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RESUMO
Os conflitos em torno do petróleo e as preocupações com sua eventual escassez tem
causado grandes oscilações no preço do barril de óleo cru e seus produtos derivados ao
longo dos anos. Para evitar a dependência dessa fonte de energia e produtos, o conceito
de bioeconomia vem crescendo como forma promissora. Isso permite a diminuição dos
impactos negativos do consumo de petróleo e da emissão de dióxido de carbono para a
atmosfera, ocorrendo uma setorização da economia que usufrui de recursos naturais
renováveis para a produção de bioenergia, biocombustíveis e bioprodutos. Nesta
conjuntura, a indústria de papel e celulose, da qual o Brasil é um dos maiores produtores,
apresenta um grande potencial de geração de fontes de energia limpas e renováveis, como
a lignina, material de alto teor energético e capaz de gerar produtos de alto valor agregado.
Contudo, faz-se necessário separar a lignina do licor formado durante a obtenção da
celulose para que sua produção e aproveitamento sejam possíveis. O objetivo do trabalho
é simular a produção da lignina Kraft a partir do método LignoBoost, em uma unidade
industrial de grande porte. Neste cenário, considerou-se um moinho capaz de produzir 1,5
Mt/ano de celulose, que recebe, acoplado a seu evaporador, a unidade de extração de
lignina. Para isso, cálculos de balanço de massa foram realizados no simulador
WinGEMS® v5.4, aliados a uma análise econômica. Através de fórmulas empíricas,
estimativas para a implementação da planta de extração de lignina e estudos de sua
viabilidade foram feitos segundo quatro cenários principais, todos considerando frete e
venda do produto no exterior: comercialização total do produto; secagem e pelletização
no moinho Kraft; queima da lignina como combustível no forno de cal da unidade; e
reaproveitamento dos gases de chaminé para acidificação do meio. Todos estes cenários
foram verificados com e sem a possibilidade de receita extra gerada pelo aumento na
produção de celulose. Foi mostrado que a planta de produção e comercialização de lignina
é viável, com um investimento inicial de US$ 6,4 milhões, acompanhado de encargos
operacionais que totalizam U$S 104,4 milhões anuais. Os únicos panoramas que
apresentaram atratividade financeira dependendo unicamente da comercialização de
lignina foram os de venda direta e reaproveitamento dos gases de chaminé. Caso sejam
acompanhados de um aumento na capacidade de produção de celulose, todos os cenários
avaliados passaram a ser economicamente atrativos.
Palavra-chave: bioeconomia, celulose, lignina Kraft, LignoBoost.

ABSTRACT
The recent conflicts over oil and concerns about its scarcity have been the source of great
fluctuations on the prices stablished for the crude oil barrel and its derivatives over the
years. To avoid dependence on this source of energy and products, the concept of a shared
bioeconomy has been growing promisingly. This allows the reduction of negative impacts
of oil consumption as well as the carbon dioxide emissions into the atmosphere, thus
leading to a sectorization of the economy which employs renewable natural resources for
the production of bioenergy, biofuels and bioproducts. At this conjuncture, the pulp and
paper industry, which has Brazil as one of its biggest players, presents a great potential
for clean and renewable energy sources, such as lignin, a material with high energy
density and capable of generating products with high added value. However, it is
necessary to separate the lignin from the liquor generated during pulp production, so that
its production and use are possible. The aim of this work is to simulate the production of
Kraft lignin through the LignoBoost method, in a large industrial facility. In this scenario,
a mill capable of producing 1.5 Madt / year of pulp was considered to receive, integrated
to the evaporation train, the lignin extraction unit. Therefore, mass balance calculations
were performed on WinGEMS® v5.4, combined with an economic analysis. Through
empirical formulas, an estimate for implementing a lignin extraction plant and study its
feasibility was made, followed by an analysis on four case scenarios, all considering
freight and sale of the product abroad: total sale of the product; drying and pelletizing at
the Kraft mill; burning lignin as fuel in the unit's lime kiln; and the recycling of flue gases
for the filtering medium acidification. All of these scenarios were verified with and
without the possibility of extra revenue generated by an increase in pulp production. It
was shown that the lignin production and commercialization facility is viable, with an
initial investment of US$6.4 million followed by operating costs that total U$S104.4
million annually. The only cases that displayed financial attractiveness depending solely
on the commercialization of lignin were those of direct sale and recycling of flue gases.
If they are followed by an increase in pulp production capacity, all the evaluated scenarios
have become economically attractive.
Keyword: bioeconomy, cellulose, lignin Kraft, LignoBoost.
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1. Introdução
1.1. Panorama histórico da produção de biocombustíveis
O petróleo é indiscutivelmente a principal fonte de energia que manteve o mundo
funcionando e crescendo nas últimas décadas, e ainda foi fundamental para o
desenvolvimento de novos compostos e materiais que revolucionaram o modo de viver
no planeta em diversos âmbitos, seja econômico, social ou ambiental. Em contrapartida,
a crise energética do início dos anos setenta, causada por países da OPEC (Organização
dos Países Exportadores de Petróleo) que anunciaram um embargo para controlar a
produção e, consequentemente, a comercialização do petróleo, levou a saltos
significativos no preço do barril do óleo cru (ZHANG, 2013), causando um despertar de
interesse mundial por fontes alternativas de combustíveis. Somada a essa e a subsequentes
crises e guerras movidas pelo petróleo, a relação, cada vez mais clara, entre a emissão dos
gases de efeito estufa e as mudanças climáticas que ocorrem no mundo ao longo dos anos,
o interesse por outras fontes energéticas renováveis e sustentáveis vem tomando
proporções cada vez maiores (LAL, 2005).
O enorme consumo de combustíveis fósseis e a perspectiva de esgotamento das reservas
produtoras de petróleo, entre as outras razões aqui já citadas, provoca um movimento de
busca por alternativas de combustíveis que venham a suprir a demanda de consumo
industrial e doméstico (YUAN, CHEN et al., 2013). O setor de transportes em 2018, por
exemplo, foi responsável pelo consumo de 31,1% da energia mundial (IEA, 2019) e por
25,9% da emissão de CO2 (IEA, 2020). Nesse contexto, a substituição dos combustíveis
fosseis por biocombustíveis é uma das formas promissoras de diminuir a dependência e
os impactos ambientais causados pela exploração do petróleo, caminhando no sentido do
desenvolvimento de uma bioeconomia de baixo carbono.
Entende-se bioeconomia como uma onda tecnológica e mercadológica na qual ocorre
uma setorização da economia que usufrui de recursos naturais renováveis para a produção
de bioenergia, biocombustíveis e bioprodutos (KAMM; GRUBER; KAMM, 2006).
Segundo Nali et al. (NALI; RIBEIRO; HORA, 2016), a definição de biomassa é qualquer
matéria orgânica que contenha energia química que possa ser transformada em energia
mecânica, térmica ou elétrica, podendo ser de origem florestal, agrícola, de rejeitos
urbanos, industrial ou animal. Além de ser uma fonte energética limpa, renovável e
praticamente de “carbono zero”, a manufatura e conversão da biomassa pode produzir
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energia, calor, biocombustíveis líquidos ou gasosos. E ainda, com os efluentes gerados
durante seu processamento, é possível produzir produtos químicos de alto valor agregado,
como será visto mais adiante (SMITH, 2011). Dessa forma, a inserção da biomassa na
matriz energética é uma importante alternativa sustentável que ajuda a mitigar a ação dos
gases de efeito estufa no aquecimento global, contribuindo para o fortalecimento da
bioeconomia.
Uma das vantagens comparativas do uso da biomassa sobre o petróleo como matériaprima é o fato dela ser uma fonte de baixo carbono. Essa baixa na emissão de dióxido de
carbono se dá devido a parte do CO2 que será emitido na utilização do biocombustível ser
absorvida pela fotossíntese durante o crescimento da biomassa, minimizando o impacto
no ciclo do carbono. Além de tudo, os biocombustíveis queimam com maior eficiência se
comparados aos combustíveis fosseis graças à alta octanagem no caso do bioetanol e alta
cetanagem no caso do biodiesel (SHARMA et al., 2015).
Dentre os biocombustíveis atualmente produzidos, o bioetanol destaca-se como o mais
amplamente utilizado. Este fato se explica não só pelo sucesso de sua aplicação em
veículos automotores, mas também por uma mudança nas políticas energéticas do setor
de transporte de muitos países. Como resultado, a produção mundial anual de bioetanol
aumentou de 13 bilhões de galões em 2007 para 25,6 bilhões de galões em 2015
(ZERVOS; LINS, 2016). O bioetanol de primeira geração pode ser produzido
beneficiando diversas matérias-primas. Os dois maiores países produtores em larga escala
desse combustível, EUA e Brasil, utilizam principalmente milho e cana-de-açúcar,
respectivamente.
Com relação ao biodiesel, alguns pontos de extrema relevância colocam esse
biocombustível em posição de destaque. Para além da atenuação na quantidade de
emissão de dióxido de carbono, esse combustível conta também com uma redução na
emissão de materiais particulados e com a ausência de enxofre na sua composição,
evitando emissões dos SOx, os principais responsáveis pela chuva ácida (FRANÇA,
2013). Outro fator significativo para sua ampla aceitação no mercado é alta
compatibilidade da mistura do biodiesel com o diesel petroquímico, podendo, assim,
atender grande parte da frota de veículos a diesel sem a necessidade de investimentos no
desenvolvimento de novos motores (RAMOS et al., 2003). Essa mistura de combustíveis,
além de benéfica para o aumento da vida útil dos motores, por reduzir o desgaste e
melhorar a lubricidade, vem sendo reforçada por programas de controle das emissões de
13

gases poluentes que definem as proporções dessa mistura por lei. Em 2021, a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aumentou o percentual
mínimo da mistura do biodiesel de 12% para 13% no diesel mineral, devendo chegar a
15% em 2023 de acordo com o cronograma previsto na Resolução CNPE n°16, de 2018
(DIÁRO OFICIAL DA UNIÃO, 2018).
Apesar desses biocombustíveis se apresentarem como casos de sucesso em aplicação de
mercado e diminuição dos impactos ambientais, algumas ponderações sobre a sua
produção podem ser provocadas, abrindo o horizonte para novas possibilidades. Um dos
principais questionamentos que se levanta é sobre o uso de culturas agrícolas, que também
são fontes de alimentos, para a produção de biocombustíveis, o que pode gerar uma
concorrência entre esses mercados, comprometendo a disponibilidade da matéria-prima
(SILVA JÚNIOR, 2008). Outro ponto a ser levantado é o impacto do custo de produção
da matéria-prima sobre o preço do produto final. No caso do bioetanol de primeira
geração, por exemplo, o suprimento de açúcar ou milho representa de 40 a 70% do custo
total do etanol (CLAASSEN et al., 1999). Nesse sentido, faz-se necessário a busca por
um material cujo fornecimento seja escalável e mais barato, de forma a se obter o aumento
da produção e preços mais competitivos.
1.2. Panorama histórico da produção de papel e celulose
A mudança para a busca de uma bioeconomia para substituição da economia em cima do
petróleo começa já nos anos 50 com a indústria de base brasileira. Nesta época, o Brasil
não era um país de alto investimento no setor de produção de papel e celulose. Os métodos
de produção utilizados consistiam na formação de uma pasta mecânica, material de baixo
custo e alto rendimento, porém baixa qualidade, que buscava atender todas as indústrias
do setor pelo país. Para isso, se utilizava não apenas de eucalipto, como também de
bagaço de cana, sisal, palha de arroz e coníferas como o pinheiro do Paraná, método
utilizado na época também no hemisfério norte. Em 1953, o Estado brasileiro criou o
Plano de Metas, que visava atender cinco principais áreas: energia, transporte,
alimentação, educação e indústria de base, área da qual faz parte o setor de papel e
celulose. Um ano antes, técnicos da S/A Indústrias Reunidas Francisco Matarrazzo
conseguiram produzir papel de escrita com celulose proveniente de eucalipto
(JUVENAL; MATTOS, 2002).
Desde então, o eucalipto ganhou destaque no setor nacional, visto que as outras polpas
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não geravam papel na mesma qualidade. Além de ter curto período entre seu plantio e
colheita, garantindo uma boa safra, as empresas locais se empenharam em pesquisas
laboratoriais que garantiriam que a espécie seria usada como fibra curta na produção do
setor (JUVENAL; MATTOS, 2002). Em termos de investimento, é preferível o uso de
fibra curta ao de fibra longa, por conta do ciclo mais longo para o corte de coníferas.
Graças ao Plano de Metas, a produção de papel aumentou cerca de quatro vezes entre
1957 e 1973, enquanto seu consumo aumentou três vezes. O aumento da produção de
celulose a mais que o valor consumido possibilitou o início de uma renda com a
exportação desse produto para outros países. De 1974 a 1980, a produção de celulose
cresceu 201% e a de papel 81%. Ao entrar na década de 80, uma estagnação no mercado
internacional com o aumento do custo de capital fez com que se tornasse preferível
investimentos para a redução de custo na produção e aumento da exportação, ao que foi
dado foco entre 1986 e 1992. Neste período, a indústria de papel e celulose se consolidou
no Brasil e o seu crescimento não se deu mais apenas pela necessidade de
desenvolvimento no país, ideia originada no Plano de Metas (CARVALHO; VIDAL;
BARROS DA HORA, 2012).
O crescimento da indústria de papel e celulose em um país se deve, sobretudo, às
condições climáticas, ao índice de desenvolvimento do local e sua variação ao longo dos
anos. Um país desenvolvido consome mais papel do que um país subdesenvolvido. Neste
cenário, entre 1970 e 2017, o Banco Mundial verificou um crescimento de US$ 8.826,0
na renda per capita mundial, destacando o crescimento do Brasil e de outros países
emergentes, como a China (SANQUETTA et al., 2020). Dados da Indústria Brasileira de
Árvores (IBÁ), em 2019, verificaram uma projeção no setor de investimento em florestas
destinadas à produção de papel, celulose e painéis de madeira no valor de R$ 32,6 bilhões
entre 2020 e 2023, sendo R$ 12,6 bilhões a mais do que o investido entre 2014 e 2018,
quando o foco foi a ampliação do setor. Este valor envolve toda a cadeia de operação
florestal, desde o plantio, pretendendo gerar aumento de 3,2 bilhões de toneladas na
produção de celulose e 1,2 bilhões de toneladas na produção de papel.
A madeira, como recurso natural desse setor, possui três componentes químicos
majoritários em sua composição: a celulose, a hemicelulose e a lignina. Os dois primeiros
são polissacarídeos que sustentam a estrutura da parede celular, enquanto a lignina é um
complexo composto aromático que auxilia na transmissão de água e nutrientes dentro da
estrutura vascular da madeira, sendo responsável pela sustentabilidade e resistência da
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tora (FENGEL, 2003). Em geral, quanto mais velha é a árvore, menor é o seu teor de
lignina. No entanto, para o caso do Eucalyptus Grandis, a composição de lignina na
madeira aumenta conforme a idade da árvore (SOARES, 2015).
Dentre os métodos de produção de papel, aquele que apresenta maior potencial de
aproveitamento completo dos insumos do processo é o método Kraft. Nesse método é
gerado o chamado “licor negro” na etapa de digestão e, através de sua acidificação, é
possível obter lignina separada dos outros compostos. A lignina tem alto potencial
energético e de produção de produtos de valor agregado, como aglutinantes saturados e
adesivos, carvão sub-bituminoso e combustível sólido, livre de enxofre e com maior
potencial de diminuir a transmissão de dióxido de carbono para a atmosfera. A separação,
comercialização e reaproveitamento deste composto multifacetado em uma unidade Kraft
de papel e celulose será o foco deste estudo.
1.3. Objetivos e organização do trabalho
Sob a perspectiva apresentada na seção anterior, o presente trabalho foi elaborado com o
objetivo de analisar uma nova proposta de biorrefinaria para a madeira: a produção e o
aproveitamento da lignina. Um modelo de simulação de processos será desenvolvido a
partir de um processo já conhecido – o método LignoBoost - para o cálculo dos balanços
de massa envolvidos na geração de lignina. O programa utilizado para a realização desses
cálculos será o Valmet WinGEMS® v5.4. Por ser um software especializado no setor de
papel e celulose, a escolha de sua utilização foi feita com base nas características
específicas destas unidades industriais.
Em seguida, de posse dos dados da capacidade de produção do empreendimento, assim
como o consumo de insumos e utilidades da unidade em questão, será realizada uma
análise econômica para avaliar os custos e a eventual viabilidade de um investimento do
tipo. Em paralelo, estudos também serão conduzidos para verificar os efeitos de diferentes
integrações produtivas entre a unidade de geração de lignina e o forno de cal, comparando
a comercialização do produto final com o seu uso como combustível e os impactos do
reaproveitamento dos gases de chaminé.
Para que esses objetivos sejam atendidos, o trabalho foi dividido em seis capítulos,
descritos a seguir.
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No capítulo inicial, um breve panorama histórico sobre o cenário de utilização de
combustíveis fósseis e renováveis foi apresentado, com o objetivo de ressaltar a
importância desses últimos, em especial os que têm a biomassa vegetal como principal
matriz. Em seguida, foi feita uma apresentação sobre o setor de papel e celulose no Brasil
e como ele poderia se integrar no novo panorama da bioeconomia, tendo as biorrefinarias
como principal alternativa. E por fim são apresentados os principais objetivos e a
organização do trabalho.
No segundo capítulo será feita uma revisão bibliográfica acerca dos temas que serão
tratados na proposta de projeto. Ele consiste de uma introdução da biorrefinaria da
madeira como elemento chave de análise para o trabalho, seguida de uma análise dos
componentes da fibra vegetal. Em seguida, o processo Kraft de produção de celulose será
apresentado, de forma a identificar uma das oportunidades de biorrefinarias presentes no
mesmo, nesse caso, pela extração de lignina. Esse método será então exposto e passará a
ser o objeto central de estudo do trabalho.
De posse do embasamento bibliográfico para a condução da pesquisa, uma simulação de
processo para o método LignoBoost de extração de lignina será, então, apresentada no
capítulo 3, assim como os conceitos utilizados para a elaboração do modelo. Os detalhes
para a realização dos cálculos de balanço de massa serão apresentados, assim como o
software que será utilizado na elaboração do trabalho, o Valmet WinGEMS®.
Em seguida, no capítulo 4, as bases a para análise econômica do empreendimento serão
apresentadas, de forma a usar os dados obtidos na etapa anterior. O objetivo dessa seção
será avaliar a proposta de projeto com base na metodologia de fluxo de caixa, levando em
consideração os diferentes cenários de produção e utilização da lignina evidenciados no
capítulo anterior.
No quinto capítulo, serão apresentados os resultados obtidos na execução dos cálculos de
balanço de massa e na análise econômica do empreendimento. Estes dados serão a base
para as conclusões do projeto e, ainda, fornecerão o consumo de insumos e reagentes
necessários para a consolidação e operação do investimento proposto.
Por fim, no sexto capítulo serão feitas conclusões acerca dos resultados obtidos no estudo,
de forma a se identificar os pontos mais importantes vindos da análise. E ainda, sugestões
e observações serão apontadas para a realização de futuros trabalhos.
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2. Revisão Bibliográfica
2.1. Biorrefinarias integradas aos setores de biomassa florestal
Levando em consideração apenas a biomassa proveniente de atividades agroindustriais,
como resíduos agrícolas, florestais e agropecuários, estima-se que o seu potencial
combustível seja equivalente a, aproximadamente, 6.587 milhões de litros de petróleo por
ano (STAISS; PEREIRA, 2001). Por se tratar de uma matéria-prima de alta
disponibilidade, baixo custo e que não concorre com a produção de alimentos, a biomassa
de celulose, também denominada lignocelulose, se mostra como uma das biomassas mais
promissoras para esse fim, além de ser uma fonte de carbono renovável. Não é de hoje
que se conhece os diversos usos industriais e comerciais para os componentes físicos e
químicos das árvores, porém é apenas recentemente que se percebe um amadurecimento
da ideia de que a biomassa florestal (seja de florestas naturais ou plantadas) pode ser
muito mais valorizada. Essa mudança é notória no setor de papel e celulose mundial, que
compreendeu que essas florestas podem oferecer muito além da madeira para obtenção
de fibras a custos competitivos. As unidades fabris desse setor contam com grandes
oportunidades de geração de novas matérias-primas ou produtos, não só do abastecimento
já existente de biomassa florestal, como também dos resíduos de base florestal gerados
nessas fábricas (lodo, fibras e biomassas perdidas, gases residuais da combustão, resíduos
sólidos orgânicos e minerais, entre outros) (FOELKEL, 2012).
De acordo com o Relatório da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) de 2015, a área
florestal plantada do Brasil é de 7,74 milhões de hectares, como pode ser visto na Figura
1, o que corresponde a somente 0,9% do território nacional. Este total é encarregado por
91% de toda a produção industrial de madeira do país. Dentre os diversos fins industriais
da madeira, o Brasil ocupa posição de destaque mundial na produção de celulose,
principalmente do eucalipto (IBÁ, 2015). Em 2016, o Brasil ocupou o segundo lugar na
produção global de celulose, tendo produzido 18,8 milhões de toneladas da pasta, das
quais 69% foi dirigida à exportação (IBÁ, 2017). Ainda segundo a IBÁ, o setor de árvores
plantadas se destaca como o de maior potencial para o desenvolvimento de uma economia
verde (IBÁ, 2015).
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Figura 1 - Área de árvores plantadas por segmento em 2014.
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Fonte: Elaboração própria, com base em IBÁ (2015).

Porém, devido à alta complexidade física, química e anatômica dos materiais
lignocelulósicos, discriminados na Tabela 1, a conversão desses em bioprodutos,
bioenergia ou biocombustíveis de segunda geração é mais complicada que os processos
que vêm sendo utilizados atualmente na produção de bioetanol e biodiesel, por exemplo
(GALBE; ZACCHI, 2002). Nesse sentido, mesmo que o abastecimento de lignocelulose
seja mais abundante e barato, o custo de processamento desse material é elevado demais
para ser competitivo (LYND et al., 2017; DALE et al., 2014). Consequentemente, na
indústria atual, diversos são os esforços e investimentos em PD&I para desenvolver
tecnologias eficientes e economicamente viáveis para produção de bioprodutos
inovadores que atendam às demandas populacionais futuras.
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Tabela 1 - Composição química da madeira (em percentual de peso seco).
Constituintes

Fibra longa (coníferas)

Fibra curta (folhosas)

Celulose

40-44

43-47

Hemiceluloses

25-29

25-35

Lignina

19-33

13-31

Extrativos

2-8

1-5

Fonte: Adaptado de Vidal e Da Hora (VIDAL; DA HORA, 2011).

Conforme visto na Tabela 1, a composição química da madeira não pode ser estipulada
com exatidão, podendo variar de acordo com a espécie, com as partes da árvore (raiz,
tronco, casca e ramo) e com as condições ambientais às quais está submetida (clima, solo,
etc.). Contudo, normalmente esses constituintes são divididos em dois grandes grupos:
estruturais e extrativos. O primeiro refere-se às macromoléculas de elevado grau de
polimerização que compõem a parede celular de toda madeira: a celulose, as
hemiceluloses e a lignina. Esses são os componentes majoritários e os verdadeiros
responsáveis pela morfologia e estrutura da madeira. Já o segundo grupo é composto pelas
substâncias de menores massas moleculares, como extrativos e cinzas (elementos
minerais). Esses representam apenas uma pequena parcela da composição e pouco
contribuem em termos estruturais (NALI; RIBEIRO; HORA, 2016). Essa complexidade
química da madeira abre as portas para amplas possibilidades de processamentos
químicos e termoquímicos no sentido da produção de biocombustíveis e bioprodutos.
É nesse contexto de busca por redução de custos e integração de diferentes processos que
as biorrefinarias surgem como uma alternativa. Define-se biorrefinaria por um conjunto
de instalações industriais com equipamentos e processos de conversão da biomassa
altamente integrados para a produção de combustíveis, energia e produtos químicos,
conceito análogo às tradicionais refinarias de petróleo, que obtêm, a partir do óleo bruto,
diversos produtos com alto valor agregado (KAMM; GRUBER; KAMM, 2006).
Contudo, as biorrefinarias utilizam recursos renováveis, ao passo que refinarias utilizam
recursos fósseis não renováveis. A produção daquelas instalações industriais pode ser
destinada para uso interno ou então para comercialização direta aos consumidores ou a
outras cadeias produtivas, integradas ou não no local da planta (FOELKEL, 2012). Uma
biorrefinaria objetiva a utilização completa dos componentes disponíveis na biomassa,
seja para a produção de alimentos, biocombustíveis, insumos químicos, eletricidade e/ou
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calor, no sentido de maximizar o retorno do investimento feito nessa planta industrial e
garantir um crescimento sustentável a longo prazo (SILVA JÚNIOR, 2008).
Para compreender a organização industrial de biorrefinarias de biomassa florestal faz-se
necessário uma análise sobre a cadeia de valor das mesmas. Esta consiste numa sequência
de tratamentos, degradações e conversões dos componentes da biomassa. O refino
primário é a separação dos componentes da biomassa em intermediários (celulose,
lignina, óleo vegetal, amido, açúcar, biogás, gás de síntese etc.), podendo passar por prétratamentos e condicionamentos, não necessariamente dentro das biorrefinarias.
Posteriormente, no refino secundário, ocorre a conversão e processamento dos
intermediários gerados no primeiro refino, sendo completa ou parcialmente aprimorados
em produtos acabados ou semiacabados na própria biorrefinaria. Os subprodutos
originados em ambos os refinos são direcionados para a geração de energia ou produção
de alimentos ou ração (NALI; RIBEIRO; HORA, 2016). A Figura 2 apresenta um
fluxograma esquemático da cadeia de valor do refino em um biorrefinaria.

Figura 2 - Fluxograma da cadeia de valor de uma biorrefinaria.

Fonte: FNR (2012).
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Uma outra forma de compreender o potencial da integração das biorrefinaria a outras
plantas industriais é pelo entendimento dos seus processos tecnológicos. As diversas vias
tecnológicas possíveis em uma biorrefinaria variam de acordo com a escolha do processo,
da matéria-prima e dos produtos finais a serem conseguidos. Em qualquer um dos casos,
os principais processos de conversão estão atrelados a duas principais plataformas
tecnológicas: a termoquímica e a bioquímica (MARTIN, 2013). Na plataforma
bioquímica ocorrem os processos de extração, separação e conversão química ou
biológica dos componentes da biomassa (hemiceluloses e celulose, principalmente) em
biocombustíveis líquidos e bioprodutos químicos. Nesse processo, são necessárias uma
ou mais etapas de pré-tratamento da biomassa, no sentido de quebrar as camadas de
lignina, principalmente, mas também de hemiceluloses, facilitando, assim, a produção de
açúcares, seja por hidrólise ácida ou enzimática (ALVES, 2013). Já na plataforma
termoquímica acontecem os processos que envolvem tratamentos térmicos como
combustão, pirólise rápida, carbonização, torrefação e gaseificação da biomassa e do licor
negro. A diferença entre eles está na temperatura aplicada e na presença ou ausência de
agente oxidante (ar, oxigênio ou vapor d’água). Esses tratamentos objetivam a conversão
da biomassa em energia, bio-óleos ou gás de síntese que são, posteriormente,
transformados em biocombustíveis e bioprodutos (PELLEGRINI, 2012).
Tendo em vista as indústrias que utilizam a biomassa florestal como matéria-prima, o
setor de papel e celulose, tal como é hoje, é aquele que mais se aproxima de uma
biorrefinaria (SILVA JÚNIOR, 2008). Como exemplos, pode-se citar as fábricas de
celulose por processo sulfito que produzem biocombustíveis e bioprodutos a partir de
licores e condensados residuais, e as fábricas de celulose Kraft que vendem o excedente
de eletricidade gerado. Porém, embora estas já usufruam do conceito de biorrefinarias,
esses produtos ainda são tratados como resíduos ou até subprodutos secundários
(CAMPOS; FOELKEL, 2016).
Apesar de já ter evoluído muito ao longo do tempo, a tecnologia de produção de papel e
celulose atual possui uma baixa eficiência de aproveitamento de matéria-prima e energia,
baixo desenvolvimento em inovação, alto investimento e alta volatilidade de preços
(PÄTÄRI et al., 2016). Para esse setor, um processo integrado como o de uma
biorrefinaria é uma forma de encontrar novas finalidades para os coprodutos da produção
de papel e celulose, os derivados das hemiceluloses e lignina recuperadas durante o
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processo, que são cada vez mais atrativos pelo maior aproveitamento da biomassa e pela
possibilidade de maior valor agregado aos produtos (COLODETTE, 2012).
Além disso, diversas são as evidências de que as plataformas de papel estão saturando e
atingindo a maturidade em seus mercados. Paralelo a isso, o consumo de papel impresso
tem perdido espaço para as mídias digitais e há quem diga que não serão mais necessários
para diversos fins (CAMPOS; FOELKEL, 2016). Como resposta a essa mudança de
hábitos, para aumentar sua competitividade, a indústria de papel e celulose necessita de
uma transformação através da bioeconomia de baixo carbono e da incorporação da
química verde no seu processo produtivo. Nesse sentido, uma biorrefinaria integrada pode
transformar a baixa margem de lucro do processamento do papel em um sistema de
produção de uma multiplicidade de bioprodutos comercializáveis que compartilhem as
mesmas matérias-primas, coprodutos, utilidades e infraestruturas de uma fábrica de
celulose já operante (RAFIONE et al., 2014).
Contudo, não se deve esquecer que uma biorrefinaria deve ser sustentável,
ambientalmente correta e economicamente viável. Dessa forma, a integração de uma
biorrefinaria a uma fábrica de papel e celulose não deve prejudicar a eficiência produtiva
ou a qualidade do produto principal e final. Deve-se, então, garantir que a adição de um
processo industrial paralelo à linha de produção de celulose não afete de forma prejudicial
a estabilidade operacional ou o balanço energético da planta (NALI; RIBEIRO; HORA,
2016). Consequentemente, uma biorrefinaria integrada deve, segundo Foelkel (2012),
primordialmente:
i.

aumentar a receita e/ou produção;

ii.

melhorar a agregação de valor aos novos produtos e a toda a unidade industrial
integrada;

iii.

ter como base o uso de biomassas que não são utilizadas para a produção das fibras
de celulose e/ou papel;

iv.

ter excelente integração aos processos para máxima ecoeficiência (mínimos
desperdícios e poluição);

v.

deter tecnologias que não inviabilizem ou prejudiquem os processos e produtos
tradicionais do setor;

vi.

melhorar a eficiência de reciclagem dos resíduos industriais e florestais;

vii.

ser neutra ou positiva na captura de carbono;
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viii.

não impedir o crescimento da escala de produção das fábricas de celulose, que
hoje já atinge cerca de 1,5 milhão de toneladas/ano em uma única unidade
industrial.

Segundo Colodette (2012), as vantagens do uso de plantas industriais já existentes de
papel e celulose na produção de bioprodutos são: a prática nas operações de produção,
colheita, transporte e armazenamento de grandes volumes de madeira/biomassa; a
infraestrutura já instituída para o processamento químico da madeira segundo as normas
nacionais e internacionais; e a comum proximidade a áreas rurais, possibilitando insumos
além da madeira, como resíduos agrícolas.
Outro fator de destaque do setor de papel e celulose na introdução de biorrefinarias está
no fato das unidades industriais de extração de fibras serem, por definição, plantas
químicas, o que faz com que a inserção de novos processos de conversão não cause
grandes alterações nas rotinas operacionais. Além disso, no processo Kraft, a biomassa é
obrigatoriamente desconstruída, gerando resíduos que não só são insumos para a
biorrefinaria, como também já estão previamente tratados, gerando uma economia de
custos (HORA; NADER; MENDES, 2018).
Nesse sentido, as oportunidades de desenvolvimento de bioprodutos são inúmeras,
principalmente para esse modelo de biorrefinaria integrada às plantas de produção de
celulose. Acredita-se que a implantação do conceito das biorrefinarias em fábricas de
celulose provocará uma mudança na organização do seu parque industrial para
plataformas multiprodutos, conforme Figura 3. Parcerias e consórcios de empresas de
dentro ou fora do setor (petroquímico, energético, agrícola, farmacêutico, cosméticos,
automotivo, construção etc.) serão formadas com a finalidade de usufruir dos insumos da
unidade fabril âncora, de papel e celulose, para a produção de diversos produtos em
plantas anexas e intimamente integradas à primeira. De acordo com o relatório 2017 da
IBÁ, essa indústria tem:
potencial para ser fonte de mais de cinco mil produtos e subprodutos
inovadores originários da madeira, no futuro as árvores plantadas
abastecerão outras indústrias, como farmacêutica, química, cosmética,
aeronáutica, têxtil, alimentícia, eletrônica e automobilística (IBÁ, 2017,
p.25).
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Figura 3 - Ciclo industrial de uma biorrefinaria integrada à planta de celulose.

Fonte: BNDS e CGEE (2008).

São vastos os potenciais de novos negócios, assim como as possibilidades de agregação
de valor nos negócios atuais do setor. Tudo depende do investimento governamental e
empresarial no desenvolvimento de novas tecnologias (FOELKEL, 2016).
2.1.1. Importância do eucalipto como fonte de biomassa florestal
No contexto das biorrefinarias, o Brasil, enquanto um país que possui uma vasta
biodiversidade vegetal, oferece uma ampla variedade de espécies com potencial para o
aproveitamento nessas unidades. Os biomas brasileiros possuem uma invejável
diversidade biológica e dispõem de incontáveis fontes de biomassa vegetal. Portanto, é
natural que surjam diversas biorrefinarias que venham a aproveitar o potencial dessas
espécies, impulsionando a economia do setor rural pela geração de emprego e renda. Na
Figura 4 é possível visualizar algumas das possíveis rotas de aproveitamento da biomassa
no contexto nacional. O Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) afirma, ainda,
que:
O Brasil se encontra em uma posição privilegiada para assumir a liderança no
aproveitamento integral das biomassas pelo fato de possuir a maior
biodiversidade do planeta; possuir intensa radiação solar; água em abundância;
diversidade de clima e pioneirismo na produção de bicombustíveis da
biomassa em larga escala, com destaque para a indústria canavieira, o etanol
(CGEE, 2010, p.11).
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Figura 4 - Possíveis rotas do conceito de biorrefinarias no cenário brasileiro.

Fonte: EMBRAPA AGROENERGIA (2012)

Para muitas espécies que são utilizadas como fontes de biomassa, já existe alguma
estruturação de uma cadeia produtiva básica, como é o caso da cana-de-açúcar e dos óleos
vegetais. Entretanto, muitas pesquisas vêm se dedicando ao estudo de outras espécies
nativas do Brasil, como por exemplo da macaúba, babaçu, carnaúba, mandioca, aguapé
etc. (FAVARO; MIRANDA, 2013). O presente trabalho, entretanto, se debruçará sobre
a análise do eucalipto, visando o potencial da biomassa de florestas plantadas sobre a
ótica do setor de papel e celulose.
Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas e a Segunda Guerra mundial, devido às
dificuldades no comércio mundial e a longa duração da guerra, o Estado começou a
incentivar a produção interna de papel (SANTOS, 2012). Em 1943 é inaugurada, então,
a maior fábrica integrada de celulose e papel do país, usando recursos florestais nacionais,
o pinheiro Paraná (Araucaria angustifólia). Essa espécie, representada na Figura 5a, foi
a base inicial da industrialização do setor florestal. Com isso, em 1950, o Brasil já era
praticamente autossuficiente na produção de papel, com exceção do papel imprensa.
Contudo, o país ainda importava 70% da celulose necessária para manter essa produção.
Ainda na década de cinquenta, por causa de instabilidades no cenário mundial e o
consequente aumento nos preços da celulose, começaram a surgir preocupações sobre a
disponibilidade dessa matéria-prima para atender à crescente demanda, até então suprida
pelas florestas de coníferas (principalmente a Pinus, Figura 5b) das regiões temperadas.
Dessa forma, iniciou-se um interesse internacional no aproveitamento de novas espécies
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florestais tropicais e temperadas, possibilitando o lançamento do Brasil como grande
produtor de celulose através da exploração do eucalipto (Eucalyptus, Figura 5c)
(HILGEMBERG; BACHA, 2001). Impulsionados pelo custo elevado e pela falta de
polpas celulósicas de fibra longa, somado ao bom desempenho das polpas de eucalipto
por suas resistência física e boas propriedades de opacidade e formação de folhas, em
pouco tempo os fabricantes passaram a fabricar papéis com 100% da celulose do
eucalipto, inclusive com melhores técnicas e com baixo consumo de energia (KROGH,
1977). A produção de celulose de fibra curta, no Brasil, passou de 1.590 toneladas em
1950 para 51.900 toneladas em 1956 (HILGEMBERG; BACHA, 2001).

Figura 5 - Biomassas utilizadas na industrialização do setor florestal brasileiro.

Fonte: Elaboração própria, com base em Muzar (2019), ONG Progresso (2019) e Britannica (2021)

Nativo da Austrália, o gênero Eucalyptus, descrito pela primeira vez em 1788, pertence à
família Myrtaceae junto a mais de 700 espécies já catalogadas, além de muitas variantes
e alguns híbridos (BOSCARDIN, 2009). As primeiras mudas chegaram ao Brasil por
volta de 1868, porém só foi realmente introduzida no país no início do século XX
(CASTRO, 2011). O primeiro cientista brasileiro a estudar e cultivar eucalipto, em 1904,
foi Edmundo Navarro de Andrade, motivado pela utilização dessas árvores nas caldeiras
das locomotivas ferroviárias e para produção de postes e moirões (FERREIRA;
SANTOS, 1997). Apesar de ter começado a ser utilizado em aplicações simples e
limitadas, o gênero Eucalyptus logo apresentou grande potencial produtivo para os setores
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brasileiros de base florestal durante as décadas de setenta e oitenta (VALVERDE et al.,
2012).
Conforme pode-se observar na Tabela 2, o eucalipto é até hoje de extrema importância
para os setores de celulose e papel, energia (lenha industrial e carvão vegetal) e para a
produção de madeira de modo geral (madeira maciça e madeira industrializada). Com
relação às áreas plantadas de eucalipto, em 2011, o segmento de celulose e papel
concentrou 71,2%, siderurgia e carvão vegetal 18,4%, painéis de madeira industrializada
6,8% e produtores independentes 3,6% (ABRAF, 2012).

Tabela 2 - Consumo brasileiro de madeira em tora para uso industrial por segmento.
Segmento
Celulose e papel
Energia(1)
Produtos de madeira(2)
Outros(3)
Total

Eucalipto
m3
53.239.020
52.696.088
10.918.851
774.144
117.628.103

%
86,8
85,5
23,7
73,0
69,1

Total por segmento
%(4)
m3
61.346.966
36,1
61.661.877
36,2
46.088.098
27,1
1.059.845
0,6
170.156.786
100

(1) inclui carvão vegetal e lenha industrial. (2) inclui os produtos sólidos de madeira como painéis
industrializados e madeira tratada. (3) outros produtos de madeira como péletes e briquetes. (4) participação
do segmento no consumo de madeira de florestas plantadas.
Fonte: (ABRAF, 2012)

Atualmente, o Brasil possui cerca de 6,9 milhões de hectares em área de florestas
plantadas, sendo 69% referente ao plantio de eucalipto e 23,4% de pinus, ao passo que os
plantios de teca e outras espécies menos expressivas (como acácia, araucária, pópulus,
seringueira, paricá etc.) representam apenas 1% e 6%, respectivamente (ABRAF, 2012).
Conforme a Figura 6, observa-se, pela rotação e pelo incremento médio anual (IMA1),
que o Brasil tem a maior produtividade do mundo, seja no cultivo de pinus ou eucalipto.
Porém, dentre essas espécies florestais cultivadas no país, pode-se notar que o eucalipto
se destaca no mercado frente ao pinus e a teca, conforme mostrado na Figura 7, em função
de características únicas da fibra. As polpas de eucaliptos conferem aos papéis excelentes
qualidades, como: volume específico aparente, opacidade, formação, maciez, porosidade,
1

IMA: medido em m³/hectare/ano, refere-se ao volume médio anual de madeira (em m³) obtido em
determinada área de floresta plantada (em hectare) ao fim do ciclo de crescimento (ou data do corte das
árvores).
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lisura, absorção, estabilidade dimensional, entre outras. Outro fator responsável por esse
destaque é a sua alta produtividade atrelada ao clima tropical e subtropical do território
brasileiro, permitindo um crescimento ininterrupto e o rápido acúmulo de biomassa.
Enquanto em países de clima temperado, como Portugal e Espanha, a rotação de plantio
varia entre doze e quinze anos, produzindo em média 11 m3 ha-1 ano-1, no Brasil essa idade
varia de cinco a seis anos, com produtividade de 44 m3 ha-1 ano-1. Uma outra característica
que pode-se citar são as condições do solo e os programas de melhoramento genético que
fortalecem o material para plantio, adaptando-o às diferentes condições edafoclimáticas
existentes nas regiões de cultivo dessa espécie no Brasil (BRACELPA, 2012;
VALVERDE et al., 2012).

Figura 6 - Produtividade e rotação média de fibra longa e de fibra curta no Brasil e em
países/regiões selecionados.

Fonte: (IBÁ, 2017)

29

Figura 7 - Área de plantio por região com as principais espécies florestais cultivadas no
Brasil.

Fonte: (ABRAF, 2012)

O Brasil detém hoje a maior área plantada de eucalipto do mundo, com 4,9 milhões de
hectares, e ainda é o maior produtor mundial de celulose branqueada dessa matéria-prima,
em torno de 11,3 milhões de toneladas por ano (BRACELPA, 2011). Como um dos
principais consumidores de madeira de fibra curta, o setor de papel e celulose vem
impactando positivamente a balança comercial, o PIB e a geração de empregos do país
com a exportação de seus produtos. Em 2010, chegou a exportar US$ 6,8 bilhões
(BRACELPA, 2012) e, em 2012, foi responsável por 16,7% do saldo da balança
comercial (equivalente a US$ 1,9 bilhões) (VALVERDE et al., 2012). Além disso, em
2011, o Brasil dominou 21% do mercado internacional de celulose, sendo o quarto maior
produtor desse recurso, logo após EUA, China e Canadá (ABRAF, 2012; BRACELPA,
2011).
Apesar de todo esse potencial, em termos de percentual de área com florestas plantadas,
o país fica atrás de países pequenos como Japão e Finlândia e possui, ainda, uma área
total de plantio inferior aos EUA e China, países líderes no mercado de celulose, como
pode ser visto na Tabela 3. Além do mais, o Brasil possui hoje uma área plantada com
cultivos agrícolas de aproximadamente 80 milhões de hectares, enquanto com pastagens
são cerca de 180 milhões, em muitos casos com baixo nível de aproveitamento, dos quais
uma parte poderia ser convertida em plantações para a produção de biomassa (BAJAY;
FOELKEL, 2012). Portanto, é perceptível que, mesmo com o grande potencial que
possui, o Brasil não explora todas as possibilidades produtivas, tanto no cultivo quanto
na produção de derivados da madeira de maior valor agregado.
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Tabela 3 - Área de florestas plantada em diferentes países.
Países
Japão
Finlândia
Alemanha
Suécia
China
Índia
Chile
Estados Unidos
Indonésia
Brasil(2)
Celulose e Papel(3)

Área total do país
(1000 ha)
36.450
30.409
34.887
41.033
942.530
297.319
74.880
916.193
181.157
851.196
-

Área com florestas
plantadas (1000 ha)(1)
10.326
5.904
5.283
3.613
77.157
10.211
2.384
25.363
3.549
6.973
2.196

%
28,3
19,4
15,1
8,8
8,2
3,4
3,2
2,8
2,0
0,8
0,3

Fonte: (1) FAO (2011) , (2) ABRAF (2012), (3) BRACELPA (2012).

Paralelo a isso, o setor de papel e celulose enfrenta um acirramento de competitividade
global resultante da saturação de seus mercados e de um contínuo achatamento dos custos
variáveis de produção. A médio prazo, espera-se, ainda, que ocorra um declínio acelerado
de preços em toda a indústria, mas de forma mais acentuada em produtores de
commodities. Os países do Hemisfério Norte já vêm sentindo uma perda de
competitividade pelo seu elevado custo de produção, reflexo da baixa produtividade das
florestas coníferas, como pode ser percebido na comparação dos custos de produção de
celulose de fibra curta e longa das Figuras 8 e 9. No Hemisfério Norte e em alguns países
do Hemisfério Sul (como Brasil e Chile), vêm-se buscando a solução para a garantia da
competitividade através da inovação de suas atividades, principalmente pautada na
inclusão de novos negócios e nos produtos das biorrefinarias integradas às fábricas de
papel e celulose (FOELKEL, 2012). Nos países desenvolvidos, os esforços no
desenvolvimento de novas rotas tecnológicas para os produtos bioenergéticos são mais
fortes devido a (FOELKEL, 2014a):
i.

a necessidade de combustíveis renováveis em função das políticas de mitigação
das mudanças climáticas;

ii.

a pressão sobre o mercado para o desenvolvimento de novas aplicações para as
biomassas, de quaisquer origens, principalmente como alternativas aos
combustíveis fósseis;

iii.

os crescentes custos das matérias-primas e dos combustíveis;
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iv.

o declínio dos preços reais dos produtos celulósico-papeleiros;

v.

as preocupações sobre o desempenho futuro de muitos tipos de papéis;

vi.

o potencial de aproveitamento das infraestruturas das unidades fabris de celulose
e papel para a produção conjunta de novos produtos em arranjos produtivos
locais.

Figura 8 - Custo caixa da celulose de fibra curta branqueada de mercado, sem frete
(US$/tonelada).

Fonte: Elaboração do BNDES, com base em dados do portal Risi (NALI; RIBEIRO; HORA, 2016).

Figura 9 - Custo caixa da celulose de fibra longa de mercado, sem frete (US$/tonelada).

Fonte: Elaboração do BNDES, com base em dados do portal Risi (NALI; RIBEIRO; HORA, 2016).
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Portanto, no que se refere ao desenvolvimento de biorrefinarias, o interesse pela biomassa
florestal brasileira como matéria-prima fundamenta-se pelo fato das florestas do país
serem certificadas como cultivos sustentáveis que pouco competem com produções
agrícolas de alimentos e pela alta e não sazonal produtividade de biomassa, permitindo
colheita o ano todo (FOELKEL, 2012). Outro fator que atrai os olhares para o país é a
necessidade de aportes menores nos investimentos em terras se comparado a outras
regiões, fato explicado pela alta produtividade da biomassa que reflete em uma área
menor necessária para a produção de celulose em toneladas por ano. Para a produção de
1,5 milhão de toneladas/ano de celulose, enquanto no Brasil são necessários 140 mil
hectares, na China são 300 mil e na Escandinávia 720 mil. Além desse custo reduzido das
terras, os custos de colheita e transporte também são vantajosos, graças à distância
reduzida entre o plantio e as indústrias de madeira (NALI; RIBEIRO; HORA, 2016).
Entretanto, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) reforça que essa alta
competitividade brasileira faz com que setor de celulose continue a expandir com foco
somente na produção da commodity, o que não garante a sustentabilidade financeira do
setor a longo prazo (CGEE, 2013). Ainda segundo o CGEE, o Brasil, apesar de fornecer
biomassa de alta qualidade, enfrenta uma fraca migração para as biorrefinarias integradas,
enfatizando mais a venda de vapor e eletricidade excedentes do que a produção de novos
produtos de valor agregado, como biocombustíveis e biomateriais (CGEE, 2014).
2.1.2. Bioprodutos de uma biorrefinaria
A complexidade química da madeira é o que confere a esse recurso amplas possibilidades
de processamento industrial, podendo dar origem a importantes matérias-primas, como
hemicelulose, lignina, compostos orgânicos, resinas de madeira, serraria e resíduos
florestais. Segundo Foelkel (2012), com a produção de um milhão de tonelada/ano de
celulose Kraft, obtêm-se cerca de: 50 a 100 mil toneladas de lignina; 10 a 20 mil toneladas
de hemiceluloses de cavacos ou licores; 20 mil toneladas de serragem; 20 mil toneladas
de cavacos; 10 mil toneladas de lodo orgânico (primário e secundário); e 10 mil toneladas
de metanol. Se manipulada corretamente, a biomassa florestal pode ser fonte de muitos
produtos de grande potencial de mercado. De acordo com Colodette (2012), os
bioprodutos de uma biorrefinaria podem ser divididos em: (i) biocombustíveis: sólidos
(“coque”, lignina e bagaço), líquidos (etanol, metanol e óleo combustível) e gasosos (gás
de síntese, metano e hidrogênio); (ii) bioquímicos: carvão ativado, aditivos de
combustíveis, fénois, furfural, óleos, ácido acético, surfactantes e agroquímicos; (iii)
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biomateriais: óleos, pigmentos, tintas, vernizes, detergentes, desinfetantes, adesivos,
biopolímeros e filmes.
Para compreender os potenciais da integração de uma biorrefinaria ao setor de papel e
celulose, é preciso contextualizar a utilização da madeira nessas unidades industriais. O
principal elemento estrutural para a fabricação de uma folha de papel é a fibra vegetal,
composta majoritariamente por moléculas de celulose e cuja estrutura anatômica deve ser
imprescindivelmente preservada. Já a celulose, denominada de “polpa celulósica” nesse
setor, não é mais vista como estrutura fibrosa, e sim como matéria-prima para diversos
processamentos industriais.
Nesse processo químico em que a biomassa é desconstruída para obtenção de celulose,
ocorre uma significativa degradação da lignina, responsável pela união das fibras, e dos
demais componentes da madeira. Atualmente, é feita uma concentração e posterior
queima nas caldeiras de recuperação de todo esse resíduo do processamento químico,
denominado de licor negro (composto, majoritariamente, por lignina, celulose, xilanas e
glucomanas) (SILVA JÚNIOR, 2008). Essa queima possibilita, além da recuperação dos
reagentes químicos, o aproveitamento da energia térmica para a geração de vapor, que é
utilizado em várias etapas do processo e para a produção de energia elétrica nos
turbogeradores. Entretanto, é justamente na queima do licor negro nas caldeiras de
recuperação que existe um gargalo no crescimento da produção de fábricas de celulose
pela exigência de complexa engenharia no aumento da capacidade das caldeiras de
recuperação e dos fornos de cal (FOELKEL, 2012).
Visto isso, algumas possibilidades de biorrefinarias integradas ao setor de base florestal,
em especial para o de papel e celulose, destacam-se (FOELKEL, 2014b, 2016):
i.

a extração de uma fração da lignina do licor negro, permitindo o aumento da
capacidade na área de recuperação deste. A lignina extraída poderá tanto servir
como combustível no forno de cal (opção menos rentável) como também ser
purificada e vendida para indústrias química ou energética, processos que
agregam mais valor aos produtos;

ii.

a pirólise rápida da biomassa florestal para produzir gás combustível e bio-óleo
combustível, produto altamente rentável e que pode ser utilizado no processo ou
para coprocessamento com o petróleo;
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iii.

a gaseificação da biomassa florestal, gerando combustível renovável para a
alimentação do forno de cal, o que acaba com a dependência de combustíveis
fósseis;

iv.

a gaseificação de uma fração do licor negro Kraft, aumentando a capacidade das
caldeiras de recuperação das fábricas de celulose;

v.

a produção de dimetil-éter a partir do gás produzido na gaseificação;

vi.

a produção de tipos de nanocelulose, como nanocristais (NCC) e celulose
nanofibrilada (NCF);

vii.

a produção de subprodutos já presentes no processo industrial, como metanol,
terebintina, tall oil, hidrogênio, eletricidade, cal queimada, compostos
fertilizantes orgânicos de lodos fermentados etc.;

viii.

a produção de biodiesel, biogasolina e outros derivados a partir do gás de síntese
via Fischer Tropsch;

ix.

a produção de bioetanol de segunda geração;

x.

a produção de biogás por digestão anaeróbica de resíduos orgânicos;

xi.

a produção de péletes e/ou briquetes (combustíveis sólidos) da biomassa florestal
condensada;

xii.

a geração de energia elétrica limpa a partir da biomassa para o grid elétrico ou
para consumidores do parque industrial no qual a biorrefinaria estiver localizada;

xiii.

a produção de derivados das hemiceluloses extraídas da madeira, de resíduos
florestais ou do licor negro.

A Figura 10 apresenta um resumo dos possíveis produtos oriundos de materiais
lignocelulósicos.
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Figura 10 - Produtos de materiais lignocelulósicos em uma biorrefinaria.

Fonte: KAMM et al (2006).

A aplicação desses processos mais complexos que agregam mais valor aos produtos não
depende somente de avanços tecnológicos e mercadológicos, mas também de parcerias
governamentais e comerciais das empresas produtoras de papel e celulose com as
indústrias de outros setores e instituições de pesquisa, garantindo viabilidade e
sustentabilidade econômica na implementação do conceito de biorrefinarias, com custos
equiparáveis às rotas petroquímicas tradicionais. Entretanto, alguns nichos do mercado
de bioprodutos sequer existem e outros são pequenos demais se comparados ao volume
que se pode produzir a partir do conceito de biorrefinarias (REVISTA O PAPEL, 2013).
Portanto, para o aproveitamento do potencial da integração de biorrefinarias, é
fundamental a consolidação de um mercado de bioprodutos, pautado nas vantagens dos
produtos verdes, oriundos de processos produtivos sustentáveis, a preços competitivos.
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2.2. Constituintes da biomassa vegetal
O material vegetal, como a mais abundante fonte de biomassa do planeta, possui um
grande potencial de oferecer matéria-prima para diversos bioprodutos, conforme visto
anteriormente. Dentro de cada planta, diferentes tipos de células fazem o suporte
mecânico, transporte de água e armazenamento de suplementos, tendo cada uma delas
estrutura anatômica e composição química particulares. É possível perceber uma variação
de composição química dependendo da localização radial da camada analisada no tronco,
da idade da árvore e das condições externas às quais foi submetida (SJOSTROM, 1993).
Contudo, é a sua composição que determinará a facilidade com que a biomassa pode ser
convertida em produtos ou intermediários, bem como a qualidade dos mesmos. Assim, a
variação da composição interfere nos métodos de conversão que deverão ser adotados
(KAMM; GRUBER, 2006). Na Tabela 4, é possível perceber a variação da composição
química média das madeiras normalmente utilizadas para polpação química.

Tabela 4 - Composição química média para madeiras comumente utilizadas para
polpação.

Galactoglicomana

Xilana

Outros
polissacarídeos
(%)

Folhosas

Betula pendula

22

2,3

27,5

2,6

3,2

1,4

51,3

21,9

1,4

19,9

3,9

1,3

0,3

Coníferas

Hemicelulose (%)

Pinus sylvestris

40

27,7

16

8,9

3,6

3,5

0,3

Picea abies

41,7

27,4

16,3

8,6

3,4

1,7

0,9

Celulose
(%)

Lignina
(%)

41

Eucalyptus
globulus

Espécies

Extrativos
(%)

Cinzas
(%)

Fonte: Elaboração própria com dados de ALÉN (2000) e SJÖSTRÖM (1993).

A separação dos componentes da biomassa ocorre em duas etapas. Primeiro, são
separados os frutos, as sementes, as folhagens e a casca. Em seguida, são extraídos os
óleos essenciais, vegetais e carboidratos não estruturais. Ao fim desse processo, obtémse o lenho propriamente dito, formado pelos componentes estruturais (cerca de 45 a 55%
de celulose, 20 a 25% de hemiceluloses e 25 a 30% de lignina), além de extrativos e
cinzas. Sendo aqueles os principais componentes da biomassa, suas características serão
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abordadas mais detalhadamente a seguir (SCHUCHARDT; RIBEIRO; GONÇALVES,
2001).
2.2.1. Celulose
Dentre os componentes químicos da madeira, os carboidratos, principalmente os
polissacarídeos, são os presentes em maior quantidade, sendo responsáveis por 75% da
composição (SILVA JÚNIOR, 2008). Entre esses, destaca-se a celulose, polímero linear
da glicose representado na Figura 11. Esse composto orgânico é o mais abundante na
natureza e o principal componente da parede celular da biomassa vegetal (cerca de 40%
a 50% do teor mássico, em base seca), sendo encontrado na camada secundária desse
tecido, na forma de fibras (FREITAS, 2015; SILVA, 2012). Nesse polissacarídeo, as
moléculas de glicose estão conectadas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4), dando
origem a um polímero cuja fórmula molecular empírica é (C6H10O5)n (MARABEZI,
2009).

Figura 11 - Representação química da molécula de celulose.

Fonte: Adaptação de DUARTE (2017), com base em FANGEL; WEGNER (1984).

As ligações de hidrogênio resultantes da presenta dos grupos OH da molécula podem ser
de dois tipos: ligações intermoleculares com grupos OH de moléculas adjacentes,
formando a estrutura tridimensional das microfibras; ou ligações intramoleculares com
grupamentos OH da mesma molécula, tornando a cadeia da celulose mais rígida
(FANGEL; WEGNER, 1984). Além das interações dos grupos hidroxilas, a quantidade
de monômeros e o processo de polimerização são, também, responsáveis pela sua
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característica organização em cristais (MARABEZI, 2009). Celuloses de origem vegetal
são compósitos de duas formas de celulose distintas: Iα, que é uma cadeia singular de
cristais triclínicos; e Iβ, que é uma cadeia dupla de cristais monoclínicos, sendo esta a
forma cristalina dominante em madeiras (SJOSTROM, 1993).
Uma das possibilidades de degradação das fibras e estruturas fibrilares é por meio de
reações com ácidos concentrados, produzindo glicose e seus derivados (FANGEL;
WEGNER, 1984). Algumas aplicações comerciais resultantes do processamento da
celulose são: nanocelulose, nanofibrilas de celulose, fibras celulósicas, etanol celulósico,
gás de síntese e derivados, fermentos, proteínas, entre outros (FOELKEL, 2012).
2.2.2. Hemiceluloses
Um segundo componente relevante, dentre os polissacarídeos presentes na parede celular,
são as hemiceluloses ou polioses. São polímeros amorfos, em sua maioria insolúveis em
água, caracterizados pela presença de açúcares para além da glicose em suas cadeias
(SILVA JÚNIOR, 2008). Em comparação com a celulose, as hemiceluloses possuem
menor peso molecular e as suas proporções de açúcares variam para as diferentes espécies
vegetais, divergindo daquela que é um componente uniforme. Esses polissacarídeos
apresentam ramificações, relativa solubilidade em água, configuração estrutural irregular,
baixa cristalinidade e são constituídos de diversos monômeros, dentro os quais se
sobressai as pentoses, hexoses, ácidos hexurônicos e desoxihexoses, além de ácidos
urônicos e grupos acetila, conforme Figura12 (FREITAS, 2015). Além disso, as
hemiceluloses, por terem relação direta com a celulose e com a lignina, contribuem com
parte da rigidez da parece celular, aumento da área específica e flexibilidade das fibras e,
ainda, com 20% a 30% do teor mássico, em base seca, do xilema (FANGEL; WEGNER,
1984).
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Figura 12 - Sacarídeos componentes das hemiceluloses.

Fonte: Adaptação de DUARTE (2017), com base em FANGEL; WEGNER (1984).

As hemiceluloses de madeiras de folhosas (conhecidas como hardwood) são compostas,
principalmente, de unidades de xilana (o-acetil-4-o-metilglicoronoxilana), enquanto as
madeiras de coníferas (softwood) apresentam unidades de galactoglicomana (cerca de
20%),

majoritariamente,

e

baixa

concentração

de

xilana

(arabino-4-o-

metilglicoronoxilana com 5-10%). Além disso, as madeiras do tipo folhosas apresentam,
normalmente, maior porcentagem de grupos acetil que as do tipo coníferas (LOCHAB;
SHUKLA; VARMA, 2014; SJOSTROM, 1993).
O conhecimento detalhado das composições químicas das hemiceluloses dos diferentes
tipos de madeiras é extremamente importante, uma vez que estes componentes irão ditar
os resultados da autohidrólise. Sendo assim, os monossacarídeos constituintes e seus
grupos funcionais, assim como a forma como estão ligadas a cadeia principal e suas
ramificações, determinam a taxa, os componentes e o rendimento da dissolução dos
constituintes da madeira (AMIDON et al., 2011).
Dentre os possíveis produtos comercializáveis da transformação das hemiceluloses,
destacam-se: xilose, xilitol, furfural e hidroximetilfurfural, hidrogéis, etanol, gás de
síntese e derivados, fermentos, proteínas, ácido levulínico, resinas furânicas, entre outros
(FOELKEL, 2012).
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2.2.3. Lignina
Um outro grupo de componentes químicos importantes na composição da parede celular
da madeira são as substâncias fenólicas, majoritariamente representados pela lignina. Esta
é a segunda macromolécula mais abundante após a celulose, contribuindo com até 35%
de teor mássico, em base seca, do tecido madeireiro. É constituída por compostos
aromáticos com presença de grupos hidroxifenólicos parcialmente metilados. A lignina é
um composto amorfo, insolúvel em água e na maioria dos solventes comuns, e conta com
a presença, na sua estrutura, de unidades de fenilpropano polimerizado (C6-C3). Após o
assentamento dos polissacarídeos, essa macromolécula é formada pela polimerização
desidrogenativa dos álcoois p-cumarílico, coniferílico e sinapílico, mostrados na Figura
13, que contribuem, respectivamente, com as unidades p-hidroxifenila (H), guaiacila (G)
e siringila (S). São esses diferentes precursores e o grande número de combinações
possíveis entre eles que resultam na grande diversidade de estruturas da lignina e suas
complexidades, variando entre espécies vegetais e até dentro da mesma espécie, nas
partes do vegetal. A Figura 14 traz um modelo para a estrutura da lignina de uma espécie
folhosa (MARABEZI, 2009; SILVA JÚNIOR, 2008).

Figura 13 - Precursores da lignina: (I) álcool coniferílico; (II) álcool sinapílico; (III)
álcool p-cumarílico.

Fonte: Adaptação de FREITAS (2015), com base em PU, HALLAC, et al. (2013)
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Figura 14 - Proposta de modelo estrutural da lignina de Fagus sylvatica (folhosa).

Fonte: Adaptação de FREITAS (2015), com base em FANGEL; WEGNER (1984).

Assim como as hemiceluloses, a composição elementar percentual da lignina varia de
acordo com a espécie (coníferas, folhosas ou gramíneas) e pode diferir de acordo com as
condições ambientais às quais está submetida, porém sempre é composta exclusivamente
de carbono, hidrogênio e oxigênio. Na Tabela 5 é possível ver essa diferença para
coníferas e folhosas (SILVA JÚNIOR, 2008). De forma geral, enquanto as madeiras do
tipo coníferas são mais homogêneas e apresentam somente unidades de guaiacilas (Gligninas), as madeiras do tipo folhosas são constituídas por unidades guaiacila e siringila
em quantidades equivalentes e uma pequena parcela de p-hidroxifenila (GS-ligninas), e
as madeiras de gramíneas são constituídas pelos três monômeros, com maior quantidade
de p-hidroxifenila que as demais (GSH-ligninas) (ALVES, 2011; MARABEZI, 2009).

42

Tabela 5 - Composição elementar da lignina para espécies coníferas e folhosas.
Elementos
C
H
O

Coníferas (%)
63 – 67
5–6
27 – 32

Folhosas (%)
59 – 60
6–8
33 – 34

Fonte: SILVA JÚNIOR (2008).

As diferentes ligações que podem ocorrer entre as unidades monoméricas da lignina, além
de conferir complexidade estrutural, são responsáveis pela diferença de solubilidade,
reatividade e rigidez das espécies. Essas interações podem ser do tipo β-O-4, α-O-4
(fenílicas-propanóides), β-5, piroresinol (propanóides-propanóides) e/ou 5-5 (fenílicasfenílicas), demonstradas na Figura 15 (PU; HALLAC; RAGAUSKAS, 2013). Em sua
estrutura se verifica, ainda, a presença de grupos éteres (alifáticos e aromáticos), fenóis,
álcoois alifáticos e benzílicos e, também, de grupamentos carbonilas como aldeídos,
cetonas e ésteres (MARABEZI, 2009). Como resultado, observa-se que as ligninas de
madeira do tipo folhosas são menos resistentes a ataques microbiológicos, mais reativas
e menos propensas a condensar durante o processamento químico (SJOSTROM, 1993).

Figura 15 - Tipos de ligações entre os monômeros da lignina.

Fonte: Adaptação de PORTO (2017), com base em PU, HALLAC et al. (2013).
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A lignina é o último componente a ser incorporado à parede celular durante o crescimento
vegetal e, por ser hidrofóbico e adesivo, é responsável por conferir rigidez, dureza,
proteção contra microrganismos e sustentação mecânica para fibras e vasos e/ou tecidos
que transportam água, nutrientes e metabólitos (FANGEL; WEGNER, 1984). A
concentração de lignina é maior na lamela média e decresce na direção do lúmen, porém
pelo menos 70% de toda a lignina da madeira está localizada na camada secundária da
parede, devido à sua espessura (SJOSTROM, 1993). Conclui-se, assim, que a lignina,
como uma matriz rígida com polissacarídeos embutidos, fortalece os caules e tecidos
vasculares, permitindo o crescimento do vegetal e a condução de água e minerais pelo
xilema, sobre pressões negativas, sem o colapso do tecido.
São justamente essas características e a estrutura da lignina que a tornam altamente
resistente à hidrólise enzimática, química e microbiana, dificultando o processamento
desse material para a manufatura de alguns produtos. Contudo, apesar das características
estruturais e da presença de vários grupos funcionais na lignina, a sua utilização é, ainda,
limitada à queima para produção de energia e recuperação de inorgânicos. No processo
de produção de papel e celulose, estima-se que a extração de lignina em todo o mundo
chegue a 70 milhões de toneladas/ano, sendo que apenas 2% desta são destinados para a
produção de bioprodutos (BELGACEM; GANDINI, 2008; FAUSTINO et al., 2010). Este
fato pode ser justificado por:

A lignina extraída não é pura, ela contém contaminações como enxofre, sódio,
potássio, hemiceluloses etc. Por essa razão, quanto mais sofisticado for o uso
desejado para essa lignina, melhor deve ser o processo de purificação [...]. Esse
talvez seja hoje um dos principais entraves tecnológicos – purificar a lignina a
um nível tal de pureza que possibilite a ela ser matéria-prima para produtos
nobres e valiosos, como a fibra de carbono (FOELKEL, 2012 p.151).

Para a obtenção de lignina de alta pureza, são necessários processos de degradação da
celulose e das hemiceluloses, que são extraídas antes de ocorrer a precipitação da lignina
(ALVES, 2011). Na indústria de papel, a “lignina industrial” é obtida como coproduto da
fabricação de polpa celulósica. Dentre os processos de polpação ligados à produção de
lignina, os principais são os Kraft e Sulfito, que geram os chamados lignossulfonatos.
As aplicações da lignina como bioproduto estão intimamente ligadas às propriedades
adesivas e dispersantes da mesma. Alguns exemplos de usos comerciais são: dispersante
em concretos, agroquímicos, aromáticos, ligantes, espessantes, corantes, pigmentos,
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produtos de cerâmicas, emulsificante em óleos e látex, aglutinante para pellets, resinas
fenólicas, carvão ativado, fibra de carbono, antioxidante, produção de vanilina,
biocombustíveis, entre tantos outros (CLARK et al., 2006; FOELKEL, 2012). Na Figura
16 são apresentadas estimativas de preços dos derivados da lignina e a demanda de seus
potenciais mercados.

Figura 16 - Produtos derivados da lignina, suas demandas e preços de mercado.

Fonte: VARANASI, SINGH et al (2013).

2.3. O Processo Kraft de produção de papel e a geração de Lignina
2.3.1. Motivação do processo Kraft
O Brasil é atualmente, conforme visto anteriormente, o maior exportador de celulose do
mundo, tendo seu mercado intrinsicamente ligado ao chinês, que é seu maior importador.
Existe a perspectiva de que os brasileiros se tornem os maiores produtores globais desta
indústria, mas a dependência financeira quanto à exportação para a China e seu mercado
financeiro, e os embates econômicos entre americanos e chineses podem prejudicar o
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crescimento do setor. Neste caso, é indicada a negociação para exportação para outros
países emergentes que vêm crescendo o consumo de papel nos últimos anos, como Índia,
Paquistão, Bangladesh e Nigéria. Caso contrário, este crescimento pode ser estagnado.
Outro ponto a ser ressaltado é que o país depende majoritariamente da fibra curta de
eucalipto para realização da sua produção, o que gera dependência de um único produto
em circunstâncias florestais, podendo afetar os valores especulados conforme o clima,
plantio e colheita (SANQUETTA et al., 2020).
Mesmo em períodos de alterações climáticas, a produtividade do eucalipto obteve um
crescimento médio de 0,5% ao ano, destacando-se a constante melhoria tecnologia no
setor florestal e a busca por alterações genéticas para um melhoramento do eucalipto
produzido, tornando o Brasil referência mundial na produtividade anual volumétrica de
madeira por hectare (IBÁ, 2019).
Outro destaque no sucesso brasileiro na produção de papel e celulose é a área total de
árvores plantadas no país, que em 2018 já somava 7,83 milhões de hectares. Apenas nesse
ano, a produtividade média brasileira no plantio de eucalipto foi de 36,0 m³/ha.ano (IBÁ,
2019). Destacou-se também a fusão de duas empresas brasileiras caracterizadas como
algumas das maiores do mundo, criando a maior empresa de celulose de mercado em
nível mundial.
Este setor reforça, ainda, o comprometimento do Brasil no Acordo de Paris, quanto a:
redução de emissões de gases de efeito estufa em 43% com relação a 2005;
reflorestar/restaurar 12 milhões de hectares florestais; alcançar 45% de sua energia como
sendo renovável, onde 18% são provenientes de bioenergia, expandindo também o
consumo local de biocombustíveis; entre outras metas acordadas (CARVALHO; VIDAL;
BARROS DA HORA, 2012). Esses dados mostram a força nacional no mercado global
e demonstram um incentivo do país para um desenvolvimento sustentável e excelência
operacional.
As áreas de produção de papel e celulose no Brasil são bem distribuídas, mas observa-se,
na Figura 17, uma relação entre os pontos onde estão localizados os maiores centros
comerciais e de maior poder aquisitivo do país (IBÁ, 2019).

46

Figura 17 - Distribuição geográfica das empresas produtoras de celulose e papel no
Brasil.

Fonte: Pöyry/IBÁ (2019)

Conforme relatado na seção anterior, as madeiras para produção de celulose são
compostas de materiais lignocelulósicos, ou seja, materiais complexos encontrados em
biomassas vegetais e formados por uma junção majoritária de celulose, hemicelulose e
lignina (CASTRO, 2009). O principal produto para fabricação do papel e das linhas de
fibra industriais é a celulose, no entanto já é estudado o uso da lignina para produção de
derivados de produção, reabsorção de energia para o processo da linha de fibra e produção
de biofertilizantes.
Os processos para a separação da celulose e produção do papel podem ser físicos,
mecânicos, biotecnológicos ou químicos. Os mecânicos costumam envolver
equipamentos como moinhos, que requerem alta energia para funcionar, mesmo que
tenham alta eficiência na produção. Já os processos físicos abrangem tratamentos como
explosão a vapor, que envolvem alto custo de energia e podem ocasionar a formação de
produtos secundários indesejados, como junções de celuloses com ligninas, sendo na
maioria das vezes ineficazes. Os processos biotecnológicos utilizam micro-organismos
(em geral fungos) e são promissores para diminuição da poluição que envolve a indústria
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do papel e celulose, porém ainda possuem limitações econômicas e técnicas para
aplicação em um curto período, necessitando mais estudos. Os processos químicos
utilizam agentes químicos para cozinhar o material lignocelulósicos sob pressão e
dominam o mercado mundial. Atualmente, no Brasil, o processo mais utilizado é à base
de sulfato (Método Kraft), com 81% da produção brasileira, seguido pelo método à base
de soda (CASTRO, 2009).
O método Kraft trabalha bem com as pastas de eucalipto brasileiras e preserva a
resistência das fibras, dissolvendo com eficiência a lignina. A pasta formada costuma ser
forte e a celulose gerada não possui restrição de uso (NAVARRO, 2004). Esse método
surgiu em 1879, quando o químico alemão C. F. Dahl, em uma tentativa de baratear o
processo inglês de polpação, que originalmente utilizava carbonato de sódio (um material
custoso para a época), trocou o agente químico por sulfato de sódio na cadeira de
recuperação. Este sulfato, reduzido a sulfeto durante o processo na fornalha, acelerava a
deslignificação, criava polpas com mais resistências mecânicas e era um processo de
maior rendimento. Por isso, este também é conhecido como Método do Sulfato
(CAMPOS; FOELKEL, 2016).
O método Kraft tem como vantagem sobre os outros métodos: ciclos de cozimentos mais
curtos; produção de pasta de alto rendimento; recuperação viável de reagentes; e a
possibilidade da geração de lignina como subproduto de fácil separação, motivo pelo qual
ele será estudado neste trabalho (CASTRO, 2009). No geral, sua linha de produção pode
ser observada na Figura 18 e é composta pelas seguintes etapas:
i.

Descascamento das cascas da madeira;

ii.

Picagem para reduzir as toras a fragmentos;

iii.

Classificação em dimensões padrões para o processamento;

iv.

Cozimento ou digestão da madeira em regime batelada ou contínuo;

v.

Depuração por processo mecânico de materiais estranhos à fibra;

vi.

Branqueamento para separação para a produção de papel Kraft;

vii.

Recuperação do licor negro com a queima do licor previamente concentrado.
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Figura 18 - Modelo Ilustrado do Processo Kraft.

Fonte: PAULA (2017)

2.3.2. Linha de Fibras
A primeira etapa do processo Kraft consiste no descascamento da madeira do eucalipto,
de forma a retirar cascas com baixo teor de fibra, podendo utilizar um descascador a
tambor, descascador de bolsa, descascador de anel, descascador de corte, descascador
hidráulico e o descascador de faca. A madeira que será utilizada é levada para o preparo
no formato de toras, que são inseridas no descascador em rotação. Através de fricção, as
cascas mais externas da tora se soltam e são descartadas. Esse resíduo pode ser utilizado
como combustível em caldeiras de força, que irão gerar vapor através da sua queima. Em
seguida, as toras são levadas para a picagem, até que sejam reduzidas a fragmentos que
aumentem a sua superfície de contato e facilitem o contato com os reagentes e o licor na
etapa de cozimento. Esse tipo de tratamento pode ser realizado com picadores de tambor
ou, mais comumente, picadores de disco com múltiplas facas. Logo após, os pequenos
fragmentos, denominados cavacos, são separados de acordo com seu tamanho para o
processamento. Aqueles que tiverem dimensões acima da esperada são redirecionados ao
picador ou queimados em uma caldeira de força (SOUZA BATISTA, 2018).
Os cavacos suficientemente pequenos são então levados para o cozimento, também
49

conhecido como digestão. Nesta etapa, os cavacos são embebidos no licor de cozimento,
uma solução diluída de hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Em geral, utiliza-se um
digestor contínuo, devido à praticidade da técnica e obtenção de características mais
estáveis na polpa. Os digestores contínuos cilíndricos verticais, como exemplificado na
Figura 19, são os mais utilizados. Os cavacos e o licor são depositados no digestor de
maneira contínua e simultânea, seguidos por um aquecimento em torno de 160 - 170 ºC
a altas pressões. Esse tipo de digestor é capaz de produzir, no Brasil, mais de 4000
toneladas de celulose por dia. Para aumentar a produção, nesta etapa também podem ser
adicionadas substâncias químicas como a antraquinona ou o polissulfeto de sódio. É neste
momento que podemos, também, verificar a dissolução da lignina (CAMPOS;
FOELKEL, 2016).

Figura 19 - Digestor contínuo com licor branco contracorrente.

Fonte: MATOS (2018)

A polpa é então separada do licor de cozimento e levada para uma lavagem com água
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quente e licores mais limpos em contracorrente, de forma a separar a pasta de celulose de
resíduos e diminuir o uso posterior de alvejante na etapa de branqueamento. O licor de
cozimento utilizado passa a se chamar licor negro, devido ao seu aspecto, e é levado para
estocagem, onde é possível recuperar substâncias que se encontram diluídas nele, através
de evaporação, combustão e caustificação (SOUZA BATISTA, 2018). A lavagem pode
ser realizada em diversos equipamentos, podendo, também, haver a necessidade da
utilização de uma prensa para eliminar licores. A pasta é levada, então, para a área de
peneiração, onde grades, calhas de sedimentação e peneiras retiram possíveis materiais
sólidos que impregnam o produto desejado. Após a garantia de que a pasta se encontra
dentro das especificações, o material é levado para filtro e espaçadores, principalmente o
filtro do tipo prensa com uso de pressão ou à vácuo. Essa é a etapa de depuração mecânica
dos materiais estranhos à fibra. Os lavadores utilizados são lavadores de difusão Kamyr,
a pressão constante, ligados a uma etapa de deslignificação com oxigênio. Esta etapa pode
utilizar também centrífugas, separadores de nós, ciclones e crivos. Para o branqueamento
da celulose, ainda são utilizados lavadores de difusão atmosférica, tambores lavadores e
prensas de ozônio, com auxílio ou não de pressão (CAMPOS; FOELKEL, 2016).
Seguindo o lavador de difusão Kamyr, a deslignificação com oxigênio ocorre em meio
alcalino, utilizando licor branco oxidado que contém hidróxido e tiossulfato de sódio.
Sendo o oxigênio pouco solúvel no licor, esta etapa ocorre em reatores pressurizados a
cerca de 100 ºC (SOUZA BATISTA, 2018).
A polpa passa, então, pelo processo de recuperação do licor negro, por meio da adição de
hidróxido de sódio, enxofre, sulfeto de sódio e cal através de métodos de evaporação,
caldeira de recuperação e caustificação. Essa etapa será mais detalhada no tópico a seguir
para explicar a extração da lignina a partir do licor negro.
Ao final, a polpa obtida passa por um processo de branqueamento, onde as propriedades
da celulose industrial são melhoradas, utilizando filtros lavadores e peróxido de
hidrogênio, dióxido de cloro, oxigênio, ozônio e soda cáustica em cinco estágios. A polpa
branqueada é depurada novamente e secada, retirando a umidade da celulose até que 90%
do peso seja de fibra e apenas 10% de água. A máquina de secagem mais utilizada contém
uma mesa plana, prensas e uma máquina secadora (SOUZA BATISTA, 2018).
Após a secagem, a folha pode ser cortada no formato desejado e levada para transporte,
e, dependendo da demanda de mercado atendida pela planta em questão, uma máquina de
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papel, com múltiplos estágios de tratamento para a celulose, pode estar instalada ao final
da linha de produção, já gerando o tipo de papel desejado para comercialização.
2.3.3. Recuperação Química e a Geração de Licor Negro
O licor separado da polpa celulósica, na sua lavagem pós-cozimento, passa a ser
denominado licor negro devido ao seu aspecto. As etapas de tratamento que se seguem
para esse produto visam recuperar os principais reagentes químicos utilizados no processo
de polpação, o licor branco e o sulfeto de sódio (Na2S, catalisador da reação), reenviandoos ao início do processo para que perdas sejam evitadas e a eficiência de produção da
planta seja mantida. Estima-se que para cada tonelada de polpa processada sejam geradas
10 toneladas de licor negro, sendo 1,5 toneladas de conteúdo em sólidos secos, conforme
visualização na Figura 20 (TRAN; VAKKILAINNEN, 2007).

Figura 20 - Formação do Licor Negro.

Fonte: Adaptação de TRAN e VAKKILAINNEN (2007).

Ao mesmo tempo, é durante o processo de recuperação de produtos químicos que ocorre
a cogeração da maior parte da energia necessária para a operação da instalação industrial,
através da queima do licor negro. As etapas desse ciclo contam com reagentes químicos
como enxofre, hidróxido de sódio, óxido de cálcio (cal), e são comumente definidas
como: Evaporação, Caldeira de Recuperação e Caustificação / Forno de Cal (CAMPOS;
FOELKEL, 2016). A integração dessas etapas com a planta de processo Kraft é mostrada
na Figura 21, de forma que é possível se atingir até 97% de recuperação dos reagentes
envolvidos no processo (TRAN; VAKKILAINNEN, 2007), demandando poucas
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reposições relativas à capacidade de produção, como a de enxofre para manter o equilíbrio
sódio-enxofre da planta. Isso explica, por fim, a adoção em larga escala desse método
produtivo, devido à sua alta atratividade econômica proporcionada pela redução de custos
operacionais.

Figura 21 – Diagrama de Blocos do Processo Kraft.

Fonte: CAMPOS, FOEKEL (2016)

I.

Evaporação de Licor Negro

A etapa inicial do setor de recuperação química consiste na evaporação do conteúdo de
água presente no licor negro proveniente do cozimento, que chega com pH de 11,5-12,5
de 70 a 95 °C. Conforme mostrado na Figura 22, o potencial do licor como combustível
para queima diminui drasticamente com a presença de água, tornando a sua remoção
essencial para que a cogeração de energia ocorra de forma eficiente. Após circulação nos
equipamentos, há um aumento considerável da concentração de sólidos secos no licor,
que saltam de 15-17% (licor negro fraco) para acima de 60% (licor negro forte). A
unidade também pode operar recebendo outros fluidos de transbordo da fábrica, que
tornam a corrente de processo ainda mais diluída, evidenciando a importância do processo
de evaporação para a indústria como um todo (CAMPOS; FOELKEL, 2016).
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Figura 22 - Efeito da umidade sobre a capacidade calorífica da biomassa
lignocelulósica.

Fonte: VIDAL, DA HORA (2011).

A evaporação do teor de água ocorre em múltiplos estágios (geralmente de 4 a 7), em
equipamentos onde o licor negro é aquecido com vapor d’água. Esse fluido de evaporação
é alimentado no primeiro estágio, e se combina ao vapor gerado para promover o
aquecimento necessário para o estágio seguinte, como demonstrado na Figura 23. Ao
mesmo tempo, o conteúdo condensado da troca térmica é coletado, o que cria um vácuo
nos estágios seguintes e diminui o ponto de ebulição da mistura, favorecendo ainda mais
a remoção do teor de água. A capacidade de operação desses equipamentos é limitada
pelos aumentos na viscosidade e no ponto de ebulição da mistura, provocados pela
elevação do teor de sólidos no fluido de processo (PACKER; ROBERTSON;
WANSBROUGH, 1998).
Apesar de consumir parcelas substanciais da energia necessária para o processo Kraft, a
evaporação se mostra muito mais eficiente quando realizada em evaporadores múltiplos
do que se ocorresse diretamente na caldeira de recuperação, como é argumentado na
Figura 22, já que a geração final de energia compensa com sobra os gastos necessários.
Dessa forma, os esforços mais atuais para a otimização dessa área se voltam para
aumentar a capacidade de sólidos suportados e operação em altas viscosidades, tanto nos
equipamentos principais, quanto no sistema de bombeamento de licor. Com as
configurações certas, é possível se atingir um teor de sólidos de operação superior a 80%
(CAMPOS; FOELKEL, 2016).
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Figura 23 - Arranjo interno e disposição de evaporadores em série.

Fonte: Adaptação de GULLICHSEN e FOGELHOLM (2000).

II.

Caldeira de Recuperação do Licor Negro

Visando a recuperação dos reagentes químicos do processo Kraft, assim como o
aproveitamento da capacidade calorífica dos compostos orgânicos ainda presentes no
licor negro - em especial a lignina -, diversos tipos de caldeiras foram desenvolvidos ao
longo da história: fornos rotatórios com dispositivos de fundição que, mais tarde,
evoluíram para caldeiras de recuperação aliadas a sistemas de caustificação, produzindo
os sistemas mais empregados na atualidade (CAMPOS; FOELKEL, 2016). Com a
configuração atual, esses equipamentos se mostram eficientes na geração de energia para
a produção de celulose, no reaproveitamento de reagentes químicos e no manejo
adequado do que antes era visto apenas como um rejeito do processo produtivo.
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O principal combustível queimado na caldeira de recuperação é o licor negro concentrado
vindo do setor de evaporação. Esse fluido de processo contém, no geral, compostos
orgânicos – provenientes do arraste na polpação alcalina da fibra vegetal - e inorgânicos
- interações químicas entre os reagentes com sódio e enxofre. A Tabela 6 expressa a
composição do licor em sólidos secos, separando os compostos orgânicos em lignina
(principal combustível), hemiceluloses e açúcares, álcoois, enquanto os compostos
inorgânicos e sais desconhecidos representam o NaCl, Na2SO4, Na2S2O3, Na2CO3 e
NaOH. Desses últimos, os sulfatos, sulfetos e carbonatos são os compostos de interesse
para a recuperação química (GUERATO; JUNIOR, 2012).

Tabela 6 - Compostos presentes no licor negro.
Composto
Lignina

%m/m de sólidos secos
29 – 40

Hemicelulose e açúcares

0,1 – 1,5

Ácidos orgânicos

1 – 14

Alcoóis

<1

Compostos orgânicos desconhecidos
Compostos inorgânicos
desconhecidos
Sais Inorgânicos

10 – 30

Orgânicos combinados com Na

8 – 10

<2
18 – 30

Fonte: (GUERATO; JUNIOR, 2012).

A queima desse combustível para a geração de vapor em caldeiras se tornou a principal
fonte de energia que alimenta as fábricas de papel e celulose. Como pode ser observado
na Tabela 7, o poder calorífico da lignina, apesar de menor do que as alternativas fósseis,
ainda representa o maior potencial de aplicação para moinhos de papel e celulose. A
disponibilidade ampla desse produto devido ao processo Kraft, aliada à possibilidade de
recuperar os principais reagentes químicos envolvidos, tornou a escolha do licor negro
extremamente importante do ponto de vista financeiro e de processo.
Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica no portal SCG (2021), com
apenas 18 unidades de geração de energia que adotam esse licor como combustível, as
caldeiras de recuperação nacionais são capazes de gerar uma capacidade outorgada de
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2540 MW de energia elétrica, correspondendo a 1,44% da matriz nacional. Na maioria
dos casos em que são implementadas, quando operam junto às caldeiras de força que
queimam resíduos de madeira (com poder calorífico ainda maior, vide a Tabela 7), as
caldeiras de recuperação são capazes de gerar excedentes de energia elétrica para a
indústria em que estão instaladas. Elas garantem, portanto, não só o necessário para a
operação da planta, mas também uma parcela que pode ser comercializada e distribuída
para concessionárias locais.

Tabela 7 - Poder Calorífico de alguns combustíveis.

Lenhoso
Celulose
Lignina
Amido/Açúcar
Carbono puro
Casca
Madeira
Lenha
Carvão Vegetal

kcal/kg
3.300
3.797
3.797
4.394
4.991
5.995
6.800
8.049

Combustível
Fóssil
kcal/kg
Turfa
3.439
Coque
7.308
Óleo Pesado
9.649
Óleo Leve
10.055
Óleo Diesel
10.750
Petróleo
10.800

Gasoso
Gás Natural
Propano
Butano

kcal/m³
8.622
21.997
28.446

Fonte: (VIDAL; DA HORA, 2011).

O funcionamento da caldeira se dá pela pulverização do licor negro no seu leito inferior.
Antes de ir para os queimadores, o licor recebe a adição de Na2SO4 para reposição do
catalisador do processo Kraft e a manutenção do teor sódio/enxofre na unidade. O calor
gerado pela oxidação dos compostos orgânicos e inorgânicos gera vapor de alta pressão
nos feixes de tubos na parte superior da caldeira, que é encaminhado aos turbogeradores.
Ao mesmo tempo, o sulfato de sódio é reduzido a Na2S, essencial para a reação no
cozimento, e também ocorre a formação de Na2CO3, que será vital para a recuperação da
soda cáustica. Esses dois compostos principais são coletados na forma de fundido,
dissolvidos em água e encaminhados para a área de caustificação, e agora são
denominados de licor verde.
Como auxiliares de funcionamento, a caldeira ainda possui um precipitador eletrostático
para o tratamento de gases poluentes e coleta de cinzas, que podem ser captadas e
encaminhadas para a queima, sopradores de fuligem e sistemas de distribuição do vapor
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de baixa pressão gerado para outros pontos da unidade. Sua operação é limitada pela
capacidade de sólidos que o equipamento pode suportar e pela produção de vapor em alta
pressão. Esses dois fatores acabam tornando-se um gargalo para a produção de toda a
unidade, pois controlam a quantidade de licor negro que pode ser processada e,
consequentemente, produzida pelo cozimento. Assim, aumentar essa capacidade também
passa a ser uma das motivações principais para o desenvolvimento do setor, ao passo que
modelos mais recentes já são capazes de trabalhar com mais de 8000 toneladas de sólidos
secos por dia (CAMPOS; FOELKEL, 2016), e de 2.5 - 3.8 kg de vapor de alta pressão
para cada quilo de sólidos no licor negro (TRAN; VAKKILAINNEN, 2007).
III.

Caustificação e Forno de Cal

O licor verde gerado a partir do fundido na caldeira de recuperação é recebido na planta
de caustificação. Esse sistema é a etapa final da recuperação de reagentes, e tem como
foco a recuperação do NaOH necessário para o cozimento, tendo no licor branco o seu
produto final. A soda cáustica é recuperada a partir da reação do Na2CO3 com o hidróxido
de cálcio, em um equipamento reativo denominado apagador de cal. Nesse equipamento,
a formação do hidróxido ocorre através da solubilização da cal produzida no forno
rotatório, em paralelo. A lama reacional formada é levada para tanques com agitadores
(caustificadores), visando o aumento o tempo de retenção da reação principal, já que esta
é mais lenta (TRAN; VAKKILAINNEN, 2007). Após a reação tem-se a formação de
soda cáustica e carbonato de cálcio, que precipitam e passam a ser denominados lama de
cal. Os sólidos formados são lavados, secos e enviados para recuperação no forno de cal,
enquanto o novo licor branco é reenviado ao cozimento.
O forno de cal é o equipamento que tem como principal função o reaproveitamento da
lama produzida pelos caustificadores, de forma a realizar a sua conversão em óxido de
cálcio através da queima. Sua configuração consiste em um tubo rotatório levemente
inclinado, que alimenta um conjunto de queimadores na sua parte inferior. A lama é
previamente desidratada em um secador de flash, que usa o calor gerado pela fornalha
para reduzir o conteúdo de umidade da mistura, permitindo uma queima mais contínua e
diminuindo o teor de poluentes gerados. A rotação da fornalha e a inclinação leve do
processo garantem que a lama chegue até a chama e a oxidação ocorra por períodos
prolongados, produzindo o óxido de cálcio necessário.
Com relação aos queimadores, estes podem usar como combustível gás natural, biogás
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de gaseificadores, óleo combustível pesado, metanol e lignina, a qual tem se mostrado
uma alternativa viável em estudos recentes (TOMANI et al., 2011). As reações que
ocorrem no conjunto caustificação/forno de cal podem ser resumidas da seguinte maneira:

CaO + H2O(l) → Ca(OH)2

(Formação do leite de cal no apagador)

Ca(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + CaCO3
CaCO3 → CaO + CO2(g)

(Caustificação)
(Calcinação)

Por fim, a explicação mais aprofundada sobre as etapas do processo de recuperação
química se faz necessária, devido aos diferentes cenários a serem propostos no presente
trabalho, que envolvem os equipamentos dessas áreas. Os métodos sugeridos a seguir
tratarão da extração e manejo da lignina do licor negro, seus usos potenciais e possíveis
integrações.
2.4. O processo de extração da Lignina Kraft
2.4.1. Motivação e Objetivos
A geração de licor negro durante o processo Kraft de produção de celulose sempre se
mostrou um desafio para os pesquisadores e engenheiros envolvidos no seu
desenvolvimento. Mas com o passar dos anos, o que antes era visto apenas como um
rejeito a ser tratado passou a ser encarado como uma oportunidade de otimização. De
principal fator para a eficiência energética dos moinhos até fonte de recuperação de
reagentes, esse licor e suas diferentes aplicações passaram a ser indispensáveis na
configuração de novas unidades produtoras.
Como foi afirmado anteriormente, com um fator de geração de 1,5 toneladas de sólidos
secos no licor negro para cada tonelada de polpa seca produzida, essa nova fonte de
oportunidades se encontra amplamente disponível nas fábricas de papel e celulose. As
estimativas apresentadas pela FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) indicam uma produção de até 250 milhões de toneladas de sólidos para 2021,
correspondendo a um conteúdo energético de 3 EJ, como fica evidenciado na Figura 24
(KOHL, 2007).
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Figura 24 - Estimativa Global para a produção de sólidos a partir do licor negro.

Fonte: Adaptado de FAO (2001).

Tendo a lignina como seu principal componente junto a compostos orgânicos, o licor
negro passou a apresentar uma alternativa essencial para a geração de energia. Em
paralelo, uma série de estudos que evidenciavam as propriedades da lignina e seus
diferentes potenciais de aplicação foram sendo desenvolvidos, e, junto a isso, novos
processos que tinham como objetivo a sua separação do licor negro para diferentes
destinos finais. Seu alto teor de carbono, junto a amplos aglomerados de anéis aromáticos,
impulsionou o seu aproveitamento como substituto de combustíveis fósseis e a sua
aplicação em diferentes setores industriais como espessante, emulsificante, base para
plásticos, aglutinante e fonte renovável de fenóis, dentre outros produtos de valor
agregado (BAJPAI, 2013).
Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de tecnologias para a extração de lignina do licor
negro também passou a ser visto como uma forma de aumentar a capacidade de produção
das indústrias de papel e celulose. Como foi exposto anteriormente, o gargalo mais
significativo na produção de celulose se encontra na capacidade térmica, de sólidos
suportados e de geração de vapor a alta pressão na caldeira de recuperação. Estudos
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mostram que a remoção de parte da lignina no licor negro do processo reduziria a carga
térmica nesse equipamento, permitindo que uma vazão maior de licor fosse adotada e,
consequentemente, gerando um aumento na capacidade de produção de celulose, sem
afetar drasticamente o aspecto combustível do licor (KOHL, 2007; RICHARDSON,
1991). Em contrapartida, tem-se apenas um licor mais diluído que demandará uma
capacidade operacional maior dos evaporadores.
Tendo interesses diversos, métodos para extração de lignina Kraft - como é denominada
aquela extraída deste processo - foram elaborados até que se obtivesse um processo
eficiente e expansível para escala industrial. Como ponto de partida principal para o
desenvolvimento de métodos de extração, foi observado que em condições de pH baixo,
a lignina pode ser precipitada em solução e assim extraída por filtração ou sedimentação.
A partir disso, diversas sequências envolvendo acidificação do licor negro para
tratamento foram desenvolvidas, envolvendo adição de CO2 em etapa única (ALEN;
SJOSTROM; VASKIKARI, 1985; KIM; HILL; FRICKE, 1987), ultrafiltração do licor
(ULOTH; WEARING, 1989), e precipitação com H2SO4 seguida de sedimentação
(DIESTE et al., 2016). Em paralelo, novas invenções também foram patenteadas com o
mesmo intuito, mas visando também a diminuição da sobrecarga na caldeira de
recuperação, através de uma etapa única de redução do pH e remoção da lignina
(BEAUPRÉ; CAMBRON; CAMBRON, 1984).
Com o passar dos anos, processos que trabalhavam com a combinação dos agentes
acidificantes e outros métodos de filtração, economicamente mais atrativos, foram sendo
desenvolvidos. Um grande exemplo de avanço em uma metodologia desse tipo é a
elaborada e publicada por Loufiti, Blackwell e Uloth (1991) para recuperação da lignina
no licor negro, envolvendo duas etapas diferentes de acidificação: uma com dióxido de
carbono e outra com uma ressuspensão do precipitado em ácido sulfúrico, empregando
etapas de filtração em ambos os passos. Essa proposta de processo passaria a ser a base
de futuros projetos visando a extração de lignina.
Atualmente, a metodologia mais empregada é o processo LignoBoost de extração,
desenvolvido por uma parceria entre a Innventia AB e a Chalmers University da Suécia,
sendo hoje propriedade da Metso, que busca tornar a metodologia pronta para entrar no
mercado (BAJPAI, 2013). O LignoBoost também já tem patentes registradas por seus
inventores em países como os Estados Unidos (PER TOMANI et al., 2012) e Suécia
(ÖHMAN et al., 2005) e se apresenta como a alternativa mais promissora para a extração
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e valorização da lignina, com plantas piloto e de viabilidade comercial testadas. Esse
método configura, assim, mais uma biorrefinaria em potencial para ser integrada ao
processo Kraft.
Alguns avanços promissores já são observados nas técnicas, como a adição de um estágio
de oxidação do licor negro anterior à etapa de acidificação, mostrando resultados
promissores com a redução do uso de insumos e um aumento na eficiência de filtração da
corrente de processo (KOUISNI et al., 2014). Essa nova configuração foi denominada de
Lignoforce, e, também, apresenta boas perspectivas de aplicação. Tendo tal cenário em
vista, uma análise mais aprofundada das etapas do método LignoBoost se faz necessária
para que se possa avaliar a sua integração futura à polpação Kraft.
2.4.2. Etapas e Parâmetros Ideais do Método LignoBoost
O método LignoBoost para obtenção de lignina a partir do licor negro consiste,
essencialmente, na precipitação desse composto em duas etapas distintas, com a
separação do produto após cada uma das etapas através de filtros. Dessa forma, pode-se
dividir o processo em 4 etapas principais a serem explicitadas: precipitação, filtração,
ressuspensão e lavagem, que podem ser observadas na Figura 25.
Na primeira etapa de precipitação, uma corrente de licor negro é retirada de um dos
estágios do trem de evaporação com conteúdo de 30 - 40%SS (sólidos secos) e uma
temperatura em torno de 70 ºC. Após um leve resfriamento, é feita uma adição de CO2
com o intuito de reduzir o pH da mistura, que é encaminhada, então, para tanques de
maturação (TOMANI, 2010). Neles já ocorre a precipitação de parte da lignina devido à
redução do pH de 12 a 14 (alcalino devido à polpação) para 9 a 10,5.
Em seguida, a mistura é filtrada em um filtro tipo prensa, onde a torta contendo lignina é
retirada. O filtrado extraído é armazenado e reenviado para a etapa de evaporação, em um
ponto posterior àquele no qual o licor negro foi retirado para o LignoBoost. Dessa forma,
evita-se que a concentração de lignina a ser produzida diminua devido à diluição com o
filtrado (TOMANI et al., 2011).
Ao invés de ser removida após a precipitação com dióxido de carbono, a torta é, então,
encaminhada para uma nova etapa de ressuspensão, onde recebe uma nova adição de
ácido na forma de H2SO4. O pH da mistura é então reduzido abaixo de 6,
preferencialmente entre 2 e 3, e uma fração maior de lignina é precipitada da nova lama,
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que é continuamente agitada no tanque de ressuspensão. Os gases formados pela adição
de ácido sulfúrico precisam ser tratados devido ao seu caráter possivelmente tóxico
(presença de H2S), por isso são encaminhados para um lavador que utiliza licor branco
como líquido de lavagem, o que tanto neutraliza o gás, quanto ajuda regular o balanço
sódio-enxofre da unidade.
Por fim, a mistura final é encaminhada para uma segunda etapa de filtração, que, dessa
vez, é realizada em um filtro tipo prensa utilizando o método de lavagem por
deslocamento. O líquido de lavagem utilizado consiste em uma mistura de água e H2SO4,
e seu pH deve ser mantido abaixo de 6 para que a etapa não seja prejudicada (ÖHMAN
et al., 2005). O filtrado obtido é armazenado em tanques para ser reenviado para a
ressuspensão e para o ponto do processo anterior à evaporação no qual se tem a corrente
de licor negro fraco. A torta separada contém lignina de alta pureza e um conteúdo de 60
a 70%SS (TOMANI, 2010), podendo ter múltiplos destinos de acordo com as
necessidades de projeto consideradas.

Figura 25 - Fluxograma típico do processo LignoBoost de extração da lignina.

Fonte: Adaptação com base em TOMANI (2010)
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2.4.3. Destinos para o Produto Final
A lignina removida no processo pode ter diversas aplicações. Uma variedade de cenários
já foi considerada na literatura, gerando alternativas para o produto final que, segundo
Per Tomani et. al. (2011), tem as características apresentadas na Tabela 8. A torta
removida no LignoBoost pode ser enviada direto para comercialização, secada e
peletizada para depois ser vendida, ser empregada como combustível em outras partes da
unidade, ou seguir para plantas de refinamento para geração de outros produtos de valor
agregado.

Tabela 8 - Propriedades da Lignina Produzida.
Propriedade
Unidade
Poder Calorífico (Hcal)
MJ/kg DS, livre de cinzas

Valor
25–27.5

Coeficiente Calorífico (Heff)

MJ/kg DS, livre de cinzas

Conteúdo Úmido

wt-%

Densidade Aparente

kg/m3

Conteúdo de cinzas

wt-%SS

24–26.5
30–40 % direto do processo
ou abaixo de 10% após a
secagem
Em torno de 500 direto do
processo ou 700 após a
secagem
0.01–1.4

Conteúdo de Enxofre

wt-%SS, livre de cinzas

2–3

Conteúdo de Cloro

wt-%SS, livre de cinzas

0.01

Conteúdo de Sódio

g/kg de cinzas

100–400

Conteúdo de Potássio

g/kg de cinzas

1–100

Conteúdo de Cálcio

g/kg de cinzas

1–200

Fonte: Adaptação de TOMANI et al. (2011)

A lignina produzida pode ser comercializada para indústrias diretamente após o processo
de extração, ou ainda, pode passar por processos de secagem e pelletização. Essas últimas
etapas, apesar de representarem custos adicionais para o projeto, são essenciais para
reduzir os gastos com transporte do produto e fazer com que esse atenda às especificações
do consumidor final, seja para geração de outros produtos ou para o uso como
biocombustível. A secagem pode ser feita através de aquecimento indireto em uma correia
transportadora ou através de uma integração com os gases de chaminé do forno de cal,
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ambas procurando evitar formação de particulado fino e a ocorrência de explosões. A
segunda opção se mostra atrativa, principalmente, pelo calor que pode ser empregado e o
baixo teor de O2 presente no gás de chaminé, tornando o processo mais seguro (TOMANI,
2010).
A utilização da lignina como combustível para o forno de cal foi analisada em diversos
estudos. As propostas variavam da utilização do combustível em sua forma de torta seca
pura, até misturas com frações diferentes de óleo combustível ou gás natural. Nos três
cenários analisados por Richardson (1991), Thammachote (1989) e Tomani et al. (2011),
respectivamente, uma chama de intensidade similar à de combustíveis tradicionais foi
produzida, e a eficiência de calcinação do equipamento foi mantida ou até melhorada,
sem gerar assim interferência na caustificação posterior (RICHARDSON, 1991;
THAMMACHOTE, 1989; TOMANI et al., 2011). A integração dessas etapas de processo
se mostra extremamente promissora, e pode ser responsável por uma redução de até 10%
das emissões de CO2 em moinhos do setor, apenas com a substituição dos combustíveis
fósseis (TAILLON; HORVATH; OKSMAN, 2018).
E, por fim, a lignina, após secada e tratada, pode dar origem a uma série de produtos de
valor agregado e alta empregabilidade comercial. Uma vez que representa uma fonte
renovável de compostos aromáticos, há um interesse especial do setor de plásticos para a
produção de fenóis, que tem diminuído no setor petroquímico, devido a uma preferência
para o seu uso na produção de gasolina (EPE, 2018). Esse composto pode também
participar da produção de fibras de carbono, resinas fenólicas, espessantes para o setor de
construção civil, bases para tinta no setor têxtil, aglutinantes e emulsificantes (BAJPAI,
2013), e finalmente para produção de bio-óleo através da sua pirólise rápida, objeto de
estudo do presente trabalho.
2.5. Outros Métodos de Obtenção da Lignina
Conforme explicado anteriormente, o método Kraft é hoje o principal meio de obtenção
de lignina (coproduto), compondo cerca de 80% de sua produção. Ainda assim, existem
outros métodos que podem ser mencionados. Os três principais métodos são: a extração
da lignina com resíduos, conhecido como método Klason, onde polissacarídeos são
removidos através de hidrólise ácida; a extração da lignina como derivado, na qual outros
produtos solúveis são obtidos a partir de reagentes químicos; e a extração da lignina como
extrato, onde a biomassa vegetal é moída e exposta a solventes orgânicos. A diferença
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entre os processos é que nunca é possível obter a lignina diretamente como protoligninas,
de forma que o método de extração, assim como o pH da solução e o solvente utilizado,
definem a composição da lignina e sua massa molar, podendo gerar diferentes grupos
hidroxila, fenólicos, ácidos carboxílicos e metóxilos (KOMURA, 2015).
Os métodos Kraft, Sulfito e Soda geram os lignossulfatos, através dos quais a lignina é
sulfonada, degradada e solubilizada, respectivamente. A mistura de grupos funcionais,
incluindo derivados de enxofre, dão uma característica coloidal ao produto, que costuma
ser solúvel em água, com boa qualidade de cinzas e peso molecular distribuído
homogeneamente (KOMURA, 2015). No método Soda, as ligações das proteínascarboidratos são rompidas, gerando despolimerização parcial da lignina encontrada. Este
é o segundo método mais utilizado, após o método Kraft (PORTO, 2017). Outro método
é o Organosolv, onde se mistura, na polpação, solventes orgânicos para o cozimento da
biomassa, gerando ácidos peroxiorgânicos e uma lignina menos modificada que a
originada de lignossulfatos, com peso molecular mais bem distribuído. Seu alto grau de
pureza permite que seja utilizada onde lignina proveniente de outros métodos não pode
ser, como indústrias alimentícias, podendo, também, ser utilizada nas mesmas aplicações
da lignina obtida dos métodos Kraft e Soda (KOMURA, 2015). Neste método os
solventes orgânicos podem ser recuperados, mais comum pelo processo Alcell (PORTO,
2017).
A obtenção de lignina por hidrólise não é um método tão comumente utilizado, devido ao
alto consumo de água e baixa recuperação, não sendo economicamente viável. Ainda
assim, quando realizado de forma catalisada, o método gera uma lignina condensada e
mais ativa que a lignossulfanada, garantindo maior utilização na indústria polimérica. A
lignina obtida possui alta capacidade de sorção (efeitos tanto de absorção quanto de
adsorção ocorrendo simultaneamente) e água em sua composição, sendo considerada um
bom adsorvente (PORTO, 2017).
Tendo em vista a variedade e a preponderância dos métodos de produção de lignina, um
estudo contendo uma análise técnica sobre um destes foi elaborado. No presente trabalho,
a produção de lignina Kraft através do método LignoBoost será avaliada no contexto de
uma biorrefinaria emergente no setor de papel e celulose, tendo suas bases em um modelo
de simulação para cálculos de balanço de massa. Embora o diagrama de blocos da
integração já tenha sido visto na literatura, esta simulação não foi encontrada em outras
pesquisas, tendo sido a primeira criada especificamente no software WinGEMS®. Através
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dela, espera-se obter um modelo próximo do real, com o qual valores de balanço de massa
e teores sólidos serão obtidos, esperando-se auxiliar em estudos futuros sobre o tema.
Lembrando que, atualmente, existem apenas quatro unidades LignoBoost em
funcionamento no mundo, de modo que seus dados e métodos ainda são obscuros do
ponto de vista literário.
3. Simulação do Processo
Considerando o cenário exposto, o presente trabalho irá aplicar uma metodologia de
análise técnico-econômica para verificar a viabilidade de novos empreendimentos
voltados para a geração, comercialização e aproveitamento da lignina de diferentes
formas. Esse processo se dará em duas etapas principais: uma simulação computacional
para determinação dos valores de produção e a quantificação de insumos usados; e uma
análise econômica utilizando os dados obtidos na etapa anterior. Dentro da segunda etapa,
busca-se, também, determinar o comportamento do investimento frente às diferentes
perspectivas de integração possíveis que serão apresentadas. Para que isso ocorra, a
simulação se baseará na interação entre o processo de recuperação da lignina, o
LignoBoost, e a planta Kraft de papel e celulose. A junção dos processos pode ser
visualizada no diagrama de blocos da Figura 26.
3.1. Elaboração do Modelo
A construção do diagrama de blocos de processo baseou-se, primeiramente, na escolha
daqueles que mais se assemelham ao exposto no método LignoBoost, elaborado por
Öhman et al. (2005) e exposto na Figura 25. Foi analisado através da literatura onde as
integrações entre o processo Kraft e o LignoBoost ocorrem (a retirada do licor negro e a
recirculação dos filtrados) e a partir daí elaborou-se o diagrama. Dessa forma, as etapas
de acidificação do licor negro, precipitação e filtração da lignina e lavagem de gases
foram divididas nos seguintes blocos disponíveis do WinGEMS®: HEATD, MIX,
REACTION, PRESS, DILUTE.
3.1.1. HEATD:
Trocador de calor que opera em contracorrente. O tipo HEATD calcula a área de troca
térmica necessária com um coeficiente de transferência de calor específico para se
produzir uma determinada diferença de temperatura (WINGEMS, 2015), e será usado na
etapa de resfriamento com água da corrente de licor negro vinda da evaporação.
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3.1.2. MIX:
Bloco que permite a adição de componentes químicos em uma corrente de processo
(WINGEMS, 2015). Nesse caso, será empregado na adição de ácido sulfúrico, que é
necessário à etapa de ressuspensão e redução do pH para eventual precipitação, sendo
esse o parâmetro alvo a ser monitorado no processo.
3.1.1. REACTION:
Bloco usualmente empregado para representar reações. Estas podem ser de dissolução da
polpa, conversão de um componente em outro e conversão estequiométrica de
componentes (WINGEMS, 2015). Nesse caso, será empregado para representar ambas as
reações de precipitação em meio ácido, através do controle da concentração de hidróxido
acompanhado de um aumento na concentração final de lignina na matriz sólida.
3.1.2. PRESS:
Representa diferentes tipos de prensas desaguadoras possíveis. No caso do projeto,
diferentemente do sugerido por Tomani (2010a), uma prensa do tipo rosca será adotada,
uma vez que esse é o modelo usual do programa. A lavagem será feita por diluição nas
duas etapas de filtração, no segundo caso utilizando lavagem por deslocamento.
3.1.1. DILUTE:
Busca reduzir a consistência (teor de sólidos suspensos) de uma determinada corrente,
baseado na adição de outro licor, de acordo com o teor de saída desejado. No processo
avaliado, será empregada na etapa de redispersão da torta vinda da primeira etapa de
filtração, utilizando como meio de diluição o filtrado proveniente da segunda prensa.
Devido a algumas limitações do software, simplificações tiveram que ser feitas na
elaboração do modelo. Como o programa não possui blocos que contemplem
especificamente uma mistura líquido-gás, a primeira etapa de acidificação com CO2 pode
ser resumida apenas na redução de pH através do bloco REACTION, de forma a se
desconsiderar possíveis variações de volume que poderiam ocorrer na corrente principal
do processo, caso o gás fosse adicionado. Ao mesmo tempo, a falta de blocos que fossem
capazes de separar a geração do enxofre reduzido na forma do gás H2S e encaminhá-lo a
um lavador de gases, demandou que esse bloco de utilidades fosse desconsiderado da
simulação, de forma que será feita apenas uma estimativa para o seu custo em análises
futuras.
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Figura 26 – Diagrama de Blocos de integração de uma planta Kraft com o método LignoBoost.

Fonte: Elaboração própria com base em VAKKILAINEN (2004) e TOMANI (2010).
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Assim, com os blocos que serão empregados definidos, é possível montar um modelo de
diagrama de processos que os interligue através das correntes em processamento. A
Figura 27 mostra o arranjo destas etapas dispostas em diagrama de blocos. Para a
execução do modelo é necessário, então, que se definam os diferentes componentes das
correntes envolvidas na extração de lignina. Para tal, o WinGEMS® conta com uma
biblioteca de itens voltados especificamente para moinhos de papel e celulose, com
produtos e compostos químicos usuais nestas linhas de produção.
3.2. Base de Cálculo Utilizada
Para a determinação da capacidade de produção da unidade de geração de lignina, um
cenário base precisou ser desenvolvido. Nele, considerou-se a retirada de parte do licor
negro que circula nos efeitos da evaporação em uma indústria de celulose. Diversos
estudos na literatura argumentam que o licor, quando mais diluído após o processo
LignoBoost, pode prejudicar a eficiência energética da caldeira de recuperação
(AXELSSON; OLSSON; BERNTSSON, 2006; HAMAGUCHI; VAKKILAINEN,
2010; HAMAGUCHI; VAKKILAINEN; RYDER, 2011). Dessa forma, um equilíbrio
entre esses aspectos (a extração de lignina e a cogeração de energia) deve ser atingido
para que não ocorra o comprometimento do equilíbrio da unidade fabril. E, como foi
exposto na revisão bibliográfica, se for implementada junto a modificações na caldeira de
forma a compensar o déficit na sua operação, a extração de lignina pode ser o próximo
aliado para o aumento da produção em indústrias de papel e celulose.
Dessa forma, segundo Hamaguchi, Vakkilainen e Ryder (2011), para a montagem de um
estudo de caso, uma base de cálculo será formada a partir da retirada de 20% da corrente
de licor negro na etapa de evaporação, operação possível caso a unidade possua uma
caldeira de biomassa. Ao mesmo tempo, para se ter como panorama geral de produção,
considera-se um moinho Kraft sul-americano capaz de gerar 1,5 Madt/a (milhões de
toneladas de polpa seca a 90%) de celulose a partir do eucalipto, capacidade de produção
usual nas unidades mais atuais. Nele, considerando uma taxa de geração de sólidos no
licor negro de aproximadamente 1,4 tss/adt (toneladas de sólidos secos) para alimentar as
unidades de evaporação e a caldeira de recuperação, a corrente a ser removida será de 48
m³/h, sendo retirado do efeito a 100 ºC com 41,68%SS (Sólidos Secos). Tais parâmetros
tem como base dados operacionais típicos de moinhos Kraft. A Tabela 9 mostra a
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composição da corrente do licor que constitui a linha principal da unidade de extração de
lignina. Os dados foram adotados a partir daqueles fornecidos na Tabela 6, em conjunto
com os oferecidos nos exemplos do próprio WinGEMS® (WINGEMS, 2015) para a
composição do licor negro.

Tabela 9 – Composição do Licor Negro utilizado
Composto

Unidade

Teor

Sólidos Suspensos

% m/m.

41,68

Lignina

%SS

40

Hemicelulose

%SS

1

Inertes

%SS

10

Extrativos

35

Hidrogênio na Lignina

%SS

14

Sólidos de Madeira Dissolvidos

%SS

10

Sulfato

% m licor

9,405

Sódio

% m licor

0,04

Carbonato

% m licor

1.577

Bissulfeto

% m licor

1.039

Hidróxido

% m licor

4.5

Enxofre Reduzido Total

% m licor

16.6467

pH (Derivado)*

-log[H+]

12.6095**

*valor calculado pelo software com base nas outras concentrações do licor negro definido.
**valor dentro escala de pH, calculado e não definido.
Fonte: Elaboração própria com elaboração baseada em GUERATO (2012) e WinGEMS® (WINGEMS,
2015)

Seguindo a bibliografia exposta no capítulo anterior e com as alterações adequadas na
caldeira de recuperação, ainda estima-se que será possível um aumento de 15% na
produção anual de celulose, caso os efeitos da queda na geração de energia ainda sejam
compensados (HAMAGUCHI; VAKKILAINEN; RYDER, 2011; TOMANI, 2010b).

71

Figura 27 – Diagrama de Blocos do processo LignoBoost no WinGEMS®.

Fonte: Elaboração própria
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Por fim, para dar prosseguimento à simulação, ainda é necessária a definição dos
parâmetros de cada bloco do simulador, junto às devidas considerações.
3.3. Parâmetros do simulador
Para execução do modelo matemático no simulador, uma série de considerações e
parâmetros precisaram ser adotados, de forma que resultados consistentes possam ser
obtidos. Esses parâmetros se encontram na Tabela 10. Dentre os principais, pode-se citar:
I.

Os parâmetros do trocador de calor, assim como a vazão de água de resfriamento,
foram determinados de acordo com o ajuste de temperatura necessário ao processo
que, segundo Silva (2010), deveria corresponder a uma redução de 20 a 30 ºC na
corrente de entrada de licor negro. Concomitantemente, o coeficiente de troca
térmica foi estimado com base nos valores propostos para derivados de tall oil e
óleos vegetais por Seider et. al. (2003) em troca térmica com a água, caso análogo
ao processo estudado. A partir desses dados é possível obter um valor para a área
de troca térmica, necessário para a análise econômica que será feita
posteriormente.

II.

As porcentagens envolvidas em ambas as etapas de precipitação foram ajustadas
de acordo com o pH final que se desejava em cada etapa do processo, assim como
a concentração de lignina necessária para ficar de acordo com a pureza da lignina
observada na literatura (SILVA, 2010), que viria acompanhada de mudanças no
teor de outros componentes da matriz sólida. Simultaneamente, o calor de reação
foi regulado de acordo com a opção fornecida pelo software para permitir
temperatura constante durante a reação, devido principalmente a escassez de
informações acerca da cinética reacional.

III.

Os valores das consistências (teor de sólidos suspensos) de entrada e saída em
ambas as prensas foram determinados de acordo com o descrito na literatura por
Silva (2010) e Tomani (TOMANI, 2010a; TOMANI et al., 2011). Ao mesmo
tempo, seguindo as recomendações do software WinGEMS®, os valores das
consistências intermediárias foram calculados como as médias entre os valores da
variável de entrada e de saída.

IV.

No caso da segunda prensa, a vazão do líquido de lavagem foi determinada de
forma que a menor quantidade de água e ácido sulfúrico, necessários para a
lavagem e a diluição, fossem empregados. Nesse caso, corresponderia ao
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suficiente para que uma consistência de 20% fosse atingida na etapa de
redispersão (SILVA, 2010).
V.

O consumo médio de ácido sulfúrico foi adotado segundo o exposto por Tomani
et. al. (2011) com valores de 220 kg/t de lignina produzida para matrizes fibrosas
de eucalipto. Enquanto o consumo estimado de dióxido de carbono seguiu o
exposto por Silva (2010), com 43kg/t de sólidos do licor negro.

Tabela 10 - Parâmetros de simulação adotados
Bloco

B1

Nome

HEATD "RESFR."

Parâmetro (input/output)

Resultado

Unidade

Opção Bloco

achar área, liq-liq

-

Quente (saída) - Frio (entrada)

55,0000

Δ°C

Área trocador

45,7813

m²

Coeficiente Global transf Calor

1022,0

kJ/(m².h.Δ°C)

LMTD

55,2188

ΔºC

Calor Trocado

2702,36

MJ/h

Opção Bloco
Calor de reação

B2

REACTION
"PRECIP.1"

Componete fonte
Fração do componente fonte
movido
Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte
Componente fonte
Fração do componente fonte
movido
Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte
Componente fonte
Fração do componente fonte
movido
Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte
Componente fonte
Fração do componente fonte
movido

reação geral
Manter temperatura
constante
Hidróxido

-

99.995

%

Lignina

-

5

-

Hemicelulose

-

20

%

Lignina

-

3

-

Inertes

-

20

%

Lignina

-

2

-

Extrativos

-

10

%

Lignina

-

1

-

Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte
Fonte: Elaboração própria.

-
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Tabela 10 –Parâmetros de simulação adotados (Continuação)
Bloco

Nome

Parâmetro (input/output)

Resultado

Unidade

Opção Bloco

Diluição, lavagem por
prensas
70

cons%

2

cons%

63,31

cons%

100

%

Consistência saída da prensa
B3

PRESS
"PRENSA.1"

Consistência filtrado
Consistência intermediária (antes da
adição de água)
fator K - eficiência de remoção dos
sólidos dissolvidos
Opção Bloco

B4

B5

DILUTE
"DILUIÇÃO"

MIX
"+H2SO4"

Consistência da corrente

REACTION
"PRECIP.2"

B7 PRESS "PRENSA.2"

cons%

Configuração de sorção
Licor adicionado por blocos (apenas
saídas)

sorção, entra e sai

Configuração de sorção

Sem sorção

-

Opção Bloco

-

Configuração de sorção

reação geral
Manter temperatura
constante
Sem sorção

Componente fonte

Hidróxido

-

Fração do componente fonte movido

99,9998

%

Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte
Componente fonte

Lignina

-

5

-

Hemicelulose

-

Fração do componente fonte movido

20

%

Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte
Componente fonte

Lignina

-

3

-

Inertes

-

Fração do componente fonte movido

20

%

Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte
Componente fonte

Lignina

-

2

-

Extrativos

-

Fração do componente fonte movido

50

%

Componente destino
Razão massa molecular dos
componentes destino/fonte

Lignina

-

1

-

Calor de reação

B6

consistência específica,
com agitação
20

Opção Bloco
Consistência saída da prensa
Fonte: Elaboração própria

0

lavagem por prensas;
deslocamento
70

l
total/min

-

cons%
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Tabela 10 –Parâmetros de simulação adotados (Continuação)
Bloco

B7

Nome

Parâmetro (input/output)

Resultado

Unidade

2

cons%

42,5

cons%

PRESS “PRENSA.2”

Consistência do filtrado
Consistência intermediária (antes da adição
de água)
Polpa lavada por deslocamento

100
Sólidos de
madeira
dissolvidos

%

100

%

fator K - eficiência de remoção dos sólidos
dissolvidos
Eficiência de remoção de sólidos
dissolvidos
Fonte: Elaboração própria

-

De posse desses parâmetros operacionais, é possível elaborar um modelo de simulação
para a unidade de extração de lignina, de forma que uma capacidade de produção possa
ser estabelecida. Esses dados, ao serem combinados com os insumos e reagentes
necessários ao processo, com suas devidas precificações, serão fundamentais para a
análise econômica a ser realizada.
3.4. Insumos e Reagentes do Processo
No processo avaliado em literatura (TOMANI et al., 2011), os principais insumos e
reagentes necessários para a extração de lignina são: dióxido de carbono e ácido sulfúrico
para as duas etapas de acidificação, a água de refrigeração para redução da temperatura
do licor negro vindo da evaporação, soda cáustica para operação do lavador de gases, que
diminuirá o teor de enxofre reduzido e gás natural para eventuais etapas de secagem, que
poderão ser consideradas ou descartadas dependendo do cenário considerado. A
precificação desses componentes será discriminada na análise econômica e seu consumo
será avaliado durante o desenvolvimento dos balanços de massa. A quantidade de vapor
para aquecimento não foi considerada nas pesquisas de preço pois esse recurso se
encontra disponível para fornecimento na própria indústria de papel e celulose através da
geração nas caldeiras.
De posse dos parâmetros necessários para a elaboração do modelo de simulação e a
realização dos cálculos de balanço de massa, um resultado para a capacidade de produção
da planta pode ser obtido. A partir disso, uma série de cenários possíveis de integração
podem ser elaborados visando tanto uma redução no uso dos insumos quanto um aumento
na rentabilidade e eficiência do empreendimento.
3.5. Cenários Analisados
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Diante da base de cálculo proposta, um conjunto composto por cenários, um apenas
envolvendo a comercialização da lignina pura e os outros mais bem explicados neste
tópico, pôde ser sugerido. Essas perspectivas terão como base dados disponíveis na
literatura e visam tornar o processo Kraft ainda mais integrado. Por fim, cada uma dessas
propostas também será analisada de forma a se comparar o desempenho financeiro da
unidade caso um aumento na produção de celulose (aproximadamente 15%, como
exposto em capítulos anteriores) seja possível, se junto à extração de lignina ocorrer um
aumento na capacidade operacional de sólidos da caldeira de recuperação.
3.5.1. Secagem e pelletização da lignina
A pelletização é um tratamento da matéria prima lignocelulósica para aumentar seu poder
calorífico em uma combustão direta. Esse tratamento consiste na densificação do material
pela aplicação de pressão sobre uma massa com ou sem adição de agente ligante ou
tratamento térmico (BERNI; BAJAY, 2012). O resultado é um material de granulometria
homogênea e alta densidade e resistência, que passa a ser um novo tipo de combustível
comprimido de fácil queima e transporte.
A lignina produzida pelo método LignoBoost ainda costuma conter um certo teor de
umidade. Nessa proposta de integração, uma modificação no forno de cal permitirá que o
calor dos gases de chaminé seja aproveitado para as etapas de secagem e, eventualmente,
pelletização do produto final, facilitando assim o seu transporte e comercialização, como
já havia sido exposto no presente trabalho. Para efeito de cálculo foi considerado um
forno com capacidade para 1400 t/dia de lama de cal, e na análise econômica serão
considerados os custos dessas modificações.
3.5.2. Queima da lignina no forno de cal
Uma fonte importante da matriz energética da recuperação da lignina no método
LignoBoost é o óleo BPF (baixo ponto de fluidez), que tem aproximadamente 85% de
seu consumo ocorrendo na queima no forno de cal. Para que um cenário seja imaginado
a fim de comparação, segundo Silva (2010), em uma análise para uma fábrica de celulose,
a cada tonelada de celulose produzida no método, 30 kg de óleo eram utilizados no forno
de cal, gerando uma emissão de 86 mil toneladas de 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 em um ano.
O uso da lignina produzida como combustível para queima no forno de cal será um dos
cenários considerados no presente trabalho. Com base no que já foi exposto no capítulo
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2, seu uso para combustão se mostra uma alternativa promissora, e será adaptado para a
simulação com substituição do valor estipulado para o consumo de óleo pesado que seria
utilizado no forno de cal. A quantidade de combustível substituída também será limitada
ou não pela capacidade de produção de lignina da unidade.
Dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2017) mostraram que as empresas de
papel e celulose somam uma autoprodução de eletricidade de 14.408 GWh. O óleo BPF
é originado de combustíveis fósseis e sua substituição eliminaria a necessidade do uso
deste tipo de material nas biorrefinarias, economizando o dinheiro gasto para que sua
compra seja realizada, ao mesmo tempo em que se reaproveita a energia produzida pela
própria indústria. Uma substituição total do óleo pela lignina produzida na planta poderia
acarretar uma redução de até 95% na emissão de 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 na atmosfera. A lignina é
considerada um excelente biocombustível, com alto poder calorífico, de 26,7 MJ/kg.
(JORGE, 2018; SILVA, 2010)
3.5.3. Aproveitamento do gás de chaminé do forno de cal
A recuperação da lignina do licor negro de fábricas de polpa celulósica é feita por meio
da precipitação deste componente através da acidificação do meio, em primeira instância
pelo uso do dióxido de carbono. Essa alternativa é bastante vantajosa não só
ambientalmente, por sua capacidade de sequestro de carbono, como também
industrialmente, quando há aproveitamento de efluentes de produção. Contudo, vale
lembrar que, quando é necessário a compra de CO2 comercialmente, existe um obstáculo
de ordem econômica que praticamente inviabiliza essa opção pelo elevado custo
operacional (SILVA JÚNIOR, 2008).
Entretanto, as unidades fabris de produção de papel e celulose possuem um ponto que,
dentre outros, produz significativas quantidades de CO2 (15 a 30% da corrente de gases):
o forno de cal (TOMANI et al., 2011). A corrente de gás gerada pode passar por uma
etapa absorvedora para concentra-la ou ser usada diretamente sem nenhum
processamento (LOUTFI; BLACKWELL; ULOTH, 1991). A combinação dessa geração
de dióxido de carbono com a produção de lignina no tratamento do licor negro, além de
integrar processos produtivos, promove também uma redução expressiva nos custos de
produção, e permite uma diminuição nas linhas de transporte desse gás.
No presente trabalho, serão analisados os custos relacionados à instalação dessa
modificação no processo de extração da lignina e no forno de cal, bem como a economia
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obtida pelo reaproveitamento da corrente interna de dióxido de carbono. Além disso, na
análise econômica, será tratado em mais detalhes o possível aumento da produção de
polpa celulósica com essa extração de parte do licor negro da etapa de evaporação.
Um cenário principal será analisado primeiro, onde apenas a implantação da unidade
LignoBoost e a comercialização da lignina extraída com ou sem a comercialização
conjunta da celulose serão destacadas.
4. Análise Econômica
O presente Capítulo tem por objetivo descrever uma análise econômica do investimento
necessário para a implementação da planta simulada e descrita no Capítulo 3. Esta análise
consiste na dedução do investimento necessário para a construção da unidade
LignoBoost, dos custos associados à extração de lignina e da receita estimada para tal
empreendimento.
Para tanto, foi escolhido o Método de Lang, metodologia com grau de incerteza de ±35%
descrita no livro de Seider, Seader e Lewin (2003). Para a aplicação deste, deve-se,
primeiramente, estimar o custo f.o.b. dos equipamentos envolvidos no processo, a partir
de fatores como tamanho e vazões envolvidas em suas operações. O preço f.o.b. pode ser
calculado através de gráficos ou equações empíricas disponíveis na literatura. No caso do
primeiro, destaca-se seu uso para ajustar o preço conforme as dimensões do equipamento.
No entanto, as equações revelam resultados mais consistentes e, por isso, serão utilizadas
para realização dessa análise no presente trabalho.
Originalmente, as equações foram pensadas para equipamentos feitos de aço carbono,
porém fatores multiplicativos para correção dos valores devem ser aplicados para
equipamentos de outros materiais (SEIDER et al, 2003). Além disso, essas equações
foram obtidas empiricamente para uma determinada época e, por isso, precisam ter seus
valores corrigidos para que os resultados possam ser mais atuais. Essa correção é feita
pelo uso de um fator de correção temporal divulgado regularmente pela Chemical
Engineering Magazine, o Plant Cost Index (CEPCI).
Assim, somando-se os custos de compra atualizados dos equipamentos, obtém-se o preço
f.o.b. total de aquisição dos mesmos. Este valor é, então, multiplicado pela constante 1,05,
fator que considera o custo do envio dos equipamentos para a localidade onde a
biorrefinaria será implantada. Por fim, o resultado deve ser multiplicado por um fator de
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Lang (fL) apropriado, obtendo-se o investimento fixo. Este fator abrange os custos de
aquisição do terreno apropriado, construção, instalação, rede elétrica, encanamento,
construções auxiliares, instrumentação e controle, engenharia e taxas extras que venham
a ser envolvidas, porém não considera o capital de giro.
A Equação 1 sintetiza o processo descrito.

𝐼𝐹 = 1,05 × 𝑓𝐿 × ∑ (
𝑖

𝑃𝐶𝐼
)𝐶
𝑃𝐶𝐼𝑏 𝑖

(1)

Sendo:
IF é o investimento fixo;
fL é fator de Lang;
PCI é o Plant Cost Index no ano do projeto;
PCIb é o Plant Cost Index para o ano base;
Ci é o preço f.o.b. da aquisição de um dado equipamento i.

O valor de fL para a biorrefinaria estudada, planta que processa fluído e sólidos, é de 4,1,
porém, incluindo o valor do capital de giro, que é estimado em 15% do valor total
investido, o fator de Lang sobe para 4,9.
As fórmulas utilizadas no presente trabalho para a obtenção das estimativas de custos de
cada equipamento foram retiradas de Seider et al (2003) e serão descritas nas próximas
seções. Todas essas correlações correspondem a dados do ano 2000, ano usado como base
cujo CEPCI é 394 (PCIb). Os valores encontrados foram atualizados de acordo com o
último CEPCI anual disponível no início do ano de 2021, relativo a 2019, sendo igual a
607,5.
4.1. Estimativas da dimensão dos equipamentos
A pesquisa realizada neste trabalho envolve um modelo de planta de produção de lignina
sobre a qual só existem, até abril de 2020, quatro unidades no mundo, sendo apenas uma
delas localizada no Brasil. Os dados para este tipo de projeto são, portanto, de alta
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confidencialidade, o que levou à necessidade do uso de metodologias alternativas para
estimativas aproximadas quanto ao tamanho dos equipamentos, uma vez que estes não
estão disponíveis na literatura.
Para tal, utilizou-se de uma planta em escala criada pela Tomani (2010) para a empresa
Metso em parceria com o instituto de pesquisa sueco INNVENTIA, como mostra a Figura
28.
Figura 28 - Imagem da planta computacional do LignoBoost feita por Tomani.

Fonte: (TOMANI, 2010)

Para medição dos equipamentos envolvidos, foi utilizado o software ImageJ,
originalmente utilizado para arquitetura, de domínio público. Este software possui uma
funcionalidade que permite ao usuário mensurar, com relativa exatidão, a dimensão de
um objeto presente na imagem carregada partindo de uma escala conhecida
predeterminada. Para isso, a Figura 28 foi carregada no software e, através da ferramenta
“Straigth”, que permite traçar uma linha na figura, é possível determinar quaisquer
medidas da instalação por proporcionalidade a uma escala conhecida. Para referência de
medida, foi traçada uma linha do chão da planta até a ponta da escada localizada no lado
esquerdo da figura. O mesmo procedimento é realizado para as medidas dos
equipamentos de interesse, formando uma tabela com os valores medidos pelo software,
onde o primeiro será a base da escala e os seguintes serão as dimensões desejadas.
Estimou-se que a altura da escada seria de 2,4 m, baseado na altura padrão de degraus de
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20 cm. Dessa forma, as medidas dos equipamentos foram estimadas por
proporcionalidade a este valor.
4.2. Estimativa dos custos dos equipamentos
4.2.1. Trocadores de calor
Segundo Seider et al (2003), para a maioria dos processos químicos a nível industriais,
se utiliza um trocador de calor do tipo casco e tubo. No entanto, para trocadores de calor
com áreas de troca térmica inferiores a 200 ft², os bitubulares são mais indicados. De
qualquer modo, para a determinação do tipo de trocador de calor utilizado e,
consequentemente, da estimativa preliminar do custo deste equipamento, a única
dimensão necessária é a área de troca térmica, que pode ser determinada pela Equação 2.
𝑄 = 𝑈. 𝐴𝑇 . ∆𝑇𝐿𝑀

(2)

Sendo:
Q é a taxa de transferência de calor;
U é o coeficiente global de transferência de calor;
AT é a área de troca térmica;
∆TLM é a média logarítmica da diferença de temperaturas.
As temperaturas de entrada e saída do licor no equipamento devem ser 100ºC e 80ºC,
respectivamente, enquanto, para a água de resfriamento, foi estipulada a entrada à
temperatura ambiente, 25ºC. Com isso, a temperatura de saída calculada para a água foi
de 28,3ºC. Já o coeficiente global de transferência de calor, que depende do equipamento
e dos materiais envolvidos na troca térmica, foi extraído da literatura de Seider et al
(2003), que fizeram um compilado de dados experimentais baseado em publicações de
diversos autores. Para este trabalho, considerou-se a troca térmica entre licor negro e água
semelhante à de derivados de tail oil também com a água, por possuírem propriedades
semelhantes e virem de matriz vegetal fibrosa. Nesse sentido, com uma perspectiva de
aumento produtivo futuro, adotou-se 50 BTU/ºF.h.ft², o maior valor da faixa (SEIDER;
SEADER; LEWIN, 2003).
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A taxa de transferência de calor foi obtida diretamente do WinGEMS®, com um valor de
2702,36 MJ/h. De posse destes dados, foi possível obter, assim, a área de troca térmica
demandada nesta operação como sendo de 492,77 ft². Portanto, é preferível o modelo
casco e tubo, seguindo as indicações da literatura.
O custo base de trocadores de calor do tipo casco tudo de cabeça flutuante pode ser obtido
pela Equação 3, sendo A área de troca térmica em ft². Já o custo final do equipamento é
calculado pela Equação 4, que considera os efeitos da pressão, do material e do
comprimento dos tubos.
𝐶𝐵 = 𝑒𝑥𝑝{11,667 − 0,8709[ln(𝐴)] + 0,09005[ln(𝐴)]2 }

(3)

𝐶𝑃 = 𝐹𝑃 𝐹𝑀 𝐹𝐿 𝐶𝐵

(4)

O fator de pressão, FP, é baseado na pressão no casco, P, em psig, e é dado pela Equação
5, aplicável para a faixa de 100 a 2000 psig, que não é o caso deste projeto, por isso
manteve-se igual a 1. O fator do material, FM, que varia de acordo com a combinação
entre os materiais do casco e do tubo, é dado pela Equação 6, onde A é a área superficial
em ft². Os fatores a e b são iguais a 1,75 e 0,13, respectivamente, uma vez que tanto casco
quanto tubos são considerados como sendo feitos de aço inox. O fator FL é uma correção
do comprimento dos tubos, sendo igual a 1,12 para tubos de 12 ft.
𝑃
𝑃 2
𝐹𝑃 = 0,9803 + 0,018 (
) + 0,0017 (
)
100
100

(5)

𝐴 𝑏
𝐹𝑀 = 𝑎 + (
)
100

(6)

Dessa forma, aplicando a área encontrada na simulação de 492,77 ft² na Equação 4, o
valor estimado do custo do trocador de calor é de US$ 30.610,74, com base no ano de
2000 com CEPCI no valor de 394. Esse valor deve ser corrigido no tempo, passando a
ser igual a US$ 47.198,03.
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4.2.2. Tanques
O custo de tanques pressurizados, como é o caso dos tanques de precipitação e maturação,
o de ressuspenção e de armazenamento de CO2, é dado pela Equação 7.
𝐶𝑃 = 𝐹𝑀 𝐶𝑉 + 𝐶𝑃𝐿

(7)

O fator do material, FM, é relativo ao material de construção do tanque, sendo 1 para aço
carbono, 1,7 para aço inox 304 e 2,1 para aço inox 316. O CV se refere ao custo do vaso,
que para vasos verticais é dado pela Equação 8, onde W é o peso do equipamento em
libras, cujo valor é determinado pela Equação 9. O adicional de custo, CPL, refere-se ao
custo de instalação de plataformas e escadas.
𝐶𝑉 = exp{6,775 + 0,18255[ln(𝑊)] + 0,02297[ln(𝑊)]2 }

(8)

𝑊 = 𝜋(𝐷𝑖 + 𝑡𝑆 )(𝐿 + 0,8𝐷𝑖 )𝑡𝑆 𝜌

(9)

Sendo:
Di é o diâmetro interno do equipamento, em polegadas;
L é a altura do vaso, em polegadas;
ρ é a densidade do aço carbono, tomada como igual a 0,284 lb/in³;
tS é a espessura da parede do equipamento, que, para tanques pressurizados é dada pela
Equação 10.

𝑡𝑆 =

𝑃𝑑 𝐷𝑖
2𝑆𝐸 − 1,2𝑃𝑑

(10)

Sendo:
Pd é a pressão interna de projeto, em psig, dada pela Equação 11 com base na pressão de
operação, Po;
Di é o diâmetro interno, em polegadas;
S é o estresse máximo permitido para o material de construção do tanque na temperatura
de operação, em psi. Neste trabalho, foi adotado o valor de 13.750 psi;
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E é a eficiência da solda. Como os tanques não são muito espessos, foi adotado o valor
de 0,85;
𝑃𝑑 = exp{0,60608 + 0,91615[𝑙𝑛(𝑃𝑜 )] + 0,0015655[ln(𝑃𝑜 )]2 }

(11)

Além disso, por questão de segurança estrutural, deve-se ater à espessura mínima
determinada para cada diâmetro de tanque, especificadas na Tabela 11.

Tabela 11 - Espessura mínima de tanques verticais.
Diâmetro do tanque (ft)

Espessura mínima (in)

Até 4
4-6
6-8
8-10
10-12

¼
5/16
3/8
7/16
½
Fonte: (SEIDER; SEADER; LEWIN, 2003).

Ao final do cálculo, deve ser adicionado, ainda, 1/8 polegada sobre o valor de espessura
encontrado, devido a desgaste do material e corrosão.
O custo de plataformas e escadas, CPL, é dado pela Equação 12.
𝐶𝑃𝐿 = 285,1(𝐷𝑖 )0,73960 (𝐿)0,70684

(12)

O custo para os tanques atmosféricos de armazenamento de filtrado, água e ácido
sulfúrico, considerados do tipo teto cônico, pode ser calculado pela Equação 13, onde V
é o volume do mesmo em galões americanos.
𝐶𝑃 = 210𝑉 0,51

(13)

Com as dimensões de cada tanque, estimadas pelo método explicado na Seção 4.1, sendo
aplicadas nas equações descritas para o cálculo de custo dos mesmos, foi possível
determinar o preço de cada um dos equipamentos. Os valores de custo estimado com base
no ano 2000 e a correção temporal são apresentados na Tabela 12.
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Tabela 12 - Custo dos tanques do processo.
Tanque

Preço em 2000 (US$)

Preço de Projeto (US$)

1ª Precipitação

67.820,02

104.570,21

1ª Precipitação (alternativo)

48.329,25

74.517,82

Ressuspenção

20.889,51

32.209,07

2ª Precipitação

34.766,24

53.605,31

Armazenamento CO2

44.143,33

68.063,64

Armazenamento H2SO4

4.450,01

6.861,37

Armazenamento H2O

14.226,83

21.936,03

Armazenamento filtrado 2ª prensa

38.898,88

59.977,33

Armazenamento filtrados p/evaporação

64.208,37

99.001,49

Fonte: Elaboração própria.

4.2.3. Agitadores
Através da Figura 28, foi possível perceber que quatro agitadores de aço carbono são
utilizados neste processo, nos tanques de precipitação e maturação e no de ressuspenção.
Suas medidas não foram obtidas pelo ImageJ. Segundo Seider et al (2003), para o caso
de suspensão de partículas sólidas e dispersão de gás em líquidos deve ser utilizado a
relação de 10 HP para cada 1000 galões de material.
Para o tanque de ressuspenção por H2SO4 e o tanque da segunda precipitação após este,
foi considerado o caso de suspensão de partículas sólidas e meio tanque cheio. Através
do ImageJ, estimou-se, para o tanque de ressuspenção, um diâmetro de 1 m e uma altura
de 3,5 m, gerando um volume total de 2,75 m³. Já para o tanque de precipitação foi
estimado um diâmetro de 1 m e uma altura de 7 m, gerando um volume total de 5,50 m³.
Considerando meio tanque cheio em ambos os casos, sendo o primeiro volume 726,18
galões americanos e o segundo de 1452,36 galões americanos, os valores correspondentes
às potências usados para cálculo dos motores foram de 3,42 HP e 7,46 HP,
respectivamente.
Foi escolhido o agitador de hélice para vasos fechados, que melhor corresponde às
especificações dos vasos calculados, cuja equação empírica de custo é dada pela Equação
14:
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𝐶𝑝 = 2.600𝑆 0,17

(14)

Sendo:
Cp o custo f.o.b. para agitadores de hélice em vaso fechado;
S o fator dimensional em HP
Utilizando os valores de HP encontrados acima, o custo do agitador para o tanque de
ressuspenção em H2SO4 encontrado é de US$ 3.321,82, e o custo do segundo tanque de
precipitação/maturação é de US$ 3.789,41, ambos tendo como base o ano 2000. Sendo
assim, os valores corrigidos para o ano de projeto são de US$ 5.121,84 e US$ 5.842,81,
respectivamente.
Para o terceiro tanque, o de precipitação com CO2, foi considerado o modelo de dispersão
de gás em líquidos e foram encontradas as dimensões de 2,4 m para o diâmetro e 8 m para
a altura. Encontrou-se assim um volume total de 9560,7 galões americanos, obtendo-se o
valor de 47,80 HP para a potência do motor em um tanque meio cheio. O quarto tanque
encontrado foi considerado um tanque alternativo para o tanque de precipitação com CO2,
de forma que o mesmo caso de dispersão de gás em líquido foi escolhido para a
representação. As dimensões encontradas foram de 2,4 m de diâmetro e 4 m de altura.
Encontrou-se assim um volume total de 4780,3 galões americanos, obtendo-se o valor de
23,90 HP para a potência do motor em um tanque meio cheio.
Foi escolhido um agitador na forma de turbina para vaso fechado, utilizando a Equação
15 para cálculo do seu custo.
𝐶𝑝 = 2.850𝑆 0,57

(15)

Sendo:
Cp o custo f.o.b. para agitadores de vértice em vaso fechado;
S o fator dimensional em HP;
Utilizando os 47,80 HP encontrados, o custo do agitador para o primeiro tanque de
precipitação em CO2 encontrado é de US$ 25.830,72, tendo como base o ano 2000. Sendo
assim, o valor corrigido para o ano de projeto é de US$ 39.539,36. O custo do agitador
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para o tanque alternativo de precipitação em CO2 encontrado é de R$ 4.701,98, tendo
como base o ano 2000. Sendo assim, o valor corrigido para o ano de projeto é de R$
7.326,98.
4.2.4. Correia Transportadora
Conforme explicado na Seção 4.1, foram estimadas duas correias idênticas com 14 m de
comprimento e 0,5 m de largura, conectadas às saídas dos filtros prensa 1 e 2. A Equação
16 determina o custo deste equipamento.
𝐶𝑝 = 16,9𝑊𝐿

(16)

Sendo:
Cp o custo f.o.b. para correias transportadoras de aço carbono;
W a largura da correia em polegadas;
L o comprimento da correia em pés.
Utilizando os valores de largura e comprimento em pés e polegadas, respectivamente, na
Equação 16, o custo encontrado para duas correias transportadoras é de US$ 30.560,90,
tendo como base o ano 2000. Sendo assim, o valor corrigido para o ano de projeto é de
US$ 46.779,89.
4.2.5. Filtros Prensa
Foi estimada uma área total de filtração de 167,92 ft². A partir daí, dimensionou-se uma
área de filtração por câmara de 7,8 m², segundo Tomani (2010), necessitando de 48
câmaras que seriam disponibilizadas em dois filtros idênticos de 24 câmaras cada, modelo
VPA 2050. Embora a literatura cite que o filtro é feito de polipropileno com aço, não há
em Seider et al (2003) uma correlação para a equação com polipropileno, de forma que
uma boa aproximação é supor que ele seja feito apenas em aço, conforme a literatura. A
área total de filtração impediria que a equação utilizada seja a do próprio filtro prensa,
que possui um range entre 130 ft² e 800 ft² (por filtro), no entanto, foi preferível mantêlo, por sua adequação às considerações feitas neste trabalho e à extrapolação
correspondente ser baixa. Deste modo, a equação estimada para o cálculo deste filtro
prensa é a dada pela Equação 17.
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𝐶𝑝 = 3.800𝐴0,052

(17)

Sendo:
Cp o custo f.o.b. para filtros prensas de aço carbono;
A a área total de filtragem em ft²;
Utilizando os valores encontrados para a área de filtragem na literatura por Tomani
(2010), em pés quadrados, na equação, o custo encontrado de dois filtros prensa é de
US$397.225,25, tendo como base o ano 2000. Sendo assim, o valor corrigido para o ano
de projeto é de US$ 612.472,95.
4.2.6. Lavador de Gases
Para dimensionamento do lavador de gases, foi usada uma aproximação com coletor de
poeira tipo venturi scrubber, dado que em Seider et al (2003) não havia uma fórmula
específica para lavadores de gases e o funcionamento do lavador em questão se aproxima
ao do coletor. Para isso, foi obtida a vazão de saída de gás H2S para o lavador no simulador
WinGEMS® de 3,88 kg/min. A uma pressão de 3 bar e temperatura de 60 ºC, essa vazão
equivale a 1049,85 l/min equivalente a 37,08 ft³/min.
A Equação 18 calcula o custo estimado para o lavador de gases.
𝐶𝑝 = 𝑒𝑥𝑝{9,3773 − 0,3281[𝑙𝑛(𝑆)] + 0,0500[𝑙𝑛(𝑆)]2 }

(18)

Sendo:
Cp o custo f.o.b. para lavador de gases de aço carbono;
S a vazão de saída de gás rico em H2S para o lavador em ft³/min.
Utilizando os valores encontrados para a vazão gasosa através da simulação realizada
neste trabalho, em pés cúbicos por minuto, na equação, o custo encontrado para o lavador
de gases é estimado em US$ 6.936,56, tendo como base o ano 2000. Sendo assim, o valor
corrigido para o ano de projeto é de US$ 10.695,33.
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4.3. Custo de produção
Além dos custos dos equipamentos comprados para a planta, é preciso analisar os custos
de produção, divididos em diretos, indiretos e as despesas gerais, que envolvem a
operação diária do processo.
O custo direto é o custo do produto, conhecido e mensurável, envolvendo as etapas de
sua produção, como aquisição das matérias-primas, solvente, suprimentos operacionais,
o custo de mão de obra, supervisão técnica para a operação, utilidades, encargos de
laboratório, pagamento pela exploração de patentes, manutenção e reparos e royalties, ou
seja, custos diretamente ligados à produção do produto desejado. Os custos diretos
envolvem a obtenção dos insumos/reagentes para a produção da lignina, associados às
vazões utilizadas na planta e o preço de comercialização de cada um destes materiais.
Esses valores podem ser encontrados na Tabela 13. O preço original da água tarifada no
final de 2020 foi de R$ 3,06/m³ e o valor do dólar utilizado para realizar a conversão para
US$/m³ foi de R$ 5,76 / US$, valor verificado no dia 03 de março de 2021 às 13h54. O
preço da água adotado leva em consideração as cinco regiões do país.

Tabela 13 - Precificação de insumos/reagentes e produtos dos métodos de e
LignoBoost.
Produto Químico

Valor Estimado

Referência

Dióxido de Carbono (CO2)

1,52 US$/kg

(STOODYIN, 2021)

Ácido Sulfúrico (H2SO4)

0,064 US$/kg

(ECHEMI, 2021)

Hidróxido de Sódio (NaOH)

0,38 US$/kg

(TYWH, 2021)

Água

0,0005 US$/kg

(FUSATI Ambiental, 2021)

Fonte: Elaboração própria

Os custos indiretos são desconhecidos durante a etapa de instalação da planta e geração
do produto, independendo do nível de produção da planta, de forma que é importante a
busca de métodos para calculá-los, a fim de obter o custo completo do produto.
Inicialmente, os métodos fazem estimativas para os próximos anos de aplicação, podendo
haver variações positivas ou negativas conforme a economia do local de instalação da
planta ao longo dos anos.
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Esses custos são aqueles conhecidos ao fim de um determinado período (geralmente
mensais), englobando empacotamento e estocagem, fretes associados a venda do produto
em mercados exteriores, pagamento de impostos locais e seguros. (MOTTA, 1968).
As despesas gerais, por sua vez, são todos os outros gastos dos quais a planta depende
para a manutenção de suas atividades, podendo ser fixas ou variáveis, incluindo custos
administrativos, custos com vendas e distribuição dos produtos e outras despesas
operacionais, como gastos com pesquisa e desenvolvimento. Custos indiretos e despesas
gerais são calculados a partir de outros custos de acordo com as fórmulas constantes na
Tabela 14.
Para o cálculo do custo de produção, estimou-se que a planta trabalha 24 horas por dia
durante 330 dias por ano. O consumo anual de materiais foi obtido diretamente dos dados
do Valmet WinGEMS. Os preços unitários dos componentes envolvidos no processo são
apresentados em Tabela 13. Já o preço de venda da lignina foi estimado na faixa de US$
540,00-US$ 565,00 por tonelada de produto, segundo consulta à empresa chinesa
Shenyang East Chemical Science-Tech Co., Ltd.
Para os custos de mão de obra, considerou-se o salário de um operador para este tipo de
planta industrial na Bahia, região tomada como base para a integração da biorrefinaria,
estimado em US$ 4,10/h (GLASSDOOR, 2021), considerando a cotação do dólar como
R$ 5,76, valor verificado no dia 03 de março de 2021 às 13h54, e uma carga horária de
168 h mensais, equivalentes a 21 dias trabalhados, separados em cinco turnos, segundo
recomendações de Turton et al (2009). O custo de mão de obra pode ser obtido a partir
da multiplicação deste salário estimado e o número de operários necessários na planta por
turno, estipulado conforme Equação 19.
NOP = (6,29 + 31,7P 2 + 0,23NNP )0,5

(19)

Sendo:
NOP o número de operários requeridos na planta por turno;
P o número de processos envolvendo transporte, distribuição, remoção ou controle de
formação de sólidos;
NNP o número de equipamentos que não envolvem o manuseio de sólidos particulados,
envolvendo reatores e trocadores de calor.
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No caso da unidade de LignoBoost desenvolvida neste trabalho, o número de processos
envolvendo transporte, distribuição, remoção ou controle de formação de sólidos é igual
a 3, considerando as precipitações da lignina, a remoção da torta dos filtros e o transporte
delas pelas correias. Já o número de equipamentos que não envolvem o manuseio de
sólidos particulados é igual a 2, levando em consideração o trocador de calor e o lavador
de gases e desconsiderando os tanques.

Tabela 14 - Correlação para cálculo dos custos de produção.
Custo

Correlação
Custos diretos

Supervisão técnica

0,18 da mão-de-obra

Manutenção e reparos

0,06 do investimento fixo

Suprimentos operacionais

0,15 de manutenção e reparos

Encargos de laboratório

0,15 da mão-de-obra

Patentes e royalties

0,03 do custo de produção

Custos indiretos
0,6 de (Mão-de-obra + Supervisão técnica +
Empacotamento e estocagem
Manutenção e reparos)
Frete para Europa

US$ 105,90/t de lignina

Impostos locais

0,031 do investimento fixo

Seguros

0,005 do investimento fixo
Despesas Gerais
0,15 de (Mão-de-obra + Supervisão técnica +
Manutenção e reparos)

Custos administrativos

Distribuição e venda de produtos

0,11 do Custo de produção

Pesquisa e desenvolvimento

0,05 do Custo de produção

Fonte: (TURTON et al, 2009).

4.4. Critérios de Avaliação Econômica
Os critérios da avaliação econômica levados em consideração nas análises deste trabalho
foram o investimento total da planta, os custos de produção, a receita total relativa a um
ano de operação, o lucro líquido anual e a faixa de preço da lignina encontrada. A
metodologia de obtenção dos dois primeiros parâmetros foi descrita nas seções anteriores.
Já a receita total da unidade foi obtida pela multiplicação da vazão de lignina produzida
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pelo seu preço de venda. Uma vez que esta é a única receita do empreendimento, qualquer
flutuação de preço dentro da faixa encontrada no mercado varia os resultados do
investimento e sua atratividade. Dessa forma, foi analisado o cenário mais conservador
para o preço de venda, igual a US$ 540,00, e o mais otimista, no qual o preço sobe para
US$ 565,00. O lucro líquido anual é a diferença entre a receita total e o custo total de
produção, ambos relativos a um ano de operação.
Uma vez que a unidade estudada será integrada a uma planta de papel e celulose, o licor
negro, como principal matéria prima do processo, não possui custo. Foi considerada uma
planta energeticamente autossuficiente, como é rotina nas plantas Kraft, que costumam
vender o excesso de energia produzida. Considerou-se, também, a operação rodando em
330 dias do ano e um nível de produção de 100%, acreditando que toda a lignina gerada
pelo LignoBoost será comercializada. Foi contabilizado, ainda, um adicional do frete de
envio para o exterior, principalmente à Europa, mercado mais aquecido para este produto
atualmente. Para isso, foi utilizado um valor médio de mercado de US$105,90 por
tonelada de lignina vendida, conforme descrito na Tabela 14 (BIAZUS et al, 2010).
5. Resultados e Discussões
Neste capítulo será feita uma apresentação dos dados obtidos a partir da simulação de
processos e dos resultados produzidos com a aplicação da metodologia de análise
econômica proposta. Em paralelo, discussões e observações sobre sua pertinência e
relevância serão levantadas, a fim de que haja embasamento para conclusões sobre o
estudo.
5.1. Balanços de Massa da Simulação
Após o ajuste dos parâmetros dos blocos e correntes de processo, realizou-se no software
WinGEMS® sucessivas iterações para gerar uma lista de resultados que expressassem o
comportamento das etapas de maneira apropriada. A Tabela 15 expressa os balanços
materiais dos componentes nas principais linhas de processo enumeradas segundo a
Figura 27. Nela, os objetos de interesse principal são o teor de lignina presente na matriz
sólida, a relação entre conteúdo úmido e conteúdo seco (expressa através da consistência
da torta) e a vazão da linha de produção em si.
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Tabela 15 – Resultados do balanço de massa para a linha de processo principal
Parâmetro
Vazão
Sólidos Suspensos
Temperatura
Lignina
Hemiceluloses
Inertes
Extrativos
H. na Lignina
Sólidos de Madeira Dissolvidos
Sulfato
Sódio
Carbonato
Bissulfeto
Hidróxido
Enxofre Reduzido Total
pH
Parâmetro
Vazão
Sólidos Suspensos
Temperatura
Lignina
Hemiceluloses
Inertes
Extrativos
Hidrogênio na Lignina
Sólidos de Madeira Dissolvidos
Sulfato
Sódio
Carbonato
Bissulfeto
Hidróxido
Enxofre Reduzido Total
pH

Unidade
1
2
m³/h
48,00
47,3364
% SS
41,680
41,680
ºC
100,00
80,000
% SS
40,000
40,000
% SS
1,000
1,000
% SS
20,000
20,000
% SS
30,000
30,000
% SS
9,0000
9,0000
% m licor
10,000
10,000
% m licor
9,4050
9,4050
% m licor
0,0400
0,0400
% m licor
1,5770
1,5770
% m licor
1,0390
1,0390
% m licor
4,5000
4,5000
% m licor
16,647
16,647
-log[H+]
12,610
13,046
Unidade
5
6
m³/h
133,32
135,102
% SS
20,000
19,752
ºC
56,437
56,203
% SS
62,984
62,984
% SS
0,58591
0,58591
% SS
12,901
12,901
% SS
16,840
16,840
% SS
6,6891
6,6891
% m licor 0,075242
0,074079
% m licor 0,085001
0,083687
% m licor 0,00036151 0,00035593
% m licor 0,014253
0,014032
% m licor 0,0093903 0,0092452
% m licor
1,69E-06
1,66E-06
% m licor
0,15045
0,14813
-log[H+]
7,0706
7,0701

3
44,9322
55,802
80,000
61,309
0,59755
13,445
17,926
6,7224
13,195
12,410
0,052780
2,0809
1,3710
0,00029638
21,965
8,9051
7
134,466
21,072
56,203
84,087
0,43936
6,462
3,1570
6,2700
0,075319
0,085087
0,00036188
0,014267
0,0093999
3,31E-12
0,15060
2,3684

4
28,635
70,000
42,052
61,309
0,59755
13,445
17,926
6,7224
0,75800
0,71289
0,0030320
0,11954
0,078756
0,000017025
1,2618
8,4869
8
19,674
70,000
59,253
84,087
0,43936
6,0462
3,1570
6,2700
1,1185
0,004254
1,81E-05
0,000713
0,00047
3,31E-12
0,0001435
2,2153

Fonte: Elaboração própria

Ao analisar o conteúdo da torta de lignina produzida, é possível observar uma produção
de 253,28 kg/min de lignina. Levando em consideração os aspectos operacionais da
unidade, esse valor se traduz em uma razão de produção de 230,33 kg lignina por tonelada
de sólidos no licor negro. Quando comparada aos intervalos de referência
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disponibilizados por Silva (2010), a razão de lignina apresenta um desvio de 7,13% acima
do valor médio (215) e apenas 0,14% acima do valor máximo do intervalo de produção
(230), o que pode ser considerado um resultado satisfatório.
Ao mesmo tempo, como pode ser visualizado na Figura 30, a simulação foi capaz de
promover a precipitação da lignina contida no produto final, fenômeno que está expresso
no aumento da sua concentração na torta de saída. Essa mudança também se confirma
baseada no aumento do teor de sólios secos observado ao longo do processo. No entanto,
esses valores ainda apresentaram um certo desvio dos encontrados na literatura, onde é
possível encontrar tortas com pureza de 95-98% (TOMANI et al., 2011). Esses valores
poderiam ser atingidos caso modificações fossem feitas nos parâmetros de simulação.
Porém, um aumento no teor da lignina através do método reacional disponibilizado pelo
software daria origem a uma vazão de saída ainda maior, desequilibrando a razão de
produção e exigindo quantidades cada vez maiores de água de lavagem nas duas prensas
para que o balanço de massa não fosse comprometido.

Figura 29 - Matriz sólida antes e depois do método LignoBoost.

Fonte: Elaboração própria

De maneira complementar, os resultados para o balanço de massa nas correntes auxiliares
à linha de produção principal estão listados na Tabela 16. Devido à influência da
quantidade de água de lavagem (correntes 11 e 16) sobre as vazões de saída, quantidades
elevadas tiveram que ser adotadas para que a quantidade de produto final gerado não
excedesse os limites operacionais propostos. Este resultado, ao mesmo tempo que
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viabiliza a produção de lignina dentro dos padrões desejados, levanta preocupações
acerca da quantidade de filtrado que deverá ser reenviado à unidade de evaporação, uma
vez que valores muito elevados contribuirão para a diluição do licor negro. Tal adição
pode pôr a eficácia dessa unidade em cheque caso ela não tenha capacidade operacional
para diminuir o teor de água de uma vazão tão elevada e diluída de licor. Espera-se então,
caso necessário, que parte do filtrado seja descartada no processo, ou que o projeto seja
acompanhado de um aumento no limite operacional da evaporação.

Tabela 16 - Resultados do balanço de massa para as linhas de processo auxiliares
Parâmetro
Vazão
Sólidos Suspensos
Temperatura
Lignina
Hemiceluloses
Inertes
Extrativos
H. na Lignina
Sólidos de Madeira Dissolvidos
Sulfato
Sódio
Carbonato
Bissulfeto
Hidróxido
Enxofre Reduzido Total
pH
Parâmetro
Vazão
Sólidos Suspensos
Temperatura
Lignina
Hemiceluloses
Inertes
Extrativos
Hidrogênio na Lignina
Sólidos de Madeira Dissolvidos
Sulfato
Sódio
Carbonato
Bissulfeto

Unidade
m³/h
% SS
ºC
% SS
% SS
% SS
% SS
% SS
% m licor
% m licor
% m licor
% m licor
% m licor
% m licor
% m licor
-log[H+]
Unidade
m³/h
% SS
ºC
% SS
% SS
% SS
% SS
% SS
% m licor
% m licor
% m licor
% m licor
% m licor

9
45
0
25,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
627,12
2,000
59,260
84,472
0,43637
5,3369
3,5263
6,2280
0
0,62335
7,03E-05
0,002772
0,001826

10
45,2088
0
39,395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
520,458
2,000
59,260
84,472
0,43637
5,3369
3,5263
6,2280
0
0,62334
7,03E-05
0,002772
0,001826

11
510
0
40,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
1784,4
0
40,000
0
0
0
0
0
0
98,000
0
0
0

12
525,018
2,000
42,027
61,143
0,58875
11,775
19,870
6,6234
0,71841
0,67567
0,0028736
0,11329
0,074643
1,6136E-05
1,1959
8,4639
16
510
0
60,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Tabela 17 - Resultados do balanço de massa para as linhas de processo auxiliares
(Continuação).
Parâmetro
Hidróxido
Enxofre Reduzido Total
pH

Unidade
% m licor
% m licor
-log[H+]

13
6,49E-13
0,029259
0,5794

14
6,49E-13
0,029256
0,5794

15
0
0
0

16
0
0
0

Fonte: Elaboração própria

Com os valores obtidos através da simulação do método LignoBoost no software
WinGEMS®, uma capacidade produtiva de 619,64 t/d de uma torta de lignina a 70%SS
foi calculada, valor que também pode ser comparado ao apresentado por Hamaguchi et.
al. (2010). Tendo esse dado que irá constituir a fonte de recita da unidade em mente, a
análise econômica do empreendimento poderá ser realizada, levando também em
consideração os cenários propostos anteriormente.
5.2. Análise técnico-econômica dos cenários propostos
A Tabela 18 descreve o resultado de todos os custos de produção calculados pelas
correlações descritas na literatura, assim como o valor total destes. Os mesmos são
aplicados para todos os cenários que serão avaliados. Além disso, nesta tabela também
são apresentados a receita anual da venda de lignina, contexto base de análise, e o lucro
líquido anual para ambos os cenários, o conservador e o otimista.

Tabela 18 - Resultados dos critérios da análise econômica, em US$.
Custos Diretos
Matéria-Prima (CMP)
Licor negro
Dióxido de carbono
Ácido sulfúrico
Hidróxido de sódio
Mão de Obra (CMO)
Supervisão Técnica (CST)
Utilidades (CUTIL)
Água de lavagem
Água de resfriamento
Manutenção e Reparos (CMR)
Suprimentos Operacionais (CSO)

$
$
$
$
$
$

14.246.248,39
1.909.545,76
62.119.537,23
67.802,27
10.170,34

$
$
$
$

4.226.816,21
2.134.353,67
334.847,01
50.227,05

Fonte: Elaboração Própria.
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Tabela 19 - Resultados dos critérios da análise econômica, em US$ (Continuação).
Custos Diretos
Encargos de Laboratório (CLAB)
Patentes e Royalties (CPR)
Subtotal
Custos Indiretos
Empacotamento e Estocagem (CEE)
Frete
Impostos Locais (CIL)
Seguros (CS)
Subtotal
Despesas-Gerais
Custos Administrativos (CADM)
Distribuição e Venda dos Produtos (CDIST)
Pesquisa e Desenvolvimento (CP&D)
Subtotal
Custo Total
Venda anual de Lignina
Conservador (US$ 540)
Otimista (US$ 565)
Lucro Líquido Anual
Conservador (US$ 540)
Otimista (US$ 565)

$
$
$

10.170,34
3.131.581,79
88.241.300,07

$
$
$
$
$

247.691,77
65.620,21
83.711,75
27.903,92
424.927,65

$
61.922,94
$ 10.438.605,96
$
5.219.302,98
$ 15.719.831,88
$ 104.386.059,61
$ 110.420.413,90
$ 115.532.470,10
$
$

6.034.354,29
11.146.410,49

Fonte: Elaboração própria.

5.2.1. Cenário A – Comercialização direta da lignina produzida
Com as considerações adotadas para a análise econômica, para a construção de uma
unidade LignoBoost de produção de lignina integrada a uma planta de papel e celulose,
com capacidade de processamento de cerca de 1500 tonelada por dia de licor negro, seria
necessário um investimento de cerca de US$ 6,4 milhões.
O impacto de cada equipamento no custo total da unidade é demonstrado na Figura 32.
Assim, pôde-se perceber que os filtros prensa (47,2%) são os equipamentos mais onerosos
da planta, conforme já esperado devido às dimensões e complexidade tecnológica dos
mesmos. Em seguida, o custo mais expressivo é o dos tanques de armazenagem (19,7%),
que se somados aos demais tanques passam a representar pouco mais que 40% dos custos
de equipamentos. Essas duas categorias representam juntas aproximadamente 87% do
investimento em maquinário. A significativa contribuição dos tanques de armazenamento
poderia ser reduzida caso não houvesse necessidade de armazenamento dos filtrados, em
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um possível cenário onde o volume deste não seja tão elevado ao ponto de poder retornar
diretamente para os evaporadores do moinho, sem a necessidade de nenhum descarte.

Figura 30 - Contribuição percentual dos equipamento no custo total da unidade.
Trocador de Calor
0,8% 3,6% 3,6%

8,1%

Tanque 1ª Precipitação
5,7%
2,5%
4,1%

Tanque 1ª Precipitação
(altern.)
Tanque ressuspenção
Tanque 2ª precipitação
Tanques Armazenagem

47,2%

Agitadores
19,7%

Filtros prensa
Lavador de gases

4,5%

Correais transportadoras

Fonte: Elaboração própria.

Dentre os custos de operação, os custos com insumos (CMP) são os que mais impactam
no resultado final (74,99%), conforme observado na Figura 33. As siglas presentes na
figura são as mesmas da Tabela 15. Apesar dos preços de matéria-prima serem um fator
importante dos custos processuais, nele não está contabilizado o insumo principal para a
produção da lignina, o licor negro, uma vez que este será extraído da planta de papel e
celulose para aproveitamento. A Figura 34 mostra a distribuição de custos de cada um
dos insumos necessários para a operação da unidade. Nesse sentido, diversas são as
possibilidades de economia nesses custos. O hidróxido de sódio do licor branco utilizado
no lavador de gases, por exemplo, é amplamente empregado em outras operações do
moinho, de forma que a compra em volumes maiores pode facilitar a negociação a preços
mais atrativos. Uma possível economia na compra de dióxido de carbono será discutida
posteriormente, em outro cenário.
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Figura 31 - Contribuição percentual nos custos operacionais.
CADM, 0,06%
CS, 0,03%
CIL, 0,08%

CP&D,
5,00%

CF, 0,06%
CEE, 0,24%

CDIST, 10,00%

CPR, 3,00%
CLAB, 0,01%
CSO, 0,05%
CMR, 0,32%

CUTIL, 6,09%

CST, 0,01%
CMO, 0,06%
CMP, 74,99%

Fonte: Elaboração própria.

Figura 32 - Distribuição percentual dos custos com matérias primas.
Licor negro 0%

Dióxido de
carbono 18%

Ácido sulfúrico
2%

Hidróxido de
sódio 79%

Fonte: Elaboração própria.
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A venda da lignina produzida, como única fonte de receita da unidade industrial durante
todo o ano, geraria um faturamento de aproximadamente US$ 110 milhões no cenário
conservador e de US$ 115 milhões em um cenário otimista, com um lucro líquido anual
de cerca de US$ 6 milhões e US$ 11 milhões, respectivamente.
Contudo, apenas esses resultados não são suficientes para determinar a viabilidade
econômica de uma unidade LignoBoost de extração de lignina do licor negro. Realizouse, portanto, uma análise de retorno financeiro ao longo do tempo para comprovar sua
vantagem. No presente trabalho, foi escolhido um horizonte de operação de 25 anos.
Somente o primeiro ano foi considerado para a construção da planta, com aplicação de
100% do investimento fixo (CFC), uma vez que se trata de somente uma unidade industrial
e não uma planta completa. O capital de giro (CWC) foi, então, adicionado no segundo
ano, o primeiro de operação da unidade, que se mantém até o ano 25, com vinte e quatro
anos de vida útil.
Normalmente, essa comparação é feita com um investimento de renda fixa, cujo retorno
seria garantido. Para isso, é estabelecida uma taxa mínima de atratividade (TMA), que
representa o mínimo de retorno esperado para o projeto em análise. Com essa, faz-se o
cálculo do valor presente líquido (VPL) do fluxo de caixa da unidade Lignoboost, através
do somatório das diferenças entre entradas e saídas anuais, descontando-se a taxa de juros
definida (TMA). Sendo o VPL positivo, o investimento no projeto pode ser considerado
vantajoso. Além disso, normalmente é interessante o conhecimento da taxa interna de
retorno (TIR) do empreendimento, que representa a taxa de juros na qual o VPL é zerado
e poder ser entendida como a taxa de rendimento desse projeto. Nesse sentido, quando a
TIR é maior que a TMA, o empreendimento é mais vantajoso que a aplicação da mesma
quantia em outro investimento de rendimento conhecido.
Segundo a corretora de investimento XP Investimentos, o fundo de renda fixa que teve
maior rentabilidade durante o período entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 foi o “XP
Special Situations FIC FIM CP LP IE”, com rentabilidade de 23,04% (XP, 2021). Com
isso, foi definido o valor de 25% para a TMA, maior que o fundo de renda fixa mais
rentável para aumentar a margem de rendimento, assumindo um caráter mais conservador
e considerando os riscos da construção de unidades fabris no Brasil.
Os valores de TMA, TIR, VPL e o tempo de retorno do investimento (payback) do cenário
otimista e conservador são apresentados na Tabela 18. Como já exposto, a variação do
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preço da lignina reflete significativamente na atratividade do investimento neste projeto,
fato que impacta, também, nos valores do VPL, TIR e tempo de retorno para cada um dos
cenários.
Agora, sob a perspectiva de que a retirada de parte do licor negro do moinho pode
aumentar a produção de celulose em 15% apenas com pequenas modificações na caldeira,
a receita relativa a esse acréscimo de venda de celulose também pode ser analisada. A
venda a US$ 780/t de celulose gera um aumento de mais de US$ 89 milhões na receita
do empreendimento (CEPEA, 2021). Dessa forma, a mudança na rentabilidade precisa
ser analisada da mesma forma, pois seus valores da TIR, VPL e tempo de retorno irão
variar. A Tabela 20 também apresenta os resultados para este cenário.

Tabela 20 - Parâmetros para a análise econômica do cenário A.
Parâmetros

Comercialização Lignina
Conservador

Otimista

Venda anual

US$ 110.420.413,90

US$ 115.532.470,10

Lucro Líquido Anual

US$ 6.034.354,29

Comercialização Lignina + Celulose
Conservador
US$

Otimista

199.795.413,90 US$ 204.907.470,10

US$

11.146.410,49 US$

US$

29.425.398,84 US$

289.527.736,70 US$ 305.307.600,41

25%

95.409.354,29 US$
25%

100.521.410,49

TMA

25%

VPL

US$ 13.645.535,14

25%

TIR

97%

184%

1643%

1732%

Tempo de payback (anos)

5,23

2,81
Fonte: Elaboração própria.

1,19

1,18

O somatório dos fluxos de caixa para os cenários otimista e conservador, com ou sem a
comercialização extra de celulose, são apresentados nas Figuras 33, 34, 35 e 36.
Conforme observado, pequenos aumentos no preço de comércio da lignina tornam o
investimento ainda mais rentável. A possibilidade de aumentar a produção de celulose já
é, como é possível perceber nas Figuras 35 e 36, uma das muitas formas de rentabilizar
ainda mais a unidade Lignoboost integrada a uma planta de papel e celulose. Outras
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possibilidades de agregar valor e aumentar a receita do empreendimento serão discutidas
nas seções seguintes.

Figura 33 - Fluxo de caixa para cenário conservador de venda de lignina, em 25 anos.
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 34 - Fluxo de caixa para cenário otimista de venda de lignina, em 25 anos.
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Fonte: Elaboração própria.
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Figura 35 - Fluxo de caixa para cenário conservador de venda de lignina e celulose
extra, em 25 anos.
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Fonte: Elaboração própria.

Figura 36 - Fluxo de caixa para cenário otimista de venda de lignina e celulose extra,
em 25 anos.
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Portanto, é possível concluir com esta análise que ambos os cenários de venda da lignina
produzida pela unidade LignoBoost são favoráveis para a integração da mesma com a
planta de papel e celulose, pois os valores da TIR são consideravelmente maiores que a
TMA estabelecida, os VPL são positivos e o tempo de retorno fica na faixa de 2,81 a 5,23
anos. Conforme esperado, nos cenários em que há uma produção extra de celulose, os
valores de VPL e TIR são bem superiores. Em qualquer que seja o caso, o investimento
será pago no mínimo em 1,18 anos e no máximo em 5,23 anos.
Nos seguintes cenários, apenas a lignina precificada a US$540,00/ton será analisada, de
forma que a comparação com adição ou não da comercialização da celulose será feita sob
a ótica conservadora.
5.2.2. Cenário B – Secagem e pelletização da lignina
Como consideração principal para esta perspectiva de integração, uma modificação será
realizada no forno de cal de forma que seja possível aproveitar o calor dos seus gases de
chaminé para o processo de secagem e pelletização da lignina produzida. Desta forma, a
única comparação necessária é a receita da venda da lignina pura e a receita de pellets de
lignina para a Europa.
Segundo dados de Culbertson Jr. et al. (2017), para uma planta Kraft acoplada ao método
LignoBoost, são produzidos 150 t/dia de lignina (a nível de comparação, a planta do
presente estudo produz 619,64 t/dia) e, para o caso de formação de pellets para
comercialização para a Europa, o custo do investimento seria de US$ 8.610.790,02. Estes
valores já foram corrigidos segundo a inflação para o ano de projeto. Utilizando a regra
6/10 de Simpson, é possível obter o valor da planta industrial do presente projeto com
tecnologia semelhante ao da literatura. Esse índice, adequado quando a correção é feita
em todo o processo, é encontrado pela Equação 20.

𝐶𝑎 =

𝐶𝑏
× 𝐴𝑎𝑛
𝐴𝑏 𝑛

(20)

Sendo:
Ca o preço de uma nova instalação
Cb o custo da instalação base
Aa a capacidade da nova instalação
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Ab a capacidade da instalação base
n o coeficiente adotado no valor de 0,6.
O valor do processo adotado pelo estudo, segundo a literatura, seria então de
US$20.168.421,57.
Verificando vendas de pellets de lignina Kraft e dados da literatura, é possível visualizar
que os preços de venda do produto variam entre US$ 511,72/t e US$ 880,00/t
(CULBERTSON JR., 2017; SINOFIZ CAT LITTER PRODUCTS, 2021). Dessa forma,
fixou-se um valor de US$ 600,00/t de pellets gerados, o que proporcionaria uma receita
anual de US$72.544.985,04.
Adicionando o valor para a adaptação da planta pellets proposto por Culbertson Jr. (2017)
na análise econômica da planta, produzindo 619,64 t/dia de lignina, o valor da
comercialização anual do pellet seria de US$ 63.980.530,01 para o primeiro ano. Já para
a receita nos próximos anos, o lucro líquido anual gerado é de US$ -31.841.074,57. A
planta proposta então não seria vantajosa para o empreendimento de secagem e
comercialização de pellets.
Imaginando agora um cenário onde ocorre também na planta integrada a venda anual de
celulose, temos uma receita total de US$ 161.919.985,04. O lucro líquido passa então a
ser US$ 57.533.925,43, com uma taxa de retorno anual sobre o investimento de 860,25%.
Nesse caso, o investimento passaria a apresentar um retorno favorável, em contrapartida
ao que era sugerido antes.
A Tabela 21 compara os cenários de comercialização apenas do pellet e da venda também
do excesso de celulose produzido. Apenas pelo lucro líquido anual, já é possível perceber
que o primeiro cenário não é factível dentro dos valores estipulados neste projeto. No
entanto, o TIR e o payback do segundo cenário mostram que a celulose é uma excelente
fonte de comercialização para rentabilização da unidade.
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Tabela 21 - Parâmetros para a análise econômica do cenário B.
Parâmetros

Comercialização Pellets

Comercialização Pellets + Celulose

Venda anual

US$ 72.544.985,04

US$ 161.919.985,04

Lucro Líquido Anual

US$ -31.841.074,57

US$ 57.533.925,43

TMA

25%

25%

VPL

-

US$ 172.614.095,31

TIR

-

986%

Tempo de payback (anos)

Fonte: Elaboração própria.

1,31

5.2.3. Cenário C – Queima da lignina no forno de cal
Como foi exposto no Capítulo 3, cada tonelada de celulose produzida consome 30 kg de
óleo BPF no moinho Kraft como um todo, sendo que 85% dele será utilizado no forno de
cal (SILVA, 2010). No cenário atual, a substituição desse combustível pela lignina será
feita através da análise sobre os seus impactos financeiros, assumindo também que o uso
da lignina em pó não afetaria de forma significativa a temperatura ou o comprimento da
chama.
Um valor de US$ 3.008.482,73 deve ser acrescido à planta original, segundo Culbertson
et al. (2017), para as modificações que permitam à planta aceitar a lignina como fonte de
calor do forno de cal. O preço utilizado para o óleo BPF fornecido pela empresa Petro Oil
é de US$ 0,52/l. A densidade do óleo será considerada 967 kg/l (CETESB, 2021).
Para o moinho do presente estudo, em um ano são produzidas 1,5 milhões de toneladas
métricas secas de celulose, para as quais serão necessárias 45.000 toneladas de óleo,
sendo 38.250 destas destinadas ao forno de cal. A planta deve adquirir, então, em torno
de 39.555.326 litros de óleo BPF para tal equipamento, gastando US$ 20.568.769,52 com
a compra anualmente.
Segundo Hamaguchi et. al. (2010), um moinho com a mesma capacidade produtiva
precisa queimar 251 t/dia de lignina para substituir completamente a carga de óleo. Na
unidade em questão, retirando esta vazão, ainda sobram 368,64 t/dia para serem
comercializadas. Desta forma, para um investimento inicial de US$ 6.417.900,99, a
planta economizará US$ 20.568.769,52 anualmente, correspondentes aos 85% do óleo
utilizado no forno, e comercializará, descontando o preço acrescido para as modificações,
US$ 62.683.731,17 de lignina no primeiro ano.
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Também é importante salientar que uma economia de 45.000 t/ano do consumo de óleo
BPF acarretará uma redução de 129 megatoneladas de CO2 lançados na atmosfera, de
acordo as estimativas propostas por Silva (2010).
No entanto, neste cenário não se vê retorno do valor inicialmente investido, dado o lucro
líquido anual de US$-38.661.429,98, demonstrando que, para a seguinte unidade, o
investimento não se mostrou favorável.
Imaginando agora um cenário onde ocorre, também na planta integrada, a venda anual
extra de celulose, acrescendo o valor de comercialização, temos uma receita de US$
65.692.213,90 com a venda da lignina, acrescida de US$ 89.375.000,00 da venda de
celulose, gerando uma receita total de US$ 152.058.731,17 no primeiro ano de operação
(descontando o valor das modificações no forno de cal). O lucro líquido passa então a ser
US$ 50.713.570,02, com uma taxa de retorno anual sobre o investimento de 757,25%.
Dessa forma, o cenário planejado passa a ser vantajoso, com retorno de investimento
favorável após o primeiro ano de projeto.
Através da Tabela 22 é possível comparar os dois cenários. Uma breve comparação entre
a TIR da queima de lignina no forno de cal sozinha mostra uma incoerência do ponto de
vista econômico, já que o lucro negativo levará a sua não convergência, mostrando que a
unidade não se pagará. Já o cenário com a comercialização da celulose, apesar de
apresentar uma TIR alta, é aceitável para os parâmetros aqui demonstrados e pode vir a
ser ajustado para valores mais realistas com estudo mais aprofundado do tema.

Tabela 22 - Parâmetros para a análise econômica do cenário C.
Parâmetros
Venda anual
Lucro Líquido Anual
TMA
VPL
TIR
Tempo de payback (anos)

Queima forno de cal
US$65.692.213,90
US$-38.661.429,98
25%
-

Queima forno de cal + Celulose
US$155.067.213,90
US$50.713.570,02
25%
US$151.561.064,09
867%
1,35

Fonte: Elaboração própria.
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5.2.4. Cenário D - Aproveitamento do gás de chaminé do forno de cal
O forno de cal produz correntes com quantidades significativas de CO2, conforme
ilustrado também no cenário anterior. Uma alternativa para diminuir a emissão desse gás
efluente na atmosfera é reutiliza-lo como insumo na primeira etapa de acidificação do
meio.
Estudos indicam que a produção interna de CO2, a partir da vazão de gases oriunda do
forno de cal, possibilita uma redução de custos de 40 a 50% quando comparado à compra
externa desse agente acidificante (TOMANI, 2010a). Na planta industrial do projeto, a
reutilização deste gás no presente cenário resultaria em uma economia de 18% nos custos
de matéria-prima, como mostra a Figura 34. A planta do presente trabalho consome 28,38
t/dia de CO2, ou seja, em um ano, a unidade precisa comprar 9.365,4 toneladas de gás,
totalizando um custo de US$ 14.246.552,83 por ano.
Se utilizarmos o CO2 produzido no forno de cal, não haverá custo de compra do gás e a
planta economizará os US$ 14.246.552,83. Além de manter 100% da comercialização da
lignina formada, comercializando US$ 110.420.413,90, projetou-se um aumento da taxa
de retorno anual sobre o investimento de 82,53% para 344,89% e o lucro líquido será de
US$ 23.407.827,94, o que mostra um investimento favorável.
Para um cenário onde ocorre também na planta integrada a venda extra anual de celulose
e o mesmo investimento total, além da planta economizar os US$ 14.246.552,83 e manter
a venda de toda a lignina produzida, ela também comercializará US$ 89.375.000,00 de
celulose, gerando uma receita total de US$ 199.795.413,90. A taxa de retorno sobre o
investimento passa a ser 1630,61% e o lucro líquido será dado por US$ 112.782.827,94.
O cenário continua se mostrando amplamente favorável para investimento, com retorno
acontecendo no segundo ano de implementação da unidade.
Como mostrado na Tabela 21, ambos os cenários são factíveis dentro dos parâmetros
definidos no estudo, com TIR de 395% para a comercialização sem celulose e 1945%
para a comercialização com celulose. Este cenário se mostrou o mais promissor dentre os
três estudados, quando unidas as hipóteses nele imputadas.
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Tabela 23 - Parâmetros para a análise econômica do cenário D.
Parâmetros
Venda anual
Lucro Líquido Anual
TMA
VPL
TIR
Tempo de payback (anos)

Aproveitamento gases
US$110.420.413,90
US$23.407.827,94
25%
US$67.273.866,99
395%
1,78

Aproveitamento gases + Celulose
US$199.795.413,90
US$112.782.827,94
25%
US$343.156.068,56
1945%
1,16

Fonte: Elaboração própria.

Em uma comparação com os cenários anteriores, é simples perceber que a
comercialização da celulose extra produzida pelas modificações na planta industrial é
vantajosa para o investimento em todos os casos. Destacam-se a venda da lignina sem
pós-tratamento e a utilização dos gases de chaminé para acidificação do meio, por serem
favoráveis tanto no aproveitamento solo da lignina quanto na venda extra de celulose,
mostrando serem cenários rentáveis independente da modificação extra ou não. A Tabela
24 apresenta um apanhado final dos resultados obtidos na análise econômica de cada
cenário sob a ótica conservadora de venda da lignina.

Tabela 24 - Resumo dos cenários analisados e seus resultados.
Características

Cenário A

Cenário B

Cenário C

Cenário D

Descrição

Venda direta da
lignina
produzida
(70%SS), sem
pós-tratamentos

Densificação da
lignina para
elevar seu poder
calorífico para
uso combustível

Substituição
total ou
parcial do
óleo BPF
pela lignina
na queima do
forno de cal

Reaproveitamento
da corrente
interna de CO2 no
processamento do
licor negro (1ª
precipitação)

Vantagem

Não gerar
custos
adicionais com
refino

Facilitar
transporte e
comercialização
do produto

Reduzir a
emissão de
CO2 e o uso
de fontes
fósseis

Economizar 18%
dos custos com
matérias-primas

Lucro

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Impacto da celulose extra
(lucro e atratividade)

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Fonte: Elaboração própria.
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6. Conclusão e sugestões
Neste trabalho, foi avaliada a possibilidade de integração de uma unidade de extração de
lignina em uma planta industrial Kraft de papel e celulose. O processo de obtenção da
lignina através do licor negro foi realizado através da simulação no software WinGEMS®,
onde balanços de massa foram executados segundo o método LignoBoost para separação
desse composto biorrenovável. Em seguida, uma proposta de análise econômica foi feita
a fim de verificar a viabilidade para a implementação do empreendimento, junto também
a diferentes cenários de integração ao processo Kraft.
No cenário econômico relativo ao ano de 2021, a produção de lignina Kraft se mostrou
viável técnico e economicamente, em ambas as perspectivas que envolviam ou não o
aumento da produção de celulose, viabilizada pela retirada do licor negro. Da mesma
forma, em um cenário de aproveitamento dos gases de chaminé advindos do forno de cal,
um retorno plausível em relação ao investimento também foi observado.
Em contrapartida, os cenários envolvendo a secagem e pelletização da lignina, ou sua
queima como combustível no forno de cal, se mostraram positivos apenas quando foram
acompanhados de um aumento na produção e comercialização de celulose na planta
industrial, que incorporou uma fonte de receita extra. Dessa forma, essas alterações só
seriam vistas como um empreendimento viável caso fossem acompanhadas de um
aumento na capacidade de sólidos na caldeira de recuperação. De maneira geral, é
possível inferir que, para os dados anotados neste estudo, a comercialização da celulose
extra é a principal fonte de rentabilidade para que os cenários estudados sejam plausíveis.
Para a unidade sugerida, um investimento total de US$ 6,4 milhões seria necessário,
acompanhado em paralelo a um custo anual de produção totalizando US$ 104,4 milhões.
Para o panorama geral onde ocorre apenas a venda da lignina para a Europa e adotando
uma TMA fixa em 25%, o investimento se pagaria em 5,23 anos com uma TIR de 97%
em um cenário conservador. Já com uma perspectiva otimista, a unidade industrial teria
um tempo de payback de 2,81 anos, com uma TIR de 184%.
Apesar dos resultados aparentemente promissores, ressalvas e sugestões devem ser feitas
tanto em relação à metodologia aplicada quanto ao levantamento de custos para o
processo. Até o presente ano, apenas quatro unidades industriais voltadas para a extração
de lignina pelo método LignoBoost foram implementadas, com apenas uma planta piloto
em território nacional. Essa limitação, junto ao caráter recente do método, dificulta o
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acesso a informações e pesquisas sobre parâmetros e dimensionamentos operacionais, de
forma que uma série de estimativas e aproximações precisaram ser feitas. Por essa razão,
e dado o potencial econômico demonstrado no presente trabalho, sugere-se a realização
de estudos mais específicos de investimento, em parceria com as empresas interessadas,
para que informações mais assertivas possam ser utilizadas.
Em relação à implementação dos balanços de massa sugeridos, melhorias podem ser feitas
para a realização de simulações mais precisas. O software WinGEMS® não conta com
uma estrutura apropriada para a separação dos gases formados a partir do enxofre
reduzido no processo, fato que exerce forte influência no dimensionamento do lavador de
gases e no consumo de licor branco, insumo com o maior peso sobre os custos
operacionais. Ao mesmo tempo, a falta de estruturas adequadas para a cinética da reação
de precipitação tanto no programa quanto na literatura pode comprometer a eficiência do
processo. De maneira complementar, estudos para o balanço energético da unidade
também deveriam ter sido feitos, de forma a embasar os resultados obtidos.
Por último, há, ainda, a possibilidade de novos estudos para a redução de custos no
processo. Essas linhas de pesquisa podem se basear nas compensações em créditos de
carbono que a unidade poderia receber, podendo tornar o cenário de uso da lignina como
combustível no forno de cal economicamente viável independente da receita extra com a
venda de celulose. Ao mesmo tempo, integrações adicionais, como o reaproveitamento
de insumos como licor branco - amplamente disponível na unidade de recuperação
química e tido como o insumo mais caro do processo –, assim como o ácido sulfúrico
industrial usado, também poderiam levar a uma redução drástica de custos operacionais.
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