, b 40,9 1 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
38 62,7 2 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
45-a, b 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 
47 – a,b 20,9 ¾ 152 1 

Área 

Fabril 
46 90,1 3 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
48 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 
48-a, b 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 
49 - 50 62,7 2 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
57 77,9 3 152 1 
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Área 

Fabril 
40 52,5 2 152 1 

Área 

Fabril 

39, 52, 53, 

54 
35 1 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
55 9,2 ¼ 152 1 

Área 

Fabril 
41 15,8 ½ 152 1 

Área 

Fabril 
51 9,2 ¼ 152 1 

Área 

Auxiliar 
5-a, b, c, d 62,7 2 ½ 152 1 

Área 

Auxiliar 
70 596,9 24 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
70-a/e, 71 260,4 10 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
72 546,1 22 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
73 311,1 12 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
74 393,7 16 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
75 26,6 1 152 1 

Área 

Auxiliar 
76 12,5 03/ago 152 1 

Área 

Auxiliar 
77 155,6 6 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
78 77,9 3 242 1 

Área 

Auxiliar 
79 20,9 03/abr 242 1 
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Área 

Auxiliar 
79-a/1 9,2 01/abr 242 1 

Área 

Auxiliar 
88 90,1 3 1/2 242 1 

Área 

Auxiliar 
80 743 30 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
80-a,b,c 445 18 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
81 311,1 12 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
82 596,9 24 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
83 311,1 12 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
84 342,9 14 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
85 155,6 6 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
86 77,9 3 152 1 

Área 

Auxiliar 
87 35 1 ¼ 152 1 

Área 

Auxiliar 
89 495,3 20 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
90 692,2 28 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
91 889 36 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
92 844,6 34 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
93 596,9 24 152 1,5 
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Área 

Auxiliar 
94 445 18 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
95 743 30 152 1,5 

Área 

Auxiliar 
96 977,9 40 152 1,5 

Fonte: Autores, 2021. 
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G3 - Cálculo da perda de carga 

 

O cálculo de perda de carga nas tubulações engloba a perda de carga causada pelo 

comprimento dos canos e pelos acessório. Ela foi realizada de acordo com o diâmetro, 

comprimento das tubulações e a quantidade de acessórios contidos nas mesmas.  Os 

acessórios foram distribuídos através de uma verificação de cada trecho de tubulação na 

planta industrial, analisando-se quais os tipos de acessórios necessários, conforme as 

bifurcações e curvas que as tubulações realizam. Para transpor o valor da perda de carga 

do acessório para metros de tubulação ( k ), utilizou-se o Anexo C4, onde necessita-se do 

diâmetro da tubulação onde o acessório irá se encontrar e qual o tipo específico de 

acessório. O cálculo da perda de carga total para a tubulação foi feito conforme a Equação 

39, no qual a perda de carga é dada tanto para a parcela de tubulação quanto para os 

acessório.   

 

2 .

2.

b du L f
J k

g D

 
  

 
 (39) 

  

Onde 

J = perda de carga total (m) 

bu = velocidade de escoamento do fluido (m/s) 

L  = comprimento da tubulação (m) 

f = fator de atrito 

g  = aceleração da gravidade (m/s²) 

D  = diâmetro da tubulação (m) 

k = perda de carga localizada no acessório conforme o diâmetro (m) 

 

Para obter-se o fator de atrito ( df ), calculou-se o Reynolds ( Re ) através da 

Equação 40, considerando-se escoamento turbulento, no qual Re  > 4.000. Com base no 

Re  e sabendo-se que a rugosidade relativa  D
  para aço inox é 0,00009, pode-se obter 

o fator de atrito através do Diagrama de Moody apresentado no Anexo C5. 

 

 
. .

Re bu D


  (40) 
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Onde 

Re = número de Reynolds 

 = densidade do fluido (kg/m³) 

bu = velocidade de escoamento do fluido (m/s) 

D  = diâmetro da tubulação (m) 

 = viscosidade do fluido (kg/m.s) 

 

Com isso, obteve-se todos os valores para o cálculo da perda de carga nas 

tubulações. Os valores obtidos estão dispostos na Tabela 84. Destaca-se que realizou-se 

o cálculo para todas as tubulações relacionadas a produção de ácido succínico, tanto do 

processo, quanto das utilidades. Destaca-se que ao observar-se a Tabela 84, nota-se que 

a perda de carga total num geral não é muito elevada, isso deve-se ao fato de que as 

tubulações são curtas, entretanto, para as tubulações de vapor nota-se uma maior perda 

de carga, por serem mais longas. 
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Tabela 85 - Perda de carga nas tubulações. 

Corrente 
Ub 

(m/s) 
L (m) 

Dcomercial 

(m) 

µ 

(Kg/m.s) 
Re fd Jtubulação Acessórios K ∑K Jacessórios Jtotal 

4 2,5 0,64 0,0092 0,0003 7841,3 0,0094 0,0006 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9 4,9 0,0048 0,0055 

5 2,5 24,12 0,0627 0,0010 142130,6 0,0054 0,5430 

2 Curva 90º 

raio curto; 2 

Tê saída 

bilateral; 

2; 4,3 12,6 3,3121 3,8552 

5-a 2,5 0,75 0,0627 0,0010 142130,6 0,0054 0,0169 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,4 0,4 0,1051 0,1220 

5-b 2,5 0,75 0,0627 0,0010 142130,6 0,0054 0,0169 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,4 0,4 0,1051 0,1220 

5-c 2,5 0,75 0,0627 0,0010 142130,6 0,0054 0,0169 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,4 0,4 0,1051 0,1220 

5-d 2,5 0,75 0,0627 1000,0000 0,1 0,0054 0,0169 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,4 0,4 0,1051 0,1220 

6 2,5 0,20 0,0627 0,0010 142476,7 0,0054 0,0042 
1 Tê saída 

bilateral; 
4,3 4,3 1,0706 1,0749 

6-a 2,5 1,26 0,0525 0,0003 302350,0 0,0056 0,0171 

1 Curva 90º 

raio longo;1 

Tê saída 

bilateral 

1,1; 3,5 4,6 0,5829 0,5999 
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6-b 2,5 1,26 0,0525 0,0003 302350,0 0,0056 0,0171 

1 Curva 90º 

raio longo;1 

Tê saída 

bilateral 

1,1; 3,5 4,6 0,5829 0,5999 

6-c 2,5 0,49 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0148 
1 Curva 90º 

raio longo; 
0,7 0,7 0,1186 0,1333 

6-d 2,5 0,49 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0148 
1 Curva 90º 

raio longo; 
0,7 0,7 0,1186 0,1333 

6-e 2,5 0,49 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0148 
1 Curva 90º 

raio longo; 
0,7 0,7 0,1186 0,1333 

6-f 2,5 0,49 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0148 
1 Curva 90º 

raio longo; 
0,7 0,7 0,1186 0,1333 

7-a 2,5 0,31 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0095 

1 Curva 90º 

raio curto;1 

Tê saída 

bilateral; 

1,1; 2,3; 3,4 0,5758 0,5853 

7-b 2,5 0,31 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0095 

1 Curva 90º 

raio curto;1 

Tê saída 

bilateral; 

1,1; 2,3; 3,4 0,5758 0,5853 

7-c 2,5 0,31 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0095 

1 Curva 90º 

raio curto;1 

Tê saída 

bilateral; 

1,1; 2,3; 3,4 0,5758 0,5853 

7-d 2,5 0,31 0,0350 0,0003 233298,7 0,0063 0,0095 

1 Curva 90º 

raio curto;1 

Tê saída 

bilateral; 

1,1; 2,3; 3,4 0,5758 0,5853 
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7-e 2,5 2,70 0,0525 0,0003 311420,5 0,0056 0,0389 

1 Curva 90º 

raio longo;1 

Tê saída 

bilateral; 

1,1; 3,5; 4,6 0,6184 0,6573 

7-f 2,5 0,31 0,0525 0,0003 311420,5 0,0056 0,0045 

1 Tê 

passagem 

direta; 

1,3 1,3 0,1748 0,1793 

7 2,5 0,09 0,0627 0,0003 521434,3 0,0054 0,0021 -   0,0000 0,0021 

8 2,5 14,17 0,0779 0,0003 518544,1 0,0051 0,1660 
3 Curva 90º 

raio longo; 
1,6 4,8 0,8616 1,0276 

8-a 2,5 3,91 0,0525 0,0005 198384,2 0,0056 0,0911 
2 Curva 90º 

raio longo; 
1,1 2,2 0,4791 0,5702 

8-b 2,5 3,91 0,0525 0,0005 198384,2 0,0056 0,0911 
2 Curva 90º 

raio longo; 
1,1 2,2 0,4791 0,5702 

9 2,5 15,75 0,0779 0,0005 267329,8 0,0051 0,1845 
2 Curva 90º 

raio longo; 
1,6 3,2 0,5744 0,7589 

10 2,5 55,84 0,0627 0,0005 220630,0 0,0054 0,9027 
4 Curva 90º 

raio longo; 
1,3 5,2 0,9816 1,8843 

18 2,5 3,32 0,0525 0,0010 94077,9 0,0056 0,0584 
1 Curva 90º 

raio curto; 
1,7 1,7 0,2793 0,3377 

19-a 2,5 5,97 0,0092 0,0010 12843,8 0,0094 0,3548 

1 Curva 90º 

raio médio; 

1 Tê 

passagem 

direta; 1 

Válvula 

Globo 

aberta; 

0,4; 0,3; 

4,9; 
5,6 0,3276 0,6824 
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19-b 2,5 0,57 0,0092 0,0010 12843,8 0,0094 0,0337 

1 Tê saída 

bilateral; 1 

Válvula 

Globo 

aberta; 

1; 4,9; 5,9 0,3452 0,3789 

19 2,5 2,73 0,0092 0,0010 12843,8 0,0094 0,1621 
1 Tê saída 

bilateral; 
1 1,0 0,0585 0,2206 

22 2,5 3,00 0,0779 0,0010 163205,5 0,0051 0,0439 

1 Curva 90º 

raio médio; 

1 Curva 90º 

raio curto; 

1,6; 2,5; 4,1 0,9204 0,9644 

23 2,5 19,71 0,0779 0,0007 250431,7 0,0051 0,2887 

1 Curva 90º 

raio curto; 1 

Tê saída 

bilateral; 

2,5; 5,2 7,7 1,7286 2,0173 

63 2,5 74,72 0,0779 0,0010 168101,6 0,0051 1,1614 

4 Tê saída 

bilateral; 2 

Curva 90º 

raio curto; 

12 Tê de 4 

vias; 

5,2; 2,5; 

6,8 
107,4 25,5792 26,7406 

63-a/s 2,5 7,72 0,0209 0,0010 32938,1 0,0072 0,3393 -   0,0000 0,3393 

29-a/s 2,5 14,15 0,0209 0,0008 47326,8 0,0072 0,8138 -   0,0000 0,8138 

29 2,5 94,18 0,0779 0,0008 241535,7 0,0051 1,9171 

6 Curva 90º 

raio longo; 

13 1 Tê 

saída 

bilateral; 19 

1,6; 5,2; 

0,5; 
86,7 27,0390 28,9561 
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Válvula 

Gaveta 

aberta; 

12-a 2,5 1,00 0,0409 0,0010 81608,8 0,0060 0,0298 
1 Curva 90º 

raio médio; 
1,1 1,1 0,2241 0,2539 

12-b 2,5 1,00 0,0409 0,0010 81608,8 0,0060 0,0298 
1 Tê saída 

bilateral; 
2,8 2,8 0,5705 0,6002 

12-c 2,5 1,00 0,0409 0,0010 81608,8 0,0060 0,0298 
1 Tê saída 

bilateral; 
2,8 2,8 0,5705 0,6002 

12 2,5 32,67 0,0409 0,0010 81608,8 0,0060 0,9774 

2 Tê saída 

bilateral; 1 

Curva 90º 

raio longo; 

2,8; 0,9; 6,5 1,3243 2,3017 

14 2,5 0,98 0,0092 0,0010 12364,1 0,0094 0,0915 
1 Tê saída 

bilateral 
1 1,0 0,0916 0,1831 

62 2,5 83,86 0,0409 0,0010 84402,0 0,0060 2,6835 

3 Curva 90º 

raio curto; 8 

Tê 4 vias; 

12 Válvula 

Globo 

aberta; 

1,3; 3,7; 

13,4; 
194,3 42,3417 45,0252 

15 2,5 88,65 0,0627 0,0010 116115,8 0,0054 1,3320 

3 Curva 90º 

raio curto; 8 

Tê 4 vias; 1 

Tês 

passagem 

direta; 12 

Válvula 

2; 5,6; 

1,3; 21; 
304,1 53,3534 54,6854 
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Globo 

aberta; 

30 2,5 44,11 0,0350 0,0008 67736,7 0,0063 0,9565 
3 Curva 90º 

raio médio; 
0,9 2,7 0,3275 1,2840 

31 2,5 16,00 0,0209 0,0008 57573,0 0,0072 1,3621 

2 Válvula 

gaveta 

aberta; 1 Tê 

saída 

bilateral; 2 

Curva 90º 

de raio 

curto; 

0,1; 1,4; 

0,7; 
3,0 0,7368 2,0989 

32 2,5 5,52 0,0779 0,0008 195610,3 0,0051 0,0737 

1 Válvula 

gaveta 

aberta; 

0,5 0,5 0,1023 0,1760 

33 2,5 2,56 0,0092 0,0010 6801,4 0,0094 0,0679 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9 4,9 0,1281 0,1959 

34 2,5 0,77 0,0779 0,0010 156568,3 0,0051 0,0104 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,5 0,5 0,1033 0,1137 

64 2,5 2,58 0,0092 0,0008 7835,8 0,0094 0,0612 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9 4,9 0,1144 0,1756 

36-a 2,5 0,74 0,0209 0,0010 87432,9 0,0072 0,0728 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 1 Tê 

saída 

bilateral; 

0,1; 1,4; 1,5 0,4276 0,5004 
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36-b 2,5 0,74 0,0209 0,0010 87432,9 0,0072 0,0728 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 1 

Curva 90º 

raio curto; 

0,1; 0,7; 0,8 0,2280 0,3009 

36 2,5 8,10 0,0209 0,0010 87432,9 0,0072 0,8003 -   0,0000 0,8003 

35 2,5 2,61 0,0525 0,0003 271649,0 0,0056 0,0559 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,4 0,4 0,0799 0,1358 

65 2,5 23,83 0,0901 0,0010 203059,3 0,0049 0,3371 

4 Curva 90° 

raio médio; 

2 Tê 

passagem 

direta; 2 Tê 

saída 

bilateral; 

2,8; 2,1; 

6,7; 
28,8 7,4823 7,8194 

37-a 2,5 1,77 0,0525 0,0008 137362,8 0,0056 0,0421 

1 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 1 Tê 

saída 

bilateral; 

1,7; 0,4; 

3,5; 
5,6 1,2443 1,2863 

37-b 2,5 1,77 0,0525 0,0008 137362,8 0,0056 0,0421 

2 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

1,7; 0,4; 3,8 0,8443 0,8864 
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37 2,5 10,18 0,0779 0,0008 185101,4 0,0051 0,1217 
2 Curva 90º 

raio médio; 
2,1 4,2 0,7693 0,8910 

38-b 2,5 1,66 0,0409 0,0003 278049,3 0,0060 0,0639 

1 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 1 Tê 

saída 

bilateral; 

1,3; 0,3; 

2,8; 
4,4 1,1516 1,2155 

38-a 2,5 1,66 0,0409 0,0003 278049,3 0,0060 0,0639 

2 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

1,3; 0,3; 2,9 0,7590 0,8229 

38 2,5 41,48 0,0627 0,0003 362692,3 0,0054 0,6730 
2 Curva 90º 

raio médio; 
1,7 3,4 0,6441 1,3171 

45-a 2,5 0,72 0,0525 0,0006 148749,1 0,0056 0,0173 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 1 1 

Tê saída 

bilateral; 

0,4; 3,5; 3,9 0,8766 0,8938 

45-b 2,5 0,72 0,0525 0,0006 148749,1 0,0056 0,0173 

1 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

1,7; 0,4; 2,1 0,4720 0,4893 

45 2,5 20,85 0,0525 0,0006 148749,1 0,0056 0,5019 
2 Curva 90º 

raio médio; 
1,4 2,8 0,6293 1,1312 
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47 2,5 0,87 0,0209 0,0010 83848,1 0,0072 0,0794 
1 Tê saída 

bilateral; 
1,4 1,4 0,3670 0,4464 

47-a 2,5 0,58 0,0209 0,0010 83848,1 0,0072 0,0529 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,1 0,1 0,0262 0,0791 

47-b 2,5 5,42 0,0209 0,0010 83848,1 0,0072 0,4925 

1 Curva 90º 

raio médio; 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,6; 0,1; 0,7 0,1835 0,6760 

46 2,5 7,69 0,0901 0,0006 270985,7 0,0049 0,1060 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,7 0,7 0,1772 0,2833 

48 2,5 26,79 0,0525 0,0006 147545,0 0,0056 0,6345 

3 Curva 90º 

raio curto; 1 

Tê saída 

bilateral; 

1,7; 3,5; 8,6 1,9018 2,5362 

48-a 2,5 0,76 0,0525 0,0006 147545,0 0,0056 0,0181 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,4 0,4 0,0885 0,1065 

48-b 2,5 0,76 0,0525 0,0006 147545,0 0,0056 0,0181 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

0,4 0,4 0,0885 0,1065 

49 2,5 31,75 0,0627 0,0007 239032,5 0,0054 0,8585 

3 Curva 90º 

raio médio; 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

1,7; 0,4; 5,5 1,7367 2,5953 
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50 2,5 9,56 0,0627 0,0007 239032,5 0,0054 0,2586 

3 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

2; 0,4 6,4 2,0209 2,2795 

57 2,5 88,68 0,0779 0,0010 166764,2 0,0051 1,3566 

3 Curva 90° 

raio médio; 

1 Curva 45º; 

2,1; 1,2; 7,5 1,7579 3,1146 

40 2,5 33,31 0,0525 0,0003 269050,4 0,0056 0,6991 

4 Curva 90º 

raio médio; 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

1,4; 0,4; 6,0 1,1760 1,8751 

39 2,5 1,43 0,0350 0,0007 113009,6 0,0063 0,0577 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

11,3 11,3 2,5545 2,6122 

52 2,5 17,50 0,0350 0,0007 85628,7 0,0063 0,4060 

4 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Globo 

aberta; 

1,1; 

11,3; 
15,7 2,0377 2,4437 

53 2,5 1,09 0,0350 0,0007 83769,5 0,0063 0,0243 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

11,3 11,3 1,4036 1,4279 

54 2,5 0,97 0,0350 0,0007 83769,5 0,0063 0,0216 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

11,3 11,3 1,4036 1,4252 
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55 2,5 0,85 0,0092 0,0003 15346,6 0,0094 0,0178 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9 4,9 0,1009 0,1187 

41 2,5 1,46 0,0158 0,0010 39573,0 0,0079 0,0961 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9 4,9 0,6463 0,7425 

51 2,5 7,35 0,0092 0,0010 11803,0 0,0094 0,3183 

2 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Globo 

aberta; 

0,5; 4,9; 5,9 0,2513 0,5697 

70 25,0 25,21 0,5969 0,0000 572522,6 0,0032 3,2581 

2 Curva 90º 

raio curto; 2 

Tê saída 

bilateral; 

20; 4 48,0 1141,2530 1144,5111 

70-a/e 25,0 0,90 0,2604 0,0000 262522,6 0,0038 0,3497 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

85 85,0 2233,5496 2233,8993 

71 25,0 35,67 0,2604 0,0000 287106,7 0,0038 16,5769 

3 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Globo 

abeta; 

7,9 ; 85 108,7 3416,3284 3432,9053 

72 25,0 5,70 0,5461 0,0000 447966,6 0,0033 0,5996 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

180 180,0 3130,2425 3130,8421 

73 25,0 3,60 0,3111 0,0000 295182,5 0,0037 0,9974 

1 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

9,5;102 111,5 2593,6002 2594,5976 
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Globo 

abeta; 

74 25,0 0,30 0,3937 0,0000 355668,3 0,0035 0,0567 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

140 140,0 2952,8817 2952,9384 

75 25,0 1,30 0,0266 0,0000 24375,1 0,0068 7,1417 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

8,2 8,2 177,4180 184,5596 

76 25,0 1,91 0,0125 0,0000 11293,5 0,0085 27,2086 

1 Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9 4,9 102,8741 130,0827 

77 25,0 2,74 0,1556 0,0000 165156,4 0,0043 2,2123 

1 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9; 51 55,9 1627,5778 1629,7901 

78 25,0 37,21 0,0779 0,0000 6053,1 0,0051 68,8148 

6 Curva 90° 

raio curto; 1 

Válvula 

Globo 

aberta; 

2,5; 26 41,0 1161,7276 1230,5424 

79 25,0 55,00 0,0209 0,0000 1612,7 0,0072 531,4990 

1 Curva 90° 

raio curto; 8 

Tê 4 vias; 2 

Válvula 

Globo 

aberta; 

0,7; 1,4; 

6,7 
25,3 705,3010 1236,8000 
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79-a/l 25,0 14,64 0,0092 0,0000 304,4 0,0094 75,8145 

12 Válvula 

Globo 

aberta; 

4,9 58,8 299,6800 375,4945 

88 25,0 58,30 0,0901 0,0010 98,1 0,0049 57,7248 

2 Curva 90º 

raio médio; 

1 Tê saída 

bilateral, 1 

Válvula 

Globo 

aberta; 

2,4; 6; 

24 
34,8 632,7740 690,4988 

80 2,5 7,55 0,7430 0,0010 1699971,7 0,0031 0,0085 

2 Curva 90º 

raio curto; 1 

Tê 4 vias; 

23; 55 101,0 27,0560 27,0645 

80-a,b,c 2,5 6,84 0,4450 0,0010 946126,6 0,0034 0,0122 

3 Válvula 

Globo 

aberta; 

148 444,0 102,7065 102,7187 

81 2,5 118,46 0,3111 0,0010 756323,9 0,0037 0,4266 

8 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

9,5; 102 178,0 53,8221 54,2487 

82 2,5 30,39 0,5969 0,0010 1321949,7 0,0032 0,0415 

4 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

15; 4 64,0 16,0636 16,1051 

83 2,5 7,78 0,3111 0,0010 699532,1 0,0037 0,0240 

2 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

9,5; 2,1 21,1 5,4579 5,4818 
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Gaveta 

aberta; 

84 2,5 2,83 0,3429 0,0010 747794,1 0,0036 0,0073 

1 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

10,5; 

2,4 
12,9 3,1395 3,1468 

85 2,5 0,30 0,1556 0,0010 416234,9 0,0043 0,0030 

1 Válvula 

Gaveta 

aberta; 

1,1 1,1 0,4028 0,4058 

86 2,5 6,85 0,0779 0,0010 153586,7 0,0051 0,0889 

2 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

2,5; 0,5 5,5 1,0935 1,1824 

87 2,5 24,41 0,0350 0,0010 82885,7 0,0063 0,8677 

2 Curva 90º 

raio curto; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

1,1; 0,2 2,4 0,4772 1,3449 

89 25,0 38,35 0,4953 0,6202 11,7 0,0034 7,4717 

4 Tê saída 

bilateral; 4 

Curva 90º 

raio curto; 

33; 18 204,0 5847,3921 5854,8638 

90 25,0 21,07 0,6922 0,6202 16,4 0,0031 2,7313 
1 Tê saída 

bilateral; 
55 55,0 1566,4608 1569,1920 

91 25,0 41,25 0,8890 0,6202 21,4 0,0030 4,1134 
1 Tê saída 

bilateral; 1 
60; 30 90,0 2657,2482 2661,3616 
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Curva 90º 

raio curto; 

92 25,0 29,62 0,8446 0,6202 24,5 0,0030 4,5660 

1 Tê saída 

bilateral; 1 

Vávula 

Globo 

aberta; 

55; 280 335,0 14384,1443 14388,7104 

93 2,5 8,80 0,5969 1000,0000 1,5 0,0032 0,0145 
2 Tê saída 

bilateral; 
45 90,0 27,1965 27,2110 

94 2,5 7,36 0,4450 1000,0000 1,1 0,0034 0,0167 
1 Tê saída 

bilateral; 
30 30,0 8,7984 8,8151 

95 2,5 16,39 0,7430 1000,0000 1,8 0,0031 0,0207 
1 Tê saída 

bilateral; 
50 50,0 15,0723 15,0930 

96 2,5 4,85 0,9779 1000,0000 2,7 0,0029 0,0055 

1 Tê saída 

bilateral; 1 

Válvula 

Gaveta 

aberta; 

80; 9 89,0 33,7429 33,7484 

Fonte: Autores, 2021. 
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G3 - Dimensionamento das bombas 

 

Para o dimensionamento das bombas, inicialmente determinou-se onde se 

localizariam as bombas. Posicionou-se bombas em todas as saídas de equipamentos do 

processo e nas utilidades de água fria. Para o cálculo da potência da bomba, utilizou-se a 

Equação 41. Destaca-se que para a diferença de altura utilizou-se a altura dos 

equipamentos, sendo a altura zero a base do equipamento. Ressalta-se que se utilizou 70% 

de eficiência para as bombas. 

 

 
.

. .s

g Z J
W Q L



  
  
 

 (41) 

 

Onde 

sW = potência da bomba (Watt) 

g = aceleração da gravidade (m/s²) 

Z = diferença de altura (m) 

J  = perda de carga total na tubulação (m) 

  = eficiência da bomba 

L  = comprimento da tubulação (m) 

Q = vazão mássica de fluido (m³/s) 

 

A Tabela 85 apresenta as potências calculadas para as bombas disponíveis no 

processo e nas utilidades de água fria, além da potência comercial das bombas adquiridas.  
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Tabela 86 - Dimensionamento das bombas.  

Bomba Detalhe Corrente 
Vazão 

(m³/s) 

Comprimento 

(m) 

Perda de 

carga total 
ΔZ 

Ws 

(Watt) 

Ws 

(Cv) 

Bomba 

comercial (CV) 

B-101 Ác. Sulfúrico 4 0,000009 0,64 0,0055 5,933 0,0005 0,0000 1/6 

B-102 

Água 5 0,007011 24,12 3,2270 

5,933 99,5380 0,1353 1/4 

Água 5-a 0,007011 0,75 0,1221 

Água 5-b 0,007011 0,75 0,1221 

Água 5-c 0,007011 0,75 0,1221 

Água 5-d 0,007011 0,75 11,4941 

B-103 

Ác. Sulfúrico diluído 6 0,006823 0,20 1,0760 

7,5 10,5244 0,0143 1/6 

Ác. Sulfúrico diluído 6-a 0,003412 1,26 0,6005 

Ác. Sulfúrico diluído 6-b 0,003412 1,26 0,6005 

Ác. Sulfúrico diluído 6-c 0,001757 0,49 0,1335 

Ác. Sulfúrico diluído 6-d 0,001757 0,49 0,1335 

Ác. Sulfúrico diluído 6-e 0,001757 0,49 0,1335 

Ác. Sulfúrico diluído 6-f 0,001757 0,49 0,1335 

B-104 
Ác. Sulfúrico diluído 7-a 0,001757 0,31 0,5859 

4,313 5,9783 0,0081 1/6 
Ác. Sulfúrico diluído 7-b 0,001757 0,31 0,5859 
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Ác. Sulfúrico diluído 7-c 0,001757 0,31 0,5859 

Ác. Sulfúrico diluído 7-d 0,001757 0,31 0,5859 

Ác. Sulfúrico diluído 7-e 0,003514 2,70 0,6579 

Ác. Sulfúrico diluído 7-f 0,003514 0,31 0,1795 

Ác. Sulfúrico diluído 7 0,007028 0,09 0,0021 

B-105 

Mistura 8 0,008944 14,17 1,0285 

2 12,2426 0,0166 1/6 Mistura 8-a 0,004472 3,91 0,5707 

Mistura 8-b 0,004472 3,91 0,5707 

B-106 Mistura 9 0,008944 15,75 0,7595 1 2,1265 0,0029 1/6 

B-107 Mistura 10 0,005941 55,84 1,8853 6,722 32,1436 0,0437 1/6 

B-108 Mistura 18 0,003885 3,32 0,3380 6,722 1,2200 0,0017 1/6 

B-109 

Líq. Maceração de Milho 19-a 0,000072 5,97 0,6828 

6,722 0,1916 0,0003 1/6 Líq. Maceração de Milho 19-b 0,000072 0,57 0,3792 

Líq. Maceração de Milho 19 0,000072 2,73 0,2207 

B-110 Mistura 22 0,010003 3,00 0,9653 2,2 0,9664 0,0013 1/6 

B-111 Mistura 23 0,010003 19,71 2,0191 4,991 14,3554 0,0195 1/6 

B-112 Mistura 63 0,010303 74,72 26,7667 4,991 97,1570 0,1321 1/4 
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Mistura 63-a/s 0,000542 7,72 0,3393 

B-113 
Mistura 29-a/s 0,000621 14,15 0,8138 

3 113,7516 0,1547 1/4 
Mistura 29 0,011790 94,18 28,9837 

B-114 

Água 12-a 0,002625 1,00 0,2541 

6,288 35,0079 0,0476 1/6 
Água 12-b 0,002625 1,00 0,6008 

Água 12-c 0,002625 1,00 0,6008 

Água 12 0,002625 32,67 2,3031 

B-115 Coquetel Enzimático 14 0,000090 0,98 0,1832 6,288 0,0078 0,0000 1/6 

B-116 Mistura 62 0,002715 83,86 45,0684 6,288 34,7242 0,0472 1/6 

B-117 Mistura 15 0,005728 88,65 54,7398 1 46,8185 0,0637 1/6 

B-118 Reciclo Células 30 0,001487 44,11 1,2843 4,991 4,7078 0,0064 1/6 

B-119 Células purgadas 31 0,000755 16,00 2,0996 12,726 2,1902 0,0030 1/6 

B-120 
Mistura (saída da 

centrífuga) 
32 0,009548 5,52 0,1761 6,626 4,9085 0,0067 1/6 

B-121 

Ác. Sulfúrico diluído 

(saída do tanque de 

diluição h2so4)) 

33 0,000048 2,56 0,1960 6,626 0,0114 0,0000 1/6 
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B-122 
Mistura (saída da 

acidificação) 
34 0,009596 0,77 0,1138 14,41 1,4982 0,0020 1/6 

B-123 Água 64 0,000045 2,58 0,1757 3,272 0,0054 0,0000 1/6 

B-124 

Sulfato de amônia 36-a 0,000813 0,74 0,5008 

14,41 4,7703 0,0065 1/6 Sulfato de amônia 36-b 0,000813 0,74 0,3011 

Sulfato de amônia 36 0,000813 8,10 0,8003 

B-125 Acetona (TQ-405) 35 0,004284 2,61 0,1359 14,41 2,2604 0,0031 1/6 

B-126 Mistura 65 0,014394 23,83 7,8270 6,722 36,1462 0,0491 1/6 

B-127 

(Sai do TE-402) 37-a 0,004518 1,77 1,2876 

3,83 14,3893 0,0196 1/6 (Sai do TE-401) 37-b 0,004518 1,77 0,8873 

(Entra no P-401) 37 0,009035 10,18 0,8917 

B-128 

Mistura de acetona a 

água (sai do TE-402) 
38-b 0,002976 1,66 1,2167 

8,8 68,3368 0,0929 1/6 
Mistura de acetona a 

água (sai do TE-401) 
38-a 0,002976 1,66 0,8237 

Mistura de acetona a 

água (entra no TD-501) 
38 0,005951 41,48 1,3178 

B-129 Metanol (sai do TQ-406) 45-a 0,004544 0,72 0,8947 3,83 17,3992 0,0237 1/6 
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Metanol (sai do TQ-407) 45-b 0,004544 0,72 0,4898 

Metanol (entra no P-401) 45 0,004544 20,85 1,1319 

B-130 

Sulfato de amônia (sai do 

P-401) 
47 0,000780 0,87 0,4467 

12,726 2,8967 0,0039 1/6 
Sulfato de amônia (entra 

no TQ-403) 
47-a 0,000780 0,58 0,0792 

Sulfato de amônia (entra 

no TQ-40)4 
47-b 0,000780 5,42 0,6762 

B-131 (sai do P-401) 46 0,014209 7,69 0,2834 8,4 12,9122 0,0176 1/6 

B-132 

Metanol (sai do TD-401) 48 0,004507 26,79 2,5382 

7,352 40,9533 0,0557 1/6 Metanol (sai do TD-401) 48-a 0,004507 0,76 0,1066 

Metanol (sai do TD-401) 48-b 0,004507 0,76 0,1066 

B-133 
Mistura aquosa (saída de 

fundo TD-401) 
49 0,007684 31,75 2,5970 2 7,7423 0,0105 1/6 

B-134 
Mistura aquosa (saída de 

fundo TD-401) 
50 0,007684 9,56 2,2816 6,667 7,1049 0,0097 1/6 

B-135 Efluente neutralizado 57 0,010221 88,68 3,1164 0,5 10,3860 0,0141 1/6 
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B-136 
Acetona (saída do TD-

501) 
40 0,004243 33,31 1,8763 3,095 6,5089 0,0088 1/6 

B-137 Saída de fundo TD-501 39 0,002030 1,43 2,6149 3,2 0,1409 0,0002 1/6 

B-138 
Acetona (saída do TD-

502) 
52 0,001538 17,50 2,4458 9,6 3,7152 0,0051 1/6 

B-139 
Metanol (saída do TD-

601) 
53 0,001505 1,09 1,4293 0,8 0,0218 0,0000 1/6 

B-140 Água + Metanol 54 0,001505 0,97 1,4266 6,667 0,1396 0,0002 1/6 

B-141 
Acetona (saída do TD-

601) 
55 0,000043 0,85 0,1188 3,095 0,0016 0,0000 1/6 

B-142 Ácido Succínico 41 0,000315 1,46 0,7431 2,88 0,0190 0,0000 1/6 

B-143 Ácido Succínico + água 51 0,000061 7,35 0,5699 6,667 0,0425 0,0001 1/6 

B-144 Água de resf TC-106/108 80 0,993500 7,55 23,3957 4 671,1797 0,9125 1 

B-145 Água de resf TC-106/108 80-a,b,c 0,331167 6,84 134,4020 6 625,3905 0,8503 1 

B-146 Água de resf TC-201 81 0,185098 118,46 45,1491 2,2 2090,2390 2,8419 3 

B-147 Água de resf TD-401 82 0,620660 30,39 16,6130 8,4 2668,0554 3,6275 4 

B-148 Água de resf TD-501 83 0,171199 7,78 5,1643 8,8 174,0873 0,2367 1/4 

B-149 Água de resf TD-502 84 0,201691 2,83 4,7358 3,2 29,5079 0,0401 1/6 
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B-150 Água de resf TD-601 85 0,050943 0,30 0,2220 9,6 2,0610 0,0028 1/6 

B-151 Água de resf TC-601 86 0,009413 6,85 1,1836 0,8 0,8320 0,0011 1/6 

B-152 Salmoura CR-501 87 0,001904 24,41 1,4992 2,88 1,9751 0,0027 1/6 

B-153 Água de Resf 93 0,681017 8,80 26,4366 0 226,3333 0,3077 1/3 

B-154 Água de Resf 94 0,372890 7,36 9,0693 0 35,5733 0,0484 1/6 

B-155 Água de Resf 95 1,053907 16,39 18,9967 0 468,7710 0,6374 3/4 

B-156 Água de Resf 96 2,047407 4,85 0,0055 0 0,0787 0,0001 1/6 

Fonte: Autores, 2021. 

 


