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RESUMO

A indústria química possui o objetivo de gerar lucros, porém as despesas envolvidas em sua

construção  e  operação  são  elevadas.  Tomadas  de  decisões  equivocadas  levam a  grandes

prejuízos.  Neste  contexto,  a  simulação  computacional  se  torna  fundamental  no

desenvolvimento  de  qualquer  projeto  na  indústria  química,  desde  a  tentativa  de  otimizar

algum equipamento até a implementação de uma nova planta industrial. A simulação permite

uma  aproximação  com a  realidade  de  forma  consistente  e  detalhada.  Neste  trabalho,  foi

realizada a avaliação econômica de uma planta industrial produtora de formalina proposta por

Turton et al. (2009). Formalina é a solução aquosa de formaldeído, comercializada entre 25%

e 56% p/p. O software UniSim® foi  utilizado para realizar a simulação computacional da

planta.  Os  custos  de  capital  e  operação  foram  estimados  com  auxílio  de  conceitos

fundamentados nas literaturas de referência.  A viabilidade econômica foi analisada com o

cálculo do valor presente líquido e da taxa interna de retorno, considerando dois valores para

a taxa mínima de atratividade, 10% e 15%. Para o primeiro, o empreendimento se mostrou

viável e atrativo. Para o segundo, a viabilidade não foi alcançada. 

Palavras-chave: Formalina. Formaldeído. Simulação computacional. Viabilidade econômica.



 

 

ABSTRACT 

 

A chemical industry has the goal of generating profits, but the expenses involved in its 

construction and operation are high. Making bad decisions leads to big losses. In this context, 

computer simulation becomes fundamental in the development of any project in the chemical 

industry, from the attempt to optimize equipment to the implementation new industrial plant. 

Simulation allows a consistent and detailed approach to reality. In this work, the economic 

evaluation of a formalin plant proposed by Turton et al. (2009) was made. Formalin is the 

aqueous formaldehyde solution, marketed at 25% to 56% w/w. UniSim
®
 software was used to 

perform the computer simulation of the plant. The capital and operation costs were estimated 

using concepts based on reference literature. Economic feasibility was analyzed by 

calculating net present value and internal rate return, considering two distinct values for the 

interest rate, 10% and 15%. For the first, the venture was proved feasible and attractive. For 

the second, the feasibility was not achieved. 

 

Keywords: Formalin. Formaldehyde. Computer simulation. Economic feasibility.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria química apresenta-se como um setor de extrema importância no âmbito 

econômico de um país, possuindo papel de destaque no Produto Interno Bruto (PIB) e na 

geração de empregos. É a responsável pela fabricação de produtos e pelo fornecimento de 

matérias-primas e insumos para outros setores. Além disso, sua atuação em áreas como a de 

alimentos, fontes de energia, medicina avançada e reciclagem gera um impacto social positivo 

(EXAME, 2019).  

O aldeído mais comercializado mundialmente é o formaldeído. Em 2017, 70% do seu 

uso foi para produção de resinas. Neste mesmo ano, a China foi o maior mercado consumidor 

de formaldeído, representando 47% do consumo mundial. O Brasil, assim como Estados 

Unidos, Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Rússia, Índia, Coréia do Sul, 

Japão e Canadá, possui um mercado significativo (IHS MARKIT, 2017). O formaldeído é 

comercializado na forma de sólido polimérico ou de solução aquosa. A solução aquosa, 

denominada formalina, possui comercialmente concentrações entre 25% e 56% de 

formaldeído em peso, além de quantidades variáveis de metanol (GERBERICH e SEAMAN, 

2013). 

Considerando todos os seus segmentos, a indústria química brasileira obteve, em 2018, 

um faturamento líquido estimado de US$ 127,9 bilhões (ABIQUIM, 2019). As fábricas de 

produtos químicos têm como objetivo principal a obtenção de lucro, logo, realizar estimativas 

de custos de forma prática e aproximada se torna importante na escolha de determinado 

processo. A avaliação econômica consiste em uma etapa crucial para as tomadas de decisões, 

sendo possível a aplicação de diferentes métodos para estimativas preliminares de custo de 

um equipamento ou de uma unidade industrial completa. 

A simulação computacional é uma ferramenta utilizada por engenheiros químicos para 

interpretar fluxogramas, localizar pontos de mau funcionamento e prever o desempenho de 

processos. Devido a essa capacidade, a etapa de simulação se torna indispensável no 

desenvolvimento de um projeto industrial. Os simuladores são utilizados para diversas 

aplicações, desde o cálculo de balanços de massa e energia até o desempenho de 
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equipamentos mais complexos. Entre os principais softwares de simulação de processos estão 

o ASPEN PLUS, ASPEN HYSYS, UNISIM, CHEMCAD e PRO/II (SEIDER et al., 2009).  

 Neste contexto, para determinado projeto ser executado é necessário um estudo que 

vise analisar as vantagens e desvantagens de sua implementação. A simulação computacional 

auxilia nos balanços de massa e energia, dimensionamento e desempenho de equipamentos, 

enquanto as estimativas de custos são fundamentais na avaliação econômica. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse trabalho é realizar uma análise da viabilidade econômica de 

uma planta industrial produtora de formalina proposta por Turton et al. (2009), com auxílio da 

simulação computacional. 

O presente trabalho possui como objetivos específicos: 

 Simular a unidade industrial de produção de formalina utilizando o software 

UniSim
®
 Design Suite R390.1; 

 Comparar os dados obtidos pela simulação com os dados da literatura de 

referência, para sua validação; 

 Estimar os custos envolvidos no investimento de capital e na operação anual da 

planta; 

 Elaborar os fluxos de caixa e calcular o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) para a análise da viabilidade econômica; 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção é realizada uma revisão de conceitos da literatura relacionados à 

construção do trabalho. Inicialmente, é feita uma análise sobre o formaldeído, incluindo 

histórico, propriedades, formas de síntese e seus principais usos. Em seguida, realiza-se uma 

abordagem sobre simulação computacional no desenvolvimento de um projeto, destacando 

um breve histórico sobre o uso de simuladores e suas principais características. Por fim, são 

vistos alguns conceitos utilizados na concepção das estimativas econômicas de um 

empreendimento. 

 

2.1 FORMALDEÍDO E FORMALINA 

 

 Entre os aldeídos de cadeia aberta, o formaldeído ou metanal é o representante de 

estrutura mais simples (GERBERICH e SEAMAN, 2013). Em 1859, Alexander Butlerov 

sintetizou o formaldeído pela hidrólise do acetato de metileno, mas apenas no ano de 1867, foi 

identificado de forma definitiva por August Wilhelm van Hofmann. Sua produção em escala 

industrial foi iniciada em 1889 sendo desenvolvida e ampliada até o início do século XX 

(REUSS et al., 2000). 

 Em condições normais de temperatura e pressão, é um gás incolor, solúvel em 

solventes polares, com odor característico. Entre 80°C e 100°C, o gás puro e seco é estável; já 

em temperaturas mais baixas, se polimeriza de forma lenta. Essa polimerização pode ser 

acelerada por traços de impurezas polares, como ácidos e água. Liquefaz-se a -19°C e se 

solidifica a -118°C, formando uma pasta branca. Atua como importante intermediário na 

indústria química. Sua versatilidade e reatividade se destacam (GERBERICH e SEAMAN, 

2013).  

 A instabilidade do formaldeído gasoso faz com que este seja comercializado como 

solução aquosa ou como sólido polimérico (paraformaldeído). A solução aquosa, denominada 

formol ou formalina, possui tipicamente concentrações que variam entre 25% e 56% em peso 

de formaldeído, contendo ou não frações de metanol, conforme a aplicação. O metanol atua 

como agente inibidor da polimerização (GERBERICH e SEAMAN, 2013). A Tabela 2.1 

apresenta as principais propriedades do formaldeído. 
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Tabela 2.1 – Propriedades físico-químicas do formaldeído 

Fórmula Molecular CH2O 

Peso Molecular 30 g/gmol 

Ponto de Fusão -118 °C 

Ponto de Ebulição -19 °C 

Densidade 0,8153 g/cm³ a -20°C 

Fonte: Adaptado de Gerberich e Seaman (2013) 

   

2.2 PRODUÇÃO DE FORMALDEÍDO 

 

Mundialmente, o formaldeído é produzido utilizando ar e metanol como matéria-prima 

e catalisadores de prata metálica ou óxido metálico (GERBERICH e SEAMAN, 2013). 

 

2.2.1 Processo com catalisador de prata 

 

O catalisador de cobre foi o primeiro a ser utilizado na síntese do formaldeído, porém 

com o desenvolvimento de novas tecnologias, este foi substituído por catalisador de prata. As 

condições operacionais são temperatura entre 600°C e 650°C e pressão atmosférica 

(GERBERICH e SEAMAN, 2013). A Equação 2.1 é exotérmica e responsável por 50 a 60% 

do formaldeído gerado. O restante de formaldeído provém da Equação 2.2, endotérmica. 

CH3OH + 
 

 
 O2 → HCHO + H2O                            ΔH= -156 kJ                                          (2.1) 

CH3OH → HCHO + H2                                         ΔH= +85 kJ                                            (2.2) 

 

Reações paralelas podem gerar subprodutos como monóxido de carbono, dióxido de 

carbono, metanoato de metila e ácido fórmico (GERBERICH e SEAMAN, 2013).  

As cargas de alimentação de ar e metanol são vaporizadas, misturadas e levadas ao 

reator. Esta mistura contém metanol em excesso. A corrente de saída do reator segue até uma 

coluna absorvedora, onde o formaldeído produzido é carreado por uma corrente de água. Essa 

corrente segue para uma coluna de destilação, onde o metanol excedente é recuperado e 

retorna ao início do processo. O formaldeído segue para estocagem e especificação. A Figura 

2.1 apresenta um esquema simplificado para uma planta de formaldeído que emprega 

catalisador de prata. 
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Figura 2.1 – Esquema para processo com catalisador de prata 

 

O produto formado pode conter até 55% de formaldeído e 1,5% de metanol. O 

catalisador de prata é envenenado por traços de metais de transição e enxofre, possui vida útil 

de 3 a 8 meses e pode ser recuperado (GERBERICH e SEAMAN, 2013). 

 

2.2.2 Processo com catalisador de óxido metálico 

 

Também conhecido como processo Formox, utiliza como catalisador uma mistura de 

óxido de ferro e molibdênio, com pequenas quantidades de outros óxidos (vanádio, cobre, 

cromo e cobalto). Todo formaldeído é obtido pela Equação 2.1. Utiliza-se pressão ambiente e 

temperatura entre 300°C e 400°C. Reações paralelas podem gerar monóxido de carbono e 

dimetiléter, além de dióxido de carbono e ácido fórmico (GERBERICH e SEAMAN, 2013). 

A Figura 2.2 apresenta um esquema simplificado para o processo. 

 

Figura 2.2 - Esquema para processo Formox 

 

A mistura aquecida de metanol e ar entra no reator e a corrente de saída segue para o 

fundo da torre de absorção. A concentração de formaldeído é ajustada pela quantidade de 
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água adicionada à absorvedora, podendo ser gerado um produto com até 55% de formaldeído 

e 1% de metanol (GERBERICH E SEAMAN, 2013). 

Em comparação com o processo de catalisador de prata, não possui a necessidade de 

uma torre de destilação para recuperação de metanol, porém necessita de equipamentos de 

maior diâmetro para acomodar o seu fluxo superior de gás. O catalisador de óxido metálico 

possui tempo de vida útil entre 12 e 18 meses, com maior tolerância a envenenamento se 

comparado com o catalisador de prata (GERBERICH E SEAMAN, 2013). 

 

2.2.3 Outros métodos 

 

Outros processos para obtenção de formaldeído são conhecidos, porém não há 

informação sobre a aplicação em unidades industriais. Uma rota possível seria através da 

oxidação parcial de metano, um processo que reduz os custos com matéria-prima, pois não 

inclui os gastos de produção de metanol através do metano. Outra possibilidade é a 

desidrogenação de metanol, que produz formaldeído de alta concentração ou anidro. Essa rota 

minimiza os custos com água de processo, energia e geração de efluentes (GERBERICH E 

SEAMAN, 2013). 

 

2.3 APLICAÇÕES E USOS 

 

A indústria de resinas usufrui da maior parcela do formaldeído fabricado, sendo 

utilizado com uréia, melamina e fenol, na produção de adesivos e resinas impregnantes que 

são aplicadas na fabricação de bordas, compensados e móveis. Essas resinas também podem 

ser empregadas na produção de materiais de moldagem, revestimentos de superfície e como 

auxiliares na indústria têxtil, de couro e de cimento (REUSS et al., 2000). 

A segunda maior aplicação do formaldeído é como intermediário na síntese de outros 

compostos químicos, com destaque para o 1,4-butanodiol, produzido através de formaldeído e 

acetileno, e que é utilizado na produção de tetrahidrofurano para poliuretanos. Abaixo são 

apresentados outros exemplos do seu uso: 

● Álcoois poli hídricos e polióis podem ser gerados partindo do formaldeído, incluindo o 

pentaeritritol, o trimetilolpropano e o neopentil glicol; 

● Resinas acetais, utilizadas na indústria automotiva; 
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● Hexametilenotetramina preparada com formaldeído e amônia e que é utilizada como 

catalisador termoendurecível para resinas fenólicas; 

● Fabricação de produtos utilizados no preparo de corantes, dispersão e precursores 

plásticos, comida animal, perfumes, vitaminas e fármacos; 

 

Uma menor parcela é comercializada para o uso direto, sendo aplicada como inibidor 

de corrosão, agente desinfetante ou conservante (REUSS et al., 2000). 

 

2.4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

As informações relevantes de uma planta estão presentes no seu diagrama de fluxo de 

processo (PFD, do acrônimo em inglês: Process Flow Diagram), o que o torna fundamental 

no desenvolvimento do processo. Os balanços materiais e energéticos para o processo são 

necessários para a construção deste fluxograma (TOWLER e SINNOTT, 2008). 

Com auxílio de simuladores de processo comerciais, cálculos de fluxogramas de 

processos podem ser realizados com maior praticidade. São utilizados modelos para 

operações unitárias e para propriedades físicas e termodinâmicas. Entre os anos 60 e 80, 

muitas empresas desenvolveram programas próprios, porém devido ao alto custo de 

manutenção e atualização, poucos desses programas ainda estão ativos, o que faz com que as 

companhias optem pelos softwares comerciais disponíveis (TOWLER e SINNOTT, 2008). 

Segundo Towler e Sinnott (2008), um programa de simulação típico possui: 

 Um programa executivo principal com a função de comandar e monitorar os 

cálculos do fluxograma e o direcionamento de informações para as sub-rotinas; 

 Uma biblioteca de sub-rotinas de desempenho de equipamentos capaz de simular 

os equipamentos e calcular os dados de uma corrente de saída a partir dos dados de 

uma corrente de entrada; 

 Um banco de dados que armazena as propriedades físicas; 

 Sub-rotinas para termodinâmica, incluindo o cálculo de equilíbrio líquido-vapor e 

entalpias; 

 Subprogramas e bancos de dados para o dimensionamento e estimativa do custo  

de equipamentos;  

A Figura 2.3 ilustra o típico esquema de funcionamento de um simulador de processo: 
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Fonte: adaptado de Towler e Sinnott (2008) 

Figura 2.3 - Esquema de um simulador de processo típico 

 

 As simulações realizadas neste trabalho utilizaram o software UniSim® Design 

R390.1, com licença fornecida pela empresa Honeywell à Universidade Federal Fluminense, 

para fins acadêmicos.  

O UniSim® é um programa que realiza a simulação de unidades de processo e que 

auxilia em determinações do projeto, como na escolha de equipamentos. A interface gráfica 

do software permite que seus usuários tenham uma visão ampla do processo, com capacidade 

de executar melhorias e otimizações técnico-econômicas (HONEYWELL, 2019). 

 

2.5 ESTIMATIVAS ECONÔMICAS 

 

Estimativas sobre os custos de capital e de operação devem ser realizadas pelos 

engenheiros responsáveis por um determinado projeto. Gerar lucro é o objetivo principal de 

uma planta química, logo as estimativas são necessárias antes de mensurar a rentabilidade do 

empreendimento e se tornam importantes na tomada de decisão e na otimização do projeto 
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(TOWLER e SINNOTT, 2008). As subseções a seguir, apresentam conceitos relevantes à 

avaliação econômica de um projeto industrial. 

 

2.5.1 Inflação de custos 

 

A inflação é responsável pela variação dos custos com o passar do tempo. Isto se 

aplica aos custos de equipamentos de processo obtidos por equações, gráficos ou com 

fornecedores. Equações e gráficos para obtenção do custo de um equipamento representam o 

custo em determinado período, de forma que necessitam de atualização quando levados para 

outra data. A Equação 2.3 expressa como essa atualização pode ser realizada (SEIDER et al., 

2009).  

             
 

  
                                                                                                                (2.3) 

 Na qual, 

● Cp - Custo na data atual; 

● Cpbase - Custo na data base; 

● I - Índice na data atual; 

● Ib - Índice na data base; 

Segundo Seider et al. (2009), para a engenharia química, os índices mais utilizados 

são: 

● The Chemical Engineering (CE) Plant Cost Index, adotado neste trabalho; 

● The Marshall & Swift (MS) Equipment Cost Index; 

● The Nelson-Farrar (NF) Refinery Construction Cost; 

● The Engineering News-Record (ENR) Construction Cost Index; 

 

2.5.2 Estimativa de Custos de Investimento de Capital 

 

Os custos de investimento de capital são as despesas de uma planta química até que a 

mesma tenha condições de partida, o que inclui os gastos de projeto, construção e instalação 

(TOWLER e SINNOTT, 2008). São considerados os custos dos equipamentos, do preparo do 

terreno, das instalações de serviços e outros (SEIDER et al., 2009). 

Segundo Peters e Timmerhaus (1991), uma estimativa de investimento de capital pode 

variar conforme o nível de desenvolvimento do empreendimento, partindo de uma fase inicial, 
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onde apenas a capacidade é conhecida, até uma fase com especificações mais completas. As 

estimativas podem ser classificadas em cinco categorias, listadas a seguir: 

● Estimativa de ordem de grandeza que utiliza informações prévias sobre processos 

similares; 

● Estimativa fatorada que utiliza dados dos equipamentos principais do processo; 

● Estimativa preliminar que é proposta a partir de informações suficientes para 

realização de um orçamento; 

● Estimativa definitiva que é desenvolvida a partir de informações quase completas dos 

fluxogramas e especificações; 

● Estimativa detalhada que utiliza informações completas dos fluxogramas, 

especificações e estudos no terreno; 

 

2.5.2.1 Método de Lang 

 

 Nos anos de 1947 e 1948, Lang publicou três artigos onde apresentou, utilizando 

fatores gerais, um método para estimativa do custo de capital de uma planta química. Estes 

fatores são conhecidos como fatores de Lang e são baseados na natureza do processo 

realizado (SEIDER et al., 2009). 

 

2.5.2.2 Método do fator individual de Guthrie 

 

Sua principal diferença com relação ao método de Lang é o uso de fatores individuais 

(Fator de Módulo Nu) para cada equipamento da planta. Foi desenvolvido inicialmente por 

Hand e, posteriormente, detalhado por Guthrie (SEIDER et al., 2009). 

 

2.5.2.3 Custo de compra dos equipamentos de processo 

 

As estimativas para os custos de equipamentos de processo podem ser realizadas com 

o uso de equações ou gráficos dependentes das dimensões do equipamento. Programas de 

computadores utilizam as equações para realizar estimativas. O efeito do dimensionamento 

nos custos é mais facilmente percebido através dos gráficos (SEIDER et al., 2009). 
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2.5.2.4 Capital de giro 

 

 Em uma planta industrial, o capital de giro inclui: o dinheiro investido nas matérias-

primas para partida, o inventário de matérias-primas, intermediários e produtos; o custo do 

transporte de materiais para a partida e o dinheiro para as contas e para folha de pagamento 

quando acontecer a partida. Esse dinheiro é recuperado, teoricamente, quando a planta encerra 

as operações (SMITH, 2005). 

 

2.5.3 Receita de vendas  

 

A receita de vendas considera o quanto é obtido com a venda do produto principal do 

processo e com outras fontes de receita, como a venda de subprodutos e de utilidades. Utiliza-

se o balanço material do processo e as horas de operação da planta no seu cálculo (SEIDER et 

al., 2009). 

 

2.5.4 Custos Operacionais  

 

Os custos operacionais são as despesas, diretamente ou indiretamente, relacionadas à 

fase de funcionamento de determinada planta industrial. São eles:  

● Matéria-prima: engloba os custos com as matérias-primas do processo, podendo 

decorrer da compra de recursos naturais, commodities químicas ou química fina 

(SEIDER et al., 2009); 

● Utilidades: os gastos com vapor, energia elétrica, água de resfriamento, água de 

processo, entre outros estão incluídos nesta categoria. As utilidades podem ser 

compradas de terceiros ou serem provenientes de uma planta auxiliar da própria 

empresa (SEIDER et al., 2009); 

● Mão de obra: de forma geral, são os custos com os salários pagos aos operadores e 

supervisores da planta química (TOWLER e SINNOTT, 2008); 

● Manutenção: inclui os custos com reparo e trocas de peças dos equipamentos de 

processo, com o objetivo de mantê-los em funcionamento (SEIDER et al., 2009); 

● Overhead: são gastos relacionados indiretamente a operação da planta química. 

Custos para oferecer serviços como proteção de incêndio e inspeção, transportes, 
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primeiros socorros e cafeteria estão inclusos nesta categoria (SEIDER et al., 

2009); 

● Taxas de propriedade e seguro: são custos dependentes da localização da planta 

(SEIDER et al., 2009); 

● Depreciação: é o decréscimo do valor de um ativo com o passar do tempo 

(SEIDER et al., 2009); 

● Outras despesas: custos relacionados às atividades que são conduzidas pelo centro 

de operações da empresa e beneficiadas pelos lucros da planta. Inclui as despesas 

de venda/transferência; pesquisa (direta ou alocada); gastos administrativos e 

remuneração de incentivos de gestão (SEIDER et al., 2009); 

 

2.6 LUCRO E AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

Gerar um lucro líquido pode não ser o suficiente para um projeto ser considerado 

rentável, visto que o lucro durante o tempo de vida do empreendimento deve ser maior que o 

capital aplicado originalmente. O empreendimento será considerado mais atrativo, quanto 

maior for o excesso de lucro sobre o investimento. Medidas de rentabilidade foram 

desenvolvidas para analisar as alternativas do investimento (SEIDER et al., 2009). 

 

2.6.1 Fluxo de caixa 

 

Os fluxos de caixa são baseados nas estimativas de investimento, custos de operação e 

receitas de vendas de um empreendimento. Os primeiros fluxos de caixa de uma empresa, em 

determinado projeto, são para o pagamento dos custos de engenharia, equipamentos e 

construção de planta. Uma vez que a planta está construída e as operações são iniciadas, as 

receitas de vendas e os custos operacionais integram os fluxos de caixa (TOWLER e 

SINNOTT, 2008). 

 

2.6.2 Payback simples e Payback descontado  

 

Payback ou tempo de retorno é o tempo em que os ganhos anuais igualam o 

investimento original. Em avaliações iniciais, quando se deseja comparar diferentes 

alternativas, se torna uma análise útil (SEIDER et al., 2009). Pode ser simples, quando não 
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considera o valor temporal do dinheiro ou descontado, quando inclui este efeito (PETERS e 

TIMMERHAUS, 1991). 

 

2.6.3 Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno  

 

Medidas mais rigorosas de rentabilidade devem ser feitas para se avaliar mais 

cuidadosamente determinado empreendimento. O valor temporal do dinheiro deve ser 

considerado, uma vez que há influência de juros e inflação (SEIDER et al., 2009). Devido à 

possibilidade de se reinvestir determinado dinheiro obtido, valores recebidos nos primeiros 

anos de empreendimento são mais valiosos que os recebidos nos anos finais. Utilizando uma 

fórmula de juros compostos, o valor temporal do dinheiro pode ser obtido para qualquer ano. 

Os fluxos de caixa são trazidos a valor presente considerando determinada taxa de juros 

compostos. A Equação 2.4 indica esta relação (TOWLER e SINNOTT, 2008). 

                                                                                                                         (2.4) 

Na qual, 

● VF - Valor futuro; 

● VP - Valor presente; 

● i - Taxa de juros; 

● n - Período em anos; 

O valor presente líquido (VPL) de um projeto é a soma dos fluxos de caixa futuros 

trazidos a valor presente. É representado na Equação 2.5 (TOWLER e SINNOTT, 2008). 

      ∑   
   

   

      
                                                                                                          (2.5) 

● VPL - Valor Presente Líquido; 

● FCn - Fluxo de Caixa no ano n; 

● i - Taxa de juros, também denominada taxa mínima de atratividade (TMA) que é 

determinada pela companhia (SEIDER et al., 2009); 

● k - Tempo de projeto em anos; 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de juros para que o valor presente líquido 

seja igualado a zero. Quanto maior a TIR, mais recomendável é o empreendimento, sempre 

levando em consideração a análise do VPL. Esse deve ser maior que zero para que 
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determinado empreendimento seja considerado viável (SEIDER et al., 2009). A TIR, o VPL e 

o payback descontado são medidas econômicas úteis em uma análise de viabilidade 

econômica, pois consideram o valor temporal do dinheiro e as variações anuais de despesas e 

vendas (TOWLER e SINNOTT, 2008). 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 

  

 Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada na execução do trabalho. 

Inicialmente, realiza-se uma descrição do processo de acordo com a literatura de referência. 

Em seguida, é descrita a metodologia aplicada na simulação do processo, de acordo os dados 

fornecidos por Turton et al. (2009) e destacando as modificações necessárias para 

convergência dos resultados. Por fim, são apresentadas as diretrizes adotadas na realização 

das estimativas de custos da planta e na análise econômica. 

   

3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

 

 A unidade industrial proposta por Turton et al. (2009) produz formalina pelo processo 

com catalisador de prata. Na Tabela 3.1 são apresentadas algumas informações básicas da 

planta. 

Tabela 3.1 – Informações básicas da planta proposta por Turton et al. (2009) 

Matérias-primas Metanol e Ar 

Catalisador Prata metálica 

Reações Equações 2.1 e 2.2 

Produto Principal Formalina (Solução aquosa de formaldeído 37% p/p) 

 

A Figura 3.1 exibe o diagrama de fluxo de processo desta planta. A identificação das 

correntes e dos equipamentos (tag) foi feita de acordo o PFD dado pela referência. Uma 

descrição mais detalhada dos equipamentos é fornecida na seção 3.3.4. 
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Fonte: Adaptado de Turton et al. (2009) 

Figura 3.1 – Planta produtora de formalina descrita por Turton et al. (2009) 

 

Uma corrente com vazão de 76,92 kmol/h de metanol fresco, a uma temperatura de 

30,0°C e a uma pressão de 120,0 kPa, é misturada a uma corrente de metanol reciclado 

(corrente 18) formando a corrente 3 que é bombeada e pré-aquecida até 150,0°C, a uma 

pressão de 265,0 kPa. Uma corrente de ar com vazão molar de O2 igual a 30,66 kmol/h e 

vazão molar de N2 igual a 115,28 kmol/h, a uma temperatura de 25,0°C e pressão de 101,3 

kPa é comprimida e pré-aquecida resultando na corrente 7, com temperatura de 200,0°C e 

265,0 kPa de pressão. A mistura das correntes 6 e 7 forma a corrente 8, com vazão molar de 

245,86 kmol/h, temperatura de 171,9°C e pressão de 255,0 kPa, que é alimentada ao reator R-

801. Esta mistura está em torno de 39% de metanol em concentração molar, valor que está 

acima do seu limite superior de inflamabilidade. 

O reator de leito fixo possui uma configuração própria, onde o catalisador de prata está 

na forma de telas finas localizadas acima do banco de tubos do trocador de calor. Devido ao 

fato da reação líquida ser extremamente exotérmica, o calor formado deve ser rapidamente 

removido, por isso os tubos do trocador ficam próximos da seção de reação. O reator é 

envolto por um casco, onde vapor de média pressão (mps, do acrônimo em inglês: medium 

pressure steam) é gerado pela passagem da água de alimentação de caldeira (bfw, do 

acrônimo em inglês: boiler feed water). 

A corrente 9 sai do reator a uma vazão molar de 278,03 kmol/h e temperatura de 

200,0°C, passa por um resfriador e segue até a absorvedora T-801 a uma temperatura de 

100,0°C. Uma corrente de água deionizada, a uma vazão de 143,00 kmol/h, temperatura de 
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30,0°C e pressão de 150,0 kPa  entra na absorvedora em contracorrente com a corrente 9. O 

formaldeído e a maior fração do metanol são absorvidos pela água deionizada. Os gases leves 

remanescentes são purgados na corrente 12, com vazão molar de 224,16 kmol/h.  

A corrente com metanol, água e formaldeído (corrente 13) segue para a coluna de 

destilação T-802, que possui 31 estágios, eficiência de pratos de 70%, alimentação no 18° 

estágio e razão de refluxo igual a 37,34. Do topo sai a corrente de metanol de reciclo, com 

vazão molar de 23,00 kmol/h, sendo 17,19 kmol/h de metanol e 5,81 kmol/h de água. Do 

fundo sai a corrente 15, com temperatura de 106,6°C, pressão de 150,0 kPa, a uma vazão 

molar de 173,86 kmol/h sendo 62,63 kmol/h de formaldeído, 110,33 kmol/h de água e 0,90 

kmol/h de metanol.  

Essa corrente é resfriada a 35,0°C e enviada para um tanque de estocagem (que não é 

representado no PFD), com capacidade para até quatro dias de produção. Alguns processos 

posteriores que utilizarão este formaldeído são em batelada, portanto a sua estocagem se torna 

fundamental. A concentração no tanque é maior que os 37% p/p de formaldeído, desta forma, 

quando o produto sai da armazenagem para ser utilizado em outro processo é necessário 

adicionar água para ajustar a sua especificação.  

Quanto à armazenagem, temperaturas altas podem inibir a polimerização e favorecer a 

degradação. Já as temperaturas baixas inibem a degradação e beneficiam a polimerização. 

Estabilizantes podem inibir a polimerização, porém tornam a aplicação do produto na 

produção de resinas inviável, como é o caso do metanol acima de 1% p/p (TURTON et al., 

2009). O tanque é mantido a uma temperatura entre 35°C e 45°C e com concentração de 

metanol menor ou igual a 1% em peso.  

 

3.2 SIMULAÇÃO DA PLANTA QUÍMICA 

 

 Turton et al. (2009) desenvolveu sua simulação utilizando o software CHEMCAD e o 

modelo de pacote termodinâmico ESDK K-value, que é um modelo baseado na equação de 

estado de Elliott-Suresh-Donahue (ESD) e que permite a introdução dos valores da razão 

entre a concentração de vapor e a concentração de líquido dos componentes em equilíbrio, 

pelo usuário.   

Este modelo não está presente na biblioteca do UniSim
®
; desta forma, após alguns 

testes optou-se pelo modelo NRTL-PR, que combina o modelo de coeficiente de atividade 

NRTL (Non-Randon Two-Liquid) para a fase líquida e a equação de estado de Peng-Robinson 
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(PR) para a fase vapor. Este foi o modelo que mais se aproximou dos resultados obtidos na 

referência. 

Quanto a cinética das reações, Turton et al. (2009) indica que as reações ocorrem de 

forma instantânea devido à alta temperatura e à ampla superfície de contato do catalisador 

(em forma de tela de fio de prata). 

 A simulação foi iniciada pela seção de reação. Optou-se por um reator do tipo 

Conversão, uma vez que a reação é considerada instantânea pelo autor e os dados cinéticos 

não foram revelados. Pelo balanço de massa das correntes de entrada (8) e saída (9) 

calcularam-se as conversões das Equações 2.1 e 2.2. Após verificar que a corrente de saída 

simulada estava de acordo com a da referência, seguiu-se para a seção de absorção. 

Utilizando a coluna de absorção disponível no UniSim
®
, algumas divergências entre 

os resultados obtidos e os valores dados por Turton et al. (2009) foram encontradas. Essas 

diferenças foram atribuídas ao uso de pacotes termodinâmicos distintos nas simulações. A 

quantidade de metanol arrastada pela água na corrente 13 foi inferior aos dados da referência. 

Optou-se então, por empregar um separador de componentes (component splitter), que é um 

equipamento que realiza a separação dos componentes de entrada de acordo com as 

especificações do usuário. 

Da seção absorvedora, seguiu-se para a seção de destilação. Na coluna de destilação 

foram introduzidos os dados de temperatura e pressão, de fundo e de topo, número de estágios 

e estágio de alimentação, conforme o PFD original. Além disso, foram fixadas duas 

especificações: a razão de refluxo (RR) igual a 37,34 e a vazão molar de água na corrente de 

topo. Finalizada esta etapa, executou-se o reciclo, ligando a corrente de topo da coluna, rica 

em metanol, com a corrente de metanol fresca da seção de alimentação. A seção de 

alimentação consiste das entradas de matéria-prima no sistema, ou seja, ar e metanol fresco. 

As correntes obtidas na simulação foram comparadas com os valores da referência durante 

cada etapa da simulação e as adaptações foram feitas sempre buscando alcançar desvios 

relativos inferiores a 5%. Os casos onde este limite de tolerância não foi atendido serão 

comentados no capítulo de resultados.  

 

3.3 ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

 

 Nesta seção são indicadas as equações e diretrizes utilizadas na estimativa dos custos 

de investimento e operação da planta. A estimativa do custo de capital inicia-se pelo cálculo 
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do custo individual dos equipamentos da planta. Com esses valores, serão utilizados dois 

métodos para a estimativa de capital de investimento, o método de Lang e o método de 

Guthrie, dois métodos com acurácias distintas. Em seguida, é realizada a estimativa das 

receitas de venda e dos custos operacionais.  

 

3.3.1 Custo dos Equipamentos 

 

 Turton et al. (2009) disponibilizou tabelas com dimensões, materiais de construção e 

algumas outras especificações dos principais equipamentos da planta industrial de formalina. 

Essas informações foram adotadas e aplicadas nas equações de estimativas de custos.  

 

3.3.1.1 Compressores 

 

 Para compressores foram utilizadas as Equações 3.1 e 3.2 retiradas de Seider et al. 

(2009). A planta possui um compressor do tipo centrífugo com motor elétrico, construído em 

aço carbono. 

                                                                                                                               (3.1) 

                                                                                                                (3.2) 

Nas quais, 

● Cpbase - Custo do equipamento no ano base, dólares; 

● Fd - Fator de projeto, adimensional, 1,0 para motor elétrico; 

● Fm - Fator do material de construção, adimensional, 1,0 para aço carbono; 

● Cbc - Custo base do compressor, dólares; 

● Pc - Consumo de energia em HP, válido numa faixa de 200 a 30000 HP; 

 

3.3.1.2 Trocadores de calor 

 

Para os trocadores casco e tubo, utilizaram-se as Equações 3.3 a 3.7 fornecidas por 

Seider et al.(2009): 

                                                                                                                              (3.3) 

Na qual, 

● Cpbase - Custo de compra do equipamento no ano base, dólares; 

● Fm - Fator material, definido pela Equação 3.6; 
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● Fp - Fator de pressão, definido pela Equação 3.7; 

● Fl - Fator de comprimento, adimensional, 1,05 para tubos de 16 ft, valor 

considerado para todos os trocadores desta planta; 

● Cbtc - Custo do trocador de calor, definido pelas Equações 3.4 ou 3.6; 

 

Para encontrar Cbtc foram utilizadas as Equações 3.4 e 3.5, conforme o tipo do 

trocador: 

Cabeçote flutuante: 

                                                                              (3.4) 

Kettle: 

                                                                             (3.5) 

Nas quais, 

● Cbtc - Custo do trocador de calor em dólares; 

● A – Área de troca térmica, unidade de ft
2
; 

 

Os valores para Fm e Fp são definidos abaixo: 

      (
 

   
)
 

                                                                                                                  (3.6) 

                
  

   
        (

  

   
)
 

                                                                  (3.7) 

Nas quais, 

● a e b são fatores adimensionais que dependem do material de construção 

conforme Tabela 3.2; 

● A - Área em ft
2
; 

● Pd - Pressão em psig, válido na faixa de 100 a 2000 psig, foi adotado o valor 

de 100 psig para os trocadores desta planta; 

 

Tabela 3.2 – Fm para trocadores de calor casco e tubo 

Material de 

Construção 
a b 

Aço Carbono 0 0 

Aço Inoxidável 2,7 0,07 

Fonte: Adaptado de Seider et al.(2009) 
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3.3.1.3 Bombas 

 

Para o cálculo do custo de bombas, utilizaram-se as Equações 3.8 e 3.9, para bombas 

centrífugas (WALAS et al., 2013): 

                                                                                                                               (3.8) 

                              ( √ )            ( √ )           (3.9)  

 Onde, 

● Cpbase - Custo de compra do equipamento no ano base em dólares; 

● Fm - Fator material, adimensional, sendo 1,0 para aço carbono e 2,0 para aço 

inoxidável; 

● Ft - Fator de tipo, adimensional, sendo 1,0 para bombas centrífugas de estágio 

único, 3600rpm, caixa dividida vertical (VSC, do acrônimo em inglês: vertical 

split case), que é a consideração feita para as bombas desta planta; 

● Cbb - Custo base da bomba em dólares; 

● Q - Vazão em galões por minuto (gpm); 

● H - Head da bomba em ft; 

 

Além disso, é necessário adicionar o custo do motor da bomba, calculado conforme a 

Equação 3.10 (WALAS et al., 2013). 

                                        
                                                 (3.10) 

Na qual, 

● Cbmb – Custo base do motor em dólares; 

● Pb – Potência da bomba em HP, foi adotado 1HP para as bombas desta planta 

(acima do valor simulado, mas necessário para validar a equação); 

● a1= 5,3934; 

● a2= -0,00333; 

● a3= 0,15475; 

● Os coeficientes adimensionais a1, a2 e a3 são referentes a motor elétrico de 

3600rpm, à prova de explosões e com HP entre 1 e 7,5, considerado para as 

bombas desta planta; 

 

O custo total da bomba (Cpbase) é obtido pela Equação 3.11. 

                                                                                                                          (3.11) 
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3.3.1.4 Torre de destilação e absorvedora 

 

As Equações 3.12 a 3.19 são utilizadas na estimativa de custos para as torres verticais. 

Somada a isso, será calculado o custo dos pratos, para a torre de destilação e do recheio para a 

torre de absorção. Todas as equações desta seção foram retiradas de Seider et al. (2009). 

   
     

            
                                                                                                                (3.12) 

   
               

                                                                                                                 (3.13) 

    
  

 
 

       

 
                                                                                                               (3.14) 

                                                                                                                                (3.15) 

                                                                                             (3.16) 

                                                                                  (3.17) 

                                                                                                             (3.18) 

                                                                                                                           (3.19) 

Nas quais, 

● tp – Espessura da parede para suportar a pressão interna, polegadas (in); 

● Pd – Pressão de design em psig; 

● Di – Diâmetro interno, in; 

● S – Máximo de estresse permitido pela coluna na temperatura de processo, 

libras por polegadas quadradas (lb/in
2
); 

● E – Eficiência de solda, fracionário; 

● tw – Espessura de parede necessária para o fundo suportar terremotos e rajadas 

de ventos, in; 

● Do – Diâmetro externo, in; 

● L – Comprimento, in; 

● tv – Espessura média do vaso, in; 

● ts – Espessura do vaso, in; 

● tc – Adicional de espessura para resistência a corrosão, in; 

● W – Massa do corpo da coluna em lb; 

● ρ – Densidade do material de construção da coluna, em libras por polegadas ao 

cubo (lb/in
3
); 

● CV – Custo do vaso vazio, dólares; 

● CPL – Custo das escadas e plataformas, dólares; 



 

 

38 

 

 

● CPC – Custo da torre, dólares; 

● Fm – Fator para material de construção do vaso, adimensional, sendo 1,0 para 

aço carbono e 2,10 para aço inoxidável; 

● Obs: na Equação 3.18, Di e L estão em unidade de ft; 

 

Para o custo dos pratos da torre de destilação foram utilizadas as Equações 3.20 a 3.22 

(SEIDER et al., 2009). 

                                                                                                                       (3.20) 

                                                                                                               (3.21) 

                                                                                                                 (3.22) 

Onde, 

● CT – Custo dos pratos, dólares; 

● NT – Número de estágios na coluna, 31 estágios para coluna T-802; 

● FNT – Fator do número de pratos, adimensional, 1,0 para NT>20; 

● FTT – Fator do tipo de prato, adimensional, 1,0 para prato Sieve; 

● FTM – Fator do material de construção do prato, definido pela Equação 3.22, 

aplicada para aço inoxidável; 

● CBT – Custo base dos pratos, dólares; 

● Di – Diâmetro interno, ft; 

 

Para o custo de empacotamento da coluna absorvedora, temos as Equações 3.23 a 3.25 

(SEIDER et al., 2009). 

                                                                                                                          (3.23) 

   
     

 
                                                                                                                       (3.24) 

                                                                                                                      (3.25) 

Nas quais, 

● CPP – Custo do empacotamento, dólares; 

● Vp – Volume de empacotamento em pés cúbicos (ft
3
); 

● CDR – Custo instalado de distribuidores e redistribuidores de alto desempenho, 

dólares; 

● CPK – Custo instalado de empacotamento, sendo 28$/ft
3
 para Berl Saddles 

Ceramic 2in (SEIDER et al., 2009); 
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● Nd – Número de distribuidores e redistribuidores, admitiu-se 4 nesta torre; 

● Cd – Custo de cada distribuidor ou redistribuidor, considerado 125 $/ft
2 

(SEIDER et al., 2009); 

● As – Área da seção transversal, ft
2
; 

● Obs: na Equação 3.24, Di e L estão em unidade de ft; 

 

3.3.1.5 Tanque de armazenagem 

 

A Equação 3.26 representa o cálculo para tanque de armazenagem com teto cônico e 

construído em aço carbono (SEIDER et al.,2009). 

                                                                                                                          (3.26) 

Na qual, 

● Cpbase – Custo base do equipamento, dólares; 

● V – Volume do tanque em galões (gal), numa faixa de 10000<V< 1000000; 

  

Segundo Turton et al. (2009), a planta de formalina possui capacidade de estocagem 

para até 4 dias de produção. Com esta informação e ciente da carga produzida diariamente, 

dimensionou-se o volume do tanque de estocagem. 

 

3.3.1.6 Reator 

 

 O reator utilizado nesta planta pode ser dividido em duas seções, a seção de reação e a 

seção de troca de calor. Turton et al. (2009) disponibilizou apenas as dimensões envolvidas 

no trocador de calor, desta forma, para estimar o custo do reator será considerado apenas o 

custo da seção de troca térmica, utilizando as equações já exibidas para trocadores de calor. 

 

 3.3.2 Método De Lang 

 

Após concluir a estimativa dos custos dos equipamentos, as Equações 3.27 e 3.28 

podem ser utilizadas para estimar o capital de investimento, segundo o método de Lang 

(SEIDER et al., 2009). 

                ∑ (
    

     
)                                                                                 (3.27) 
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                ∑ (
    

     
)                                                                                 (3.28) 

Nas quais, 

● CTPI – Custo do investimento de capital fixo, dólares; 

● CTCI – Custo do investimento de capital total, dólares; 

● fLTPI – Fator de Lang para cálculo de CTPI; 

● fLTCI – Fator de Lang para cálculo de CTCI; 

● I – Índice de custo na data atual; 

● Ib – Índice de custo no ano base; 

● Cpbase – Custo base do equipamento, dólares; 

 

A Tabela 3.3 apresenta os fatores que devem ser considerados nas equações acima 

conforme o tipo de planta. Neste trabalho, utilizaram-se os fatores para planta de processos 

fluidos. 

Tabela 3.3 – Fator de Lang 

Tipo de Planta 

Fator de Lang 

original, sem 

incluir o capital de 

giro 

Fator de Lang 

recomendado por 

Peters, 

Timmerhaus e 

West sem incluir o 

capital de giro 

(fLTPI) 

Fator de Lang 

recomendado por 

Peters, 

Timmerhaus e 

West incluindo 

capital de giro 

(fLTCI) 

Planta de Processos 

Sólidos 
3,10 3,97 4,67 

Planta de Processos 

Sólido-Fluidos 
3,63 4,28 5,03 

Planta de Processos 

Fluidos 
4,74 5,04 5,93 

Fonte: Adaptado de Seider et al. (2009) 

 

3.3.3 Método De Guthrie 

 

Para aplicar o método de Guthrie, utiliza-se a estimativa dos custos de equipamentos 

para calcular o custo total de módulo nu (CTBM) conforme Equação 3.29. A Tabela 3.4 

apresenta os fatores de módulo nu para alguns equipamentos presentes na planta. Todas as 

equações dessa seção foram retiradas de Seider et al. (2009). 

     ∑                (
  

  
)                                                                                (3.29) 
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Na qual, 

● CTBM – Custo total de módulo nu, dólares; 

● FBM – Fator de módulo nu; 

● I – Índice de custo na data atual; 

● Ib – Índice de custo no ano base; 

● Cpbase – Custo base do equipamento, dólares; 

 

Tabela 3.4 – Fatores de módulo nu 

Equipamento Fator de Módulo Nu (FBM) 

Trocador de calor casco e tubo 3,17 

Vaso vertical (tanques e colunas) 4,16 

Bomba 3,30 

Compressor 2,15 
Fonte: Adaptado de Seider et al. (2009) 

 

Para estimar o custo de investimento total de capital (CTCI) são utilizadas as Equações 

3.30 a 3.33. 

                                                                                                              (3.30) 

                                                                                                                        (3.31) 

                                                                                                                   (3.32) 

                                                                                                                           (3.33) 

Nas quais, 

● CTBM – Custo total de módulo Nu, dólares; 

● CPT – Custo de preparo ou desenvolvimento do terreno, dólares;  

● CC – Custo para construções, dólares; 

● CIE – Custo de instalações externas, dólares; 

● CDPI – Custo de investimento permanente direto, dólares; 

● CCONT – Contingência, dólares; 

● CTDC – Custo de capital depreciável total, dólares; 

● CPART – Custo para partida da planta, dólares; 

● CL - Custo do terreno, dólares; 

● CTPI – Custo do investimento de capital permanente (fixo), dólares; 

● CWC – Capital de giro, dólares; 

● CTCI – Custo do investimento de capital total, dólares; 

 



 

 

42 

 

 

A Tabela 3.5 apresenta as diretrizes utilizadas na estimativa dos custos de 

investimento capital. 

Tabela 3.5 – Diretrizes para estimativa dos custos de investimento 

Tipo de 

custo 
Valor Referência 

CPT 10% CTBM Seider et al. 

(2009) CC 10% CTBM 

CIE 40% CTBM 
Towler e 

Sinnott (2007) 

CCONT 18% CDPI 
Seider et al. 

(2009) 
CL 2% CTDC 

CPART 6% CTDC 

 

3.3.4 Lista De Equipamentos 

 

Nas Tabelas 3.6 a 3.11 encontram-se os principais equipamentos da planta de 

formalina e suas especificações. Alguns dados foram obtidos com auxílio do simulador. 

Tabela 3.6 – Especificações do compressor 

Identificação C-801 Referência 

Material Aço Carbono 

Turton et al. 

(2009) 

Tipo Centrífugo 

Acionamento Motor Elétrico 

Eficiência 70% 

Pc(HP) 244,7 Simulação 

 

Tabela 3.7 – Especificações dos trocadores de calor 

Identificação E-801 E-802 E-803 E-804 E-805 E-806 Referência 

Material de 

Construção 

Aço 

carbono 

Aço 

carbono 

Aço 

carbono 

Aço 

Inoxidável 

Aço 

Inoxidável 

Aço 

Inoxidável 

Turton et 

al. (2009) 
Tipo 

Cabeçote 

Flutuante 

Cabeçote 

Flutuante 

Cabeçote 

Flutuante 
Kettle 

Cabeçote 

Flutuante 

Cabeçote 

Flutuante 

A(m²) 405 4,62 28,16 37,3 269 41 

A(ft²) 4358 49,71 303,01 401,3 2894 441 
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Tabela 3.8 – Especificações das bombas 

Identificação P-801 A/B P-803 A/B Referência 

Material Aço Carbono 
Aço 

Inoxidável Turton et al. 

(2009) Tipo Centrífuga Centrífuga 

Eficiência 0,80 0,75 

H(ft) 85,70 89,90 
Simulação 

Q(gpm) 17,38 19,85 

 

Tabela 3.9 – Especificações da coluna absorvedora 

Identificação T-801 Referência 

Material Aço carbono Turton et al. 

(2009) Número de estágios (NT) 20 

D(m) 1,52 

Simulação L(m) 11,35 

As(ft
2
) 19,64 

Pd(psig) 43,51 
Turton et al. 

(2009) 

HETP(m) 0,57 Simulação 

Berl Saddles Cerâmica 2 in 
Turton et al. 

(2009) 

 

Tabela 3.10 – Especificações da coluna de destilação 

Identificação T-802 Referência 

Material 
Aço 

Inoxidável 

Turton et 

al.(2009) 

Número de Estágios (NT) 31 

D(m) 2.50 

L(m) 19.00 

Pd(psig) 29.01 

Estágio de Alimentação 18 

Razão de Refluxo (RR) 37.34 

Tipo de Prato Sieve 

Eficiência de pratos 70% 

 

Tabela 3.11 – Especificações do reator (seção de troca térmica) 

Identificação R-801 Referência 

Material Aço Carbono 

Turton et al. 

(2009) 

Tipo Cabeçote Flutuante 

A(m
2
) 140,44 

A(ft
2
) 1.511,13 

P(psig) 50,76 
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3.3.5 Receita de Vendas e Custo Operacional Total 

 

Para estimar a receita de vendas (RV) é necessário considerar que a formalina 

produzida ainda passará por um ajuste de concentração, com adição de água, para alcançar a 

concentração de 37% em peso de formaldeído. A corrente de produto final que sai do 

processo possui vazão mássica de 3883,48 kg/h, com aproximadamente 49% de formaldeído 

em peso. Desta forma, esta corrente deve ser diluída em água até 5142,99 kg/h para obter a 

especificação necessária. 

Negligenciou-se a corrente 12 (gás de saída) das estimativas econômicas, uma vez que 

o autor não deixou indicado qual a sua utilização na planta. Apesar do H2 ser um composto de 

alto valor agregado, a sua fração nesta carga é relativamente pequena, de forma que pode ser 

desprezada neste nível de análise. 

O custo de matéria-prima (MP) considera a carga de metanol que é introduzida no 

sistema, sendo a vazão mássica de metanol fresco igual a 2464,66 kg/h. 

Para essas estimativas é necessário determinar o fator de operação anual da planta 

(Fop), que é definido pelas Equações 3.34 e 3.35 (SEIDER et al., 2009). 

    (
                   

               
)                                                                                                    (3.34) 

                                                                                          (3.35) 

 

A Tabela 3.12 apresenta os preços dos químicos relacionados à planta. 

Tabela 3.12 – Preço de mercado 

Composto $/kg Referência 

Metanol 0,413 Intratec 

(dezembro de 

2013) 
Formaldeído 37% p/p 0,568 

 

A Tabela 3.13 fornece os preços usuais das utilidades. 

Tabela 3.13 – Preços das Utilidades 

UTILIDADES $/GJ Referência 

Vapor de média pressão (mps) 8,22 
Luyben (2011) 

Vapor de alta pressão (hps) 9,88 

Eletricidade 16,8  

Turton et al. 

(2009) 

Água de resfriamento (cw) 0,354 

Água de alimentação de caldeira (bfw) 1,02 

(continua) 
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Tabela 3.13 – Preços das Utilidades 

(continuação) 

UTILIDADES $/kg Referência 

Água deionizada 0,001 
Turton et al. 

(2009) 

  

A água deionizada utilizada na coluna de absorção e na diluição da formalina é 

considerada uma água de processo, por isso seu custo é introduzido nesta seção.  

A Tabela 3.14 apresenta a lista de consumo de utilidades conforme as correntes da 

planta. 

Tabela 3.14 – Consumo de utilidades 

Corrente Utilidade 

QE801 mps 

QE802 hps 

QE803 cw 

QE804 mps 

QE805 cw 

QE806 cw 

QR801 bfw→mps 

QP801 Eletricidade 

QP803 Eletricidade 

QC801 Eletricidade 

Corrente 11 
Água 

deionizada 

Diluição 
Água 

deionizada 

 

O reator R-801 utiliza bfw para gerar mps. Admitiu-se que esse mps é utilizado em 

outros equipamentos da própria planta e deve ser descontado da quantidade total de mps 

requerida. Segundo a tabela de resumo da planta fornecida pelo autor, a vazão mássica de bfw 

convertida em mps é de 3723 kg/h, corrigindo para os dados da simulação esta corrente seria 

de 3786 kg/h. Ainda segundo as informações dadas por Turton et al. (2009), 0,5018 kg de 

mps fornecem 1MJ. Desta forma, o valor de 7545 MJ/h pode ser descontado da demanda total 

de mps. 

Segundo Seider et al. (2009) o custo com mão de obra inclui os salários e benefícios 

diretos para operação da planta química DW&B (do acrônimo em inglês: direct wages & 

benefits). É determinado pela Equação 3.36. 

                         
 

            
     

 

 
                                            (3.36) 
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Na qual, 

● DW&B – Salários e benefícios diretos, dólares; 

● Nop – Número de operadores por turno, determinado por equação; 

 

O número de operadores por turno deve ser determinado pelo tipo de equipamentos 

existentes na planta (TURTON et al., 2009), conforme indicado pela Equação 3.37. 

                   
                                                                                               (3.37) 

Na qual, 

● Nop - Número de operadores por turno; 

● Neq -  Número de equipamentos inclui compressores, torres, reatores, 

aquecedores e trocadores de calor. Para esta planta é igual a 11; 

● Equação válida considerando que a planta não opera com tratamento de 

partículas sólidas; 

 

Os outros termos da Equação 3.36 são oriundos das seguintes considerações: cinco 

turnos requeridos para cada operador, sendo cada operador de turno pago por 40h/semana ou 

2080h/ano. Utilizando o salário típico para plantas químicas de $35/h (SEIDER et al., 2009). 

Nop é igual a 3 para esta planta. A tabela 3.15 fornece outros custos relacionados à mão de 

obra que devem ser somados ao DW&B para fornecer a estimativa total de custo de mão de 

obra (MO). 

Tabela 3.15 – Custos relacionados à mão de obra 

Salários e benefícios Valor Referência 

Supervisão e engenharia 15% (DW&B) 

Seider et al. 

(2009) 

Suprimentos e serviços 

operacionais 
6% (DW&B) 

Assistência técnica                   

Laboratório de controle                   

 

Outros custos relacionados à operação da planta são apresentados na Tabela 3.16. 

Tabela 3.16 – Outros custo operacionais 

Custos Operacionais Valor Referência 

Manutenção (M) 8,05% CTDC 

Seider et al. 

(2009) 

Overhead (O) 22,8% (0,87%CTDC + DW&B) 

Taxas de propriedade e seguro (TPS) 2% CTDC 

Depreciação (D) 10% CTDC 

Outras despesas (GE) 10% RV 
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3.4 FLUXO DE CAIXA 

 

 Todas as estimativas apresentadas nas seções anteriores são utilizadas para determinar 

o fluxo de caixa e realizar a avaliação econômica. Admite-se que os três primeiros anos são 

dedicados à fase de projeto e construção da planta. Neste período, os fluxos de caixa serão 

negativos. O capital de investimento depreciável (CTDC) será dividido em parcelas de 30%, 

40% e 30% nesses primeiros anos. Além disso, o capital de investimento no terreno (CL) será 

descontado no primeiro ano. No terceiro ano, haverá desconto do capital de giro (CWC) e do 

capital de partida da planta (CPART). A operação durará 10 anos, e neste período o fluxo de 

caixa seguirá a Equação 3.38. O capital de giro é recuperado durante o décimo ano de 

operação e somado à Equação 3.38. 

A taxa fiscal (t) adotada é de 34% (PETERS e TIMMERHAUS, 1991). 

                                                                                                            (3.38) 

Na qual, 

 FC - Fluxo de caixa; 

 t - Taxa fiscal; 

 RV- Receita de vendas; 

 CO - Custo operacional total; 

 D - Depreciação; 

 

3.5 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

 A Tabela 3.17 apresenta os critérios utilizados na análise do VPL e da TIR. Foram 

considerados dois valores para a TMA, 10% e 15%. 

Tabela 3.17 – Análise das medidas de avaliação econômica 

Resultado 
Análise do 

projeto 

TIR < TMA Inviável 

TIR = TMA Indiferente 

TIR > TMA Viável 

TIR >>>TMA Atrativo 

VPL < 0 Inviável 

VPL = 0 Indiferente 

VPL > 0 Viável 

VPL >>> 0 Atrativo 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Utilizando as condições operacionais dadas por Turton et al. (2009), simulou-se a 

planta produtora de formalina utilizando o software UniSim
®
, em regime permanente (estado 

estacionário). A Figura 4.1 exibe o fluxograma da simulação computacional. 

  

 

Figura 4.1 – Simulação da planta industrial produtora de formalina 

 

As conversões calculadas para as Equações 2.1 e 2.2 foram de 64,82% e 1,76%, 

respectivamente, com base no metanol. Estes cálculos são apresentados no Apêndice A.  

Algumas adaptações foram realizadas. O conjunto de bombas P-802 A/B, presente na 

Figura 3.1, é desconsiderado pelo simulador utilizado. Esta ausência não interferiu na 

convergência dos resultados da simulação. O vaso V-801 é simulado e encontra-se no 

ambiente de coluna (column environment). 

A Tabela 4.1 apresenta a comparação entre os valores obtidos pela simulação e os 

valores da literatura de referência. As correntes materiais mais relevantes do processo foram 

comparadas nesta tabela. As outras correntes do processo são apresentadas no Apêndice C. 
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Tabela 4.1 – Comparação entre as correntes materiais  

Corrente 

Vazão 

Mássica 
T P Vazão Molar (kmol/h) 

kg/h °C kPa CH3OH O2 CH2O H2O H2 N2 

8 

Turton et 

al. (2009) 
7330,80 171,9 255,0 94,12 30,66 0,00 5,81 0,00 115,28 

Simulação 7365,02 171,1 255,0 95,35 30,66 0,00 5,50 0,00 115,28 

Desvio 

(%) 
0,5 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 

9 

Turton et 

al. (2009) 
7330,80 200,0 185,0 31,45 0,15 62,67 66,82 1,66 115,28 

Simulação 7364,96 200,0 185,0 32,36 0,00 63,00 66,82 1,68 115,28 

Desvio 

(%) 
0,5 0,0 0,0 2,9 - 0,5 0,0 1,1 0,0 

10 

Turton et 

al. (2009) 
7330,80 100,0 150,0 31,45 0,15 62,67 66,82 1,66 115,28 

Simulação 7364,96 100,0 150,0 32,36 0,00 63,00 66,82 1,68 115,28 

Desvio 

(%) 
0,5 0,0 0,0 2,9 - 0,5 0,0 1,1 0,0 

12 

Turton et 

al. (2009) 
5354,20 84,6 140,0 13,35 0,15 0,04 93,68 1,66 115,28 

Simulação 5361,75 85,6 140,0 13,73 0,00 0,04 93,68 1,68 115,28 

Desvio 

(%) 
0,1 1,2 0,0 2,9 - 0,5 0,0 1,1 0,0 

13 

Turton et 

al. (2009) 
4552,80 89,9 150,0 18,10 0,00 62,63 116,14 0,00 0,00 

Simulação 4579,37 89,9 150,0 18,62 0,00 62,96 116,14 0,00 0,00 

Desvio 

(%) 
0,6 0,0 0,0 2,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

14 

Turton et 

al. (2009) 
655,60 75,5 130,0 17,19 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 

Simulação 695,92 74,5 130,0 18,62 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 

Desvio (%) 6,1 1,4 0,0 8,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 

15 

Turton et 

al. (2009) 
3897,10 106,6 150,0 0,90 0,00 62,63 110,33 0,00 0,00 

Simulação 3883,48 116,6 150,0 0,00 0,00 62,96 110,64 0,00 0,00 

Desvio 

(%) 
0,3 9,4 0,0 - 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 

 

Os resultados obtidos demonstraram boa convergência com os dados da literatura de 

referência. Essa convergência é evidenciada pelos baixos desvios encontrados, que de forma 

geral, foram menores que 6%. Os pontos de maior desvio foram a composição de metanol na 

corrente de topo da coluna de destilação (corrente 14) e a temperatura de saída da corrente de 

fundo da T-802. Essas diferenças podem estar atreladas ao fato dos pacotes termodinâmicos 
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das simulações não serem os mesmos, o que interfere no comportamento dos componentes. O 

comportamento da mistura entre água, formaldeído e metanol é não ideal, o que torna a 

escolha de pacote termodinâmico crucial para os resultados. 

As células preenchidas por um traço representam pontos onde, por serem valores 

muito pequenos, o desvio se torna alto.  

Os misturadores no UniSim
®
 ajustam a pressão da corrente de saída para o mesmo 

valor que a menor pressão entre as correntes de entrada. Desta forma, para realizar uma queda 

de pressão similar ao trabalho original, foi necessária a inclusão das válvulas VLV-101 e 

VLV-102, sendo responsáveis por variações de pressão próximas de 20 kPa e 10 kPa, 

respectivamente. A válvula VLV-100 está presente no PFD original, porém sem identificação. 

A comparação entre as principais correntes de energia foi disposta na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Comparação entre as correntes de energia 

Corrente de 

Energia 

Turton et 

al. (2009) 
Simulação 

Desvio 

(%) 

QE801(MJ/h) 4.111,00 4.282,53 4,2 

QE802(MJ/h) 76,75 75,15 2,1 

QE803(MJ/h) 983,23 1.010,52 2,8 

QE804(MJ/h) 37.755,00 33.685,37 10,8 

QE805(MJ/h) 32.456,00 33.280,48 2,5 

QE806(MJ/h) 1.169,70 1.243,92 6,3 

QR801(MJ/h) 8.928,00 9.079,33 1,7 

 

Para as correntes de energia, o ponto de maior divergência foi no refervedor E-804. 

Esse desvio pode ser atribuído ao uso de pacotes termodinâmicos e simuladores diferentes do 

trabalho de referência.  

 

4.2 RESULTADO DAS ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

 

 Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para as estimativas de custo da 

planta. 

 

4.2.1 Custos de Equipamentos 

 

 As Tabelas 4.3 a 4.9 apresentam as estimativas de custo para os principais 

equipamentos da planta industrial de formalina. 
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Tabela 4.3 – Custo do compressor 

Compressor C-801 

Fd 1,00 

Fm 1,00 

Cbc ($) 159.536,24 

Cpbase  ($) 159.536,24 

 

Tabela 4.4 – Custo dos trocadores de calor 

Trocadores E-801 E-802 E-803 E-804 E-805 E-806 

Cbtc ($) 44.019,51 15.353,58 15.225,85 22.089,74 34.416,55 16.364,48 

Fm 1,00 1,00 1,00 3,63 3,77 3,64 

Fp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fl 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Cpbase ($) 46.220,48 16.121,26 15.987,15 84.271,51 136.300,19 62.536,39 

 

As bombas possuem reservas, identificadas por A e B no PFD. Desta forma, os custos 

devem ser multiplicados por dois para estimar o conjunto.  

Tabela 4.5 – Custo das bombas 

Bombas P-801 P-803 

Cbb ($) 3.689,54 3.651,29 

Cbbase ($) 3.689,54 7.302,57 

Cbbase (par) ($) 7.379,08 14.605,15 

Motor elétrico 

Cbmb ($) 483,89 483,89 

Cbmb (par) ($) 967,78 967,78 

Cpbase ($) 8.346,86 15.572,93 

 

Para a coluna de destilação e a coluna absorvedora, o cálculo de ts é apresentado no 

Apêndice B. Considerou-se a densidade (ρ) igual a 0,289 lb/in
3
 para aço inoxidável (Towler e 

Sinnott, 2008) e igual a 0,284 lb/in
3
 para aço carbono (Seider et al.,2009). 

Tabela 4.6 – Custo da coluna de destilação 

Coluna de Destilação T-802 

ts(in) 0,63 

ρ(lb/in
3
) 0,289 

W(lb) 46.472,72 

CV ($) 145.830,12 

CPL ($) 31.317,99 

CPC ($) 337.561,24 

 

(continua) 
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Tabela 4.6 – Custo da coluna de destilação 

(continuação) 

Coluna de Destilação T-802 

PRATOS 

CBT ($) 1.948,63 

FNT 1 

FTT 1 

FTM 1,99 

CT ($) 120.504,77 

Cpbase ($) 458.066,01 

 

Tabela 4.7 – Custo da coluna de absorção 

Coluna absorvedora T-801 

ts(in) 0,50 

ρ(lb/in
3
) 0,284 

W(lb) 13.353,84 

CV ($) 65.029,41 

CPL ($) 15.144,19 

CPC ($) 80.173,59 

EMPACOTAMENTO 

VP (ft³) 730,72 

CPK($/ft³) 28,00 

Section Area(ft²) 19,64 

($/ft²) 125,00 

CDR ($) 9.818,44 

CPP 30.278,73 

Cpbase 110.452,32 

 

Tabela 4.8 – Custo para tanque de armazenamento 

Tanque de estocagem ST-801 

Vazão mássica da corrente de 

saída de produto 
3.897,00 kg/h 

Densidade da corrente de 

produto 
838,00 

kg/

m³ 

Volume ocupado em m³ para 

quatro dias de produção 
446,43 m³ 

Volume ocupado em gal para 

quatro dias de produção 
117.935,46 gal 

Volume arredondado acima da 

capacidade 
120.000,00 gal 

Cpbase 103.187,79 $ 
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Tabela 4.9 – Custo do reator 

Reator (Seção de troca 

térmica) 
R-801 

Cb ($) 24.769,86 

Fm 1,00 

Fp 1,00 

Fl 1,05 

Cpbase ($) 26.008,35 

 

A Tabela 4.10 apresenta os custos após a atualização por data. O valor de Ib foi dado 

pela referência de onde a equação do equipamento foi retirada; enquanto I é o valor médio do 

índice CE referente ao ano de 2018 (CHEMICAL ENGINEERING ESSENTIAL FOR CPI 

PROFESSIONAL, 2019). 

Tabela 4.10 – Atualização dos custos 

Tag Equipamento Cpbase Ib I(2018) Cp ($) 

C-801 Compressor 159.536,24 500 603,1 192.432,61 

E-801 Trocador de calor 46.220,48 500 603,1 55.751,15 

E-802 Trocador de calor 16.121,26 500 603,1 19.445,47 

E-803 Trocador de calor 15.987,15 500 603,1 19.283,69 

E-804 Trocador de calor 84.271,51 500 603,1 101.648,30 

E-805 Trocador de calor 136.300,19 500 603,1 164.405,28 

E-806 Trocador de calor 62.536,39 500 603,1 75.431,40 

R-801 
Trocador de calor 

(reator) 
26.008,35 500 603,1 31.371,27 

T-801 Coluna de absorção 110.452,32 500 603,1 133.227,59 

T-802 Coluna de destilação 458.066,01 500 603,1 552.519,22 

ST-801 Tanque 103.187,79 500 603,1 124.465,11 

P-801 A/B Bomba 8.346,86 521,9 603,1 9.645,51 

P-803 A/B Bomba 15.572,93 521,9 603,1 17.995,85 

 

4.2.2 Método de Lang 

 

A Tabela 4.11 apresenta os resultados para a estimativa de custo de investimento de 

capital utilizando o fator de Lang, considerando planta de operação de fluidos. 

Tabela 4.11 – Estimativa de custo de investimento pelo método de Lang 

Fator de Lang 
Planta de 

fluidos 
Estimativas 

fLTPI 5,04 CTPI ($) 8.003.039,79 

fLTCI 5,93 CTCI ($) 9.416.274,99 

Custo total de equipamentos ($) 1.387.825,10 CWC ($) 1.413.235,20 
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4.2.3 Método de Guthrie  

 

Determinou-se o valor de CTBM, conforme exibido na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12 – Estimativa para CTBM 

EQUIPAMENTO Tag CP FBM CTBM 

Compressor C-801 192.432,61 2,15 413.730,11 

Bomba P-801 9.645,51 3,30 31.830,17 

Bomba P-803 17.995,85 3,30 59.386,30 

Trocador de calor E-801 55.751,15 3,17 176.731,13 

Trocador de calor E-802 19.445,47 3,17 61.642,13 

Trocador de calor E-803 19.283,69 3,17 61.129,31 

Trocador de calor E-804 101.648,30 3,17 322.225,10 

Trocador de calor E-805 164.405,28 3,17 521.164,75 

Trocador de calor E-806 75.431,40 3,17 239.117,53 

Reator (Seção térmica) R-801 31.371,27 3,17 99.446,93 

Coluna de absorção T-801 136.077,26 4,16 566.081,40 

Coluna de destilação T-802 564.337,32 4,16 2.347.643,25 

Tanque de armazenagem ST-801 124.465,11 4,16 517.774,87 

TOTAL (CTBM)    5.417.902,97 

 

Com o valor de CTBM, os custos de investimento foram estimados. Esses valores são 

apresentados na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 – Estimativa dos custos de investimento 

Estimativa ($) 

CPT 541.790,30 

CC 541.790,30 

CIE 2.167.161,19 

CDPI 8.668.644,76 

CCONT 1.560.356,06 

CTDC 10.229.000,81 

CL 204.580,02 

CPART 613.740,05 

CTPI 11.047.320,88 

CWC 1.944.328,47 

CTCI 12.991.649,35 

 

4.2.4 Comparação entre os métodos 

 

Pelo método do fator de Lang, o custo de investimento de capital total para a planta de 

formalina foi igual a $9.416.274,99. Pelo método do fator individual de Guthrie, o valor foi de 
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$12.991.649,35. Esse segundo método apresentou um valor aproximadamente 38% maior que 

o primeiro. Por ser um método de maior acurácia e maior detalhamento, as estimativas obtidas 

por esse método serão adotadas para as análises adiante. 

 

4.2.5 Receita de Vendas e Custo Operacional Total 

 

O fator de operação adotado considera 330 dias de funcionamento anual da fábrica, ou 

seja, Fop igual a 0,904. A receita de vendas (RV) foi obtida através do valor de venda anual do 

formaldeído 37% p/p, sendo igual a $23.216.581,83. O custo com matéria-prima (MP) foi 

obtido através do custo anual com metanol. A Tabela 4.14 apresenta esses valores. 

Tabela 4.14 – Receita de vendas (RV) e custo com matéria-prima (MP) 

Composto Vazão mássica (kg/h) Custo ($/kg) Total Anual ($/ano) 

Formaldeído 37% p/p 5.160,89 0,568 23.216.581,83 

Metanol 2.464,80 0,413 8.062.262,21 

 

 As Tabelas 4.15 e 4.16 apresentam os valores obtidos para as utilidades. 

Tabela 4.15 – Custos com utilidades 

Utilidades Consumo Anual (GJ/ano) Custo ($/GJ) Custo Total ($/ano) 

mps(saldo) 240.962,77 8,22 1.980.714,00 

hps 595,12 9,88 5.879,74 

Eletricidade 5.430,90 16,80 91.239,14 

cw 281.403,09 0,35 99.616,69 

bfw 71.896,96 1,02 73.334,90 

 

Tabela 4.16 – Custos com água de processo (utilidades) 

Água de processo 
Consumo Anual 

(kg/ano) 

Custo 

($/kg) 

Custo Total 

($/ano) 

Água Deionizada 

(Absorvedora) 
20.403.182,20 0,001 20.403,18 

Água Deionizada (Diluição) 10.008.810,45 0,001 10.008,81 

 

A Tabela 4.17 apresenta os valores obtidos para os outros custos operacionais da 

planta. O custo operacional total (CO) é igual a $17.237.438,57. 

Tabela 4.17 – Estimativa de outros custos operacionais 

Custo operacional Valor Custo operacional Valor 

Taxas de propriedade e 

seguro - TPS ($) 
204.580,02 Mão de Obra - MO ($) 1.946.320,00 

Outras Despesas - GE ($) 2.313.603,57 Manutenção - M ($) 823.434,57 

Depreciação - D($) 1.022.900,08 Overhead – O ($) 583.141,64 



 

 

56 

 

 

4.3 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

  

 Para a avaliação da viabilidade econômica da planta química de formalina, 

elaboraram-se os fluxos de caixa considerando dois cenários: o primeiro com taxa mínima de 

atratividade igual a 10% e um segundo cenário com TMA igual a 15%. Os resultados são 

exibidos nas Tabelas 4.18 a 4.20. 

Tabela 4.18 – Fluxos de Caixa 

Ano 
CTDC 

($x10
6
) 

CWC 

($x10
6
) 

CL 

($x10
6
) 

              

($x10
6
) 

D 

($x10
6
) 

CPART 

($x10
6
) 

FC 

descontado 

($x10
6
) 

0 - 3,07 - - 0,20 - - - -3,27 

1 - 4,09 - - - - - - 4,09 

2 - 3,07 - 1,94 - - - - 0,61 -5,63 

3 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

4 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

5 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

6 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

7 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

8 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

9 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

10 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

11 - - - 3,89 1,02 - 4,92 

12 - 1,94 - 3,89 1,02 - 6,86 

 

Tabela 4.19 – Análise dos cenários propostos 

Ano 
FC (VP) para 

TMA 10% ($x10
6
) 

Acumulado VP  

para TMA 10% 

($x10
6
) 

FC (VP) para 

TMA 15% ($x10
6
) 

Acumulado VP 

para TMA 15% 

($x10
6
)  

0 - 3,27 - 3,27 - 3,27 - 3,27 

1 - 3,72 - 6,99 - 3,56 - 6,83 

2 - 4,65 - 11,64 - 4,25 - 11,09 

3 3,69 - 7,95 3,23 - 7,85 

4 3,36 - 4,59 2,81 - 5,04 

5 3,05 - 1,54 2,44 - 2,60 

6 2,78 1,24 2,13 - 0,47 

7 2,52 3,76 1,85 1,38 

8 2,29 6,05 1,61 2,98 

9 2,08 8,14 1,40 4,38 

10 1,90 10,03 1,22 5,60 

11 1,72 11,76 1,06 6,65 

12 2,19 13,94 1,28 7,93 
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Tabela 4.20 – Análise de viabilidade econômica 

Cenário TMA 10% Cenário TMA 15% 

TIR 16% TIR 11% 

VPL ($x10
6
) 13,94 VPL ($x10

6
) 7,93 

Payback Descontado 3,5 Payback Descontado 4,2 

 

No primeiro cenário, a taxa interna de retorno é maior que a taxa de interesse e o VPL 

é maior que zero, isto indica que o empreendimento é viável e possui certo grau de 

atratividade. No segundo cenário, o VPL é maior que zero, porém a TIR é menor que a taxa 

de mínima de atratividade, logo não se trata de um cenário viável, podendo ser 

desconsiderado. 

A Figura 4.2 apresenta o gráfico do fluxo de caixa ao longo dos anos de 

empreendimento. 

 

Figura 4.2 – Representação dos fluxos de caixa 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões do trabalho e algumas sugestões para 

trabalhos futuros, relacionadas ao tema abordado. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados obtidos para a simulação computacional da planta de formalina proposta 

por Turton et al. (2009) foram satisfatórios. Algumas divergências foram observadas e podem 

ser justificadas ao considerar o uso de um simulador e um pacote termodinâmico distinto da 

referência. O fato de se trabalhar com uma mistura não ideal, faz com que o pacote 

termodinâmico interfira consideravelmente nos resultados. 

 A estimativa do custo de investimento de capital foi realizada por dois métodos, Lang 

e Guthrie, que forneceram resultados iguais a $9.416.274,99 e $12.991.649,35, 

respectivamente. O método de Lang, apesar de possuir uma menor acurácia, é um método 

interessante quando poucas informações a respeito do processo são conhecidas. O método de 

Guthrie exige um conhecimento maior. Devido à sua maior precisão, seu resultado foi 

escolhido para a sequência do trabalho. 

 Os custos operacionais e as receitas de vendas foram obtidos através de diretrizes e 

preços indicados por diversas fontes. Variações nos preços dos compostos químicos e das 

utilidades interferem diretamente nos resultados obtidos. A receita de vendas foi igual a 

$23.136.035,72 e o custo operacional total foi igual a $17.237.438,57. 

 Por fim, a análise de viabilidade econômica foi realizada com base no VPL e na TIR. 

Está análise está diretamente ligada à escolha da taxa mínima de atratividade. Utilizando a 

TMA igual a 10%, tanto o VPL quanto a TIR se mostraram dentro do grau de atratividade. Ao 

utilizar a TMA igual a 15%, os resultados para a TIR indicaram inviabilidade do processo 

proposto. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 As seguintes recomendações são sugeridas para trabalhos futuros: 

 Incluir uma análise de ecoindicadores (emissão de CO2, consumo de água e 

consumo de energia) para a planta de formalina proposta por Turton et al. (2009); 

 Análise técnica e econômica de outros processos que envolvam a produção de 

formalina, comparando com os resultados obtidos neste trabalho; 

 Realizar um estudo com relação à integração energética para a planta estudada; 

 Buscar dados cinéticos para as reações envolvidas com o objetivo de realizar uma 

simulação mais fidedigna do processo de produção; 
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APÊNDICE A – Cálculo da conversão das reações 

 

A conversão de metanol no reator pode ser calculada utilizando as composições das 

correntes de entrada e saída do R-801.  

A conversão total de metanol no reator R-801 pode ser obtida pela Equação A-1.  

              
                     

         
                                                                        (A-1) 

Na qual, 

 XCH3OH(total) – Conversão total de metanol em porcentagem; 

 NCH3OH(8) – vazão molar de metanol na corrente 8; 

 NCH3OH(9) – vazão molar de metanol na corrente 9; 

 

Como todo H2 é proveniente da reação endotérmica (Equação 2.2), é possível calcular 

quanto de metanol é convertido utilizando a Equação A-2.  

            [  (
                  

         
)]                                                                    (A-2) 

Na qual, 

 XCH3OH(2.2) – Conversão de metanol na Equação 2.2, porcentagem; 

 NCH3OH(8) – vazão molar de metanol na corrente 8; 

 NH2(9) – vazão molar de H2 na corrente 9; 

 

Desta forma, a conversão para a reação exotérmica (Equação 2.1) é obtida pela 

Equação A-3. 

                                                                                                       (A-3) 

Na qual, 

 XCH3OH(total) – Conversão total de metanol, porcentagem; 

 XCH3OH(2.1) – Conversão de metanol na Equação 2.1, porcentagem; 

 XCH3OH(2.2) – Conversão de metanol na Equação 2.2, porcentagem; 
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A Tabela A-1 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela A-1 – Resultados para conversão no reator R-801 

Vazão 

molar (kmol/h) 

Corrente 

8 
Corrente 9 

NCH3OH 94,12 31,45 

NO2 30,66 0,15 

NCH2O 0,00 62,67 

NH2O 5,81 66,82 

NH2 0,00 1,66 

NN2 115,28 115,28 

XCH3OH(total) 66,59% 

XCH3OH(2.2) 1,76% 

XCH3OH(2.1) 64,82% 
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APÊNDICE B – Cálculo de ts para as colunas de absorção e destilação 

 

O cálculo da espessura das colunas (ts) foi realizado utilizando a metodologia exposta 

em Seider et al. (2009). As Tabelas B-1 e B-2 apresentam os cálculos. 

Tabela B-1 – Cálculo de ts para a coluna T-801 

Grandeza Observações 

Top (°F) 212,0 Fornecido por Turton et al. (2009) 

Pd 

(psig) 

43,51 Fornecido por Turton et al. (2009) 

D(in) 60,00 Simulação 

S(psi) 13.750,00 Considerando aço carbono AS-285, classe C, Top entre -20°F e 650°F 

(SEIDER et al., 2009). 

E 0,85 Para espessura de até 1,25in (SEIDER et al., 2009) 

tp(in) 0,11 Equação 3.12 

tp'(in) 0,31 Valor mínimo para gerar rigidez. Valor tabelado em Seider et al. (2009) 

Do(in) 62,50                (SEIDER et al., 2009) 

tw(in) 0,07 Equação 3.13. Devido à orientação da torre vertical, o que a torna 

sujeita a ação de ventos ou terremoto, calcula-se a espessura de fundo 

tw. 

tv(in) 0,38 Equação 3.14 

tvm(in) 0,35 

tc(in) 0,125 Fator para corrosão (SEIDER et al., 2009) 

ts(in) 0,47 Equação 3.15 

ts'(in) 0,50 Correção baseada nas espessuras comercializadas (SEIDER et al., 2009) 
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Tabela B-2 – Cálculo de ts para a coluna T-802 

Grandeza Observações 

Top(°F) 241,9 Turton et al. (2009) 

Pd 

(psig) 
29,01 Turton et al. (2009) 

D(in) 98,43 Turton et al. (2009) 

S(psi) 12.300,00 
Considerando aço inoxidável AS-240 classe 316, Top entre -20°F e 

650°F. (ENGINEERS EDGE, 2019) 

E 0,85 Para espessura de até 1,25in (SEIDER et al., 2009) 

tp(in) 0,14 Equação 3.12 

tp'(in) 0,44 
Valor mínimo para gerar rigidez. Valor tabelado em Seider et al. 

(2009) 

Do(in) 100,93                (SEIDER et al., 2009) 

tw(in) 0,12 

Equação 3.13. Devido à orientação da torre vertical, o que a torna 

sujeita a ação de ventos ou terremoto, calcula-se a espessura de fundo 

tw. 

tv(in) 0,55 
Equação 3.14 

tvm(in) 0,50 

tc(in) 0,125 Fator para corrosão (SEIDER et al., 2009) 

ts(in) 0,62 Equação 3.15 

ts'(in) 0,63 
Correção baseada nas espessuras comercializadas (SEIDER et al., 

2009) 
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APÊNDICE C – Resultados obtidos pela simulação  

  

As Tabelas C-1 a C-3 apresentam os resultados obtidos para as correntes mássicas 1 a 

18. 

Tabela C-1 – Resultados obtidos para correntes 1 a 6 

Variável Valor 

Corrente 1 2 3 4 5 6 

T (°C) 25,0 30,0 40,1 40,1 177,0 150,0 

P (kPa)      101,3 120,0 101,3 300,0 300,0 265,0 

Fração de Vapor 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Vazão Mássica Total 

(kg/h) 

4.210,46 2.464,66 3.154,61 3.154,61 4.210,46 3.154,61 

Vazão Molar Total 

(kmol/h) 

145,94 76,92 100,86 100,86 145,94 100,86 

Vazão Molar por Componente (kmol/h) 

Metanol 0,00 76,92 95,35 95,35 0,00 95,35 

Oxigênio 30,66 0,00 0,00 0,00 30,66 0,00 

Formaldeído 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Água 0,00 0,00 5,50 5,50 0,00 5,50 

Hidrogênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nitrogênio 115,28 0,00 0,00 0,00 115,28 0,00 

 

Tabela C-2 – Resultados obtidos para correntes 7 a 12 

Variável Valor 

Corrente 7 8 9 10 11 12 

T (°C) 200,0 171,1 200,0 100,0 30,0 85,6 

P (kPa) 276,5 255,0 185,0 150,0 150,0 140,0 

Fração de Vapor 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 

Vazão Mássica Total 

(kg/h) 
4.210,46 7.365,02 7.364,96 7.364,96 2.576,16 5.361,75 

Vazão Molar Total 

(kmol/h) 
145,94 246,80 279,14 279,14 143,00 224,42 

Vazão Molar por Componente (kmol/h) 

Metanol 0,00 95,35 32,36 32,36 0,00 13,73 

Oxigênio 30,66 30,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

Formaldeído 0,00 0,00 63,00 63,00 0,00 0,04 

Água 0,00 5,50 66,82 66,82 143,00 93,68 

Hidrogênio 0,00 0,00 1,68 1,68 0,00 1,68 

Nitrogênio 115,28 115,28 115,28 115,28 0,00 115,28 
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Tabela C-3 – Resultados obtidos para correntes 13 a 18 

Variável Valor 

Corrente 13 14 15 16 17 18 

T (°C) 89,9 74,5 116,6 116,7 35,0 72,3 

P (kPa) 150,0 130,0 150,0 350,0 315,0 120,0 

Fração de Vapor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vazão Mássica Total (kg/h) 4.579,37 695,92 3.883,48 3.883,48 3.883,48 695,89 

Vazão Molar Total (kmol/h) 197,72 24,13 173,59 173,59 173,59 24,13 

Vazão Molar por Componente (kmol/h) 

Metanol 18,62 18,62 0,00 0,00 0,00 18,62 

Oxigênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Formaldeído 62,96 0,00 62,96 62,96 62,96 0,00 

Água 116,14 5,50 110,64 110,64 110,64 5,50 

Hidrogênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nitrogênio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 


