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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar a viabilidade técnico-

econômica da produção de nanocelulose, a qual é considerada um dos materiais 

que revolucionará a ciência nos próximos anos em função das suas propriedades. A 

busca por recursos alternativos que substituam o uso de fontes não renováveis 

contribui para os avanços tecnológicos na obtenção e aplicação de nanopartículas 

de celulose, atraindo, assim, novos investimentos para a área. Sua natureza 

renovável e biodegradável faz despertar ainda mais o interesse em explorar suas 

características e desenvolver novos produtos. Baseado no trabalho experimental de 

Li e colaboradores (2011) e munido das ferramentas do software SuperPro 

Designer®, foram estabelecidos diferentes valores para os parâmetros rendimento 

da reação e coeficiente de rejeição e, a partir de suas combinações, verificar o 

comportamento da rentabilidade do projeto. Chegou-se a um valor mínimo de 35% 

para a primeira variável e de 0,90 para a segunda, a fim de que o negócio seja 

atrativo financeiramente. Diante dos cenários produzidos, foram adotados os dois 

mais críticos – o pior e o melhor – para determinar uma faixa de preço de venda do 

produto final. O resultado obtido foi de US$ 1.091,47 e US$ 190,86 por kg de 

nanocelulose. 

 

 

Palavras-Chave: Nanocelulose. SuperPro Designer®. Viabilidade técnico-econômica. 

Hidrólise ácida. Simulação. Biorrefinaria. 
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ABSTRACT 

The present study has as objective analyzing the technical-economical 

feasibility of nanocellulose production, which is considered to be one of the materials 

that will revolutionize the science in the coming years because of its properties. The 

search for alternative resources that substitute the use of non-renewable sources 

adds to technological advances in the acquisition and application of cellulose 

nanoparticles, thus attracting new investments in this area. Its renewable and 

biodegradable nature makes even more interesting to explore its characteristics and 

develop new products. Based on the experimental work of Li et al. (2011) and 

equipped with tools of the software SuperPro Designer®, different values were 

established for the parameters reaction yield and rejection coefficient and, from their 

combinations, the profitability behavior of the project was verified. In order to make 

the business attractive financially, a minimum value of 35% for the first variable and 

0.90 for the second were required. Among the resulting cases, the two most critical - 

the worst and the best - were adopted to determine the price range of the final 

product. The result was US$ 1,091.47 and US$ 190.86 per kg of nanocellulose. 

 

Key-Words: Nanocellulose. SuperPro Designer®. Technical-economic feasibility. Acid 

hydrolysis. Simulation. Biorefinery.  
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Os impactos ambientais provocados por diferentes agentes – processos 

industriais e ação antrópica, por exemplo – vêm causando preocupação ao longo 

das últimas décadas. A pesquisa por alternativas que minimizem esses danos e 

busquem reverter este quadro abriu espaço para o desenvolvimento de novas 

tecnologias. Nesse contexto, as fontes de energia renováveis surgem como grandes 

protagonistas, posto que reduzem a dependência de recursos finitos, como o 

petróleo, e reaproveitam resíduos como matéria-prima. 

O objeto de estudo é a avaliação da possibilidade de instauração de uma planta 

de nanocelulose, um produto que é obtido a partir da aplicação de transformações 

químicas sobre a celulose, que é um dos polímeros mais abundantes do planeta. O 

Brasil apresenta grande potencial de exploração deste recurso sustentável pelo fato 

de dispor de uma extensa área territorial, tecnologia florestal avançada e condição 

climática favorável (GRION MATTOS e DE VASCONCELOS VALENÇA, 1999). 

 

1.1 INTRODUÇÃO  

Desde o início do século XXI, observa-se um aumento de interesse na 

utilização de matérias-primas de fontes renováveis para geração de diversos 

produtos químicos. Entretanto, a conversão sustentável de biomassa em produtos 

de alto valor agregado exige uma reestruturação do mercado desses produtos, além 

de novas pesquisas e desenvolvimento na área. As biorrefinarias se utilizam de 

sistemas similares às refinarias de petróleo. Em biorrefinarias, desenvolvem-se 

novas abordagens ao desenvolvimento de tecnologia de conversão de biomassa 

quanto à utilização de equipamentos para produção de energia, combustíveis e 

compostos químicos básicos  (PERVAIZ e CORREA, 2009). 

Fibras naturais são encontradas em abundância pelo mundo, presentes na 

vegetação. Elas vêm se mostrando como uma alternativa leve, barata e renovável 

para uso em compósitos. A utilização dessas fibras pode apresentar-se 

ecologicamente superior aos materiais usuais, como fibras de vidro e nanotubos de 
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carbono, pelo fato de sua produção resultar em um menor impacto ambiental e a sua 

queima após uso gerar energia e créditos de carbono. Uma das limitações de seu 

uso como compósito deve-se às diferentes conexões intermoleculares entre fibras 

celulósicas e matrizes poliméricas, visto que a primeira é altamente polar enquanto a 

outra é, em sua grande parte, apolar. Um modo de melhorar a utilização e as 

propriedades dessas fibras é eliminar falhas macroscópicas, dissolvendo as fibras 

naturais, dividindo-as em pequenas fibrilas altamente cristalinas. Essas estruturas 

nanoscópicas, com suas propriedades intrínsecas, podem ser utilizadas para 

desenvolver avançados nanomateriais. Para isso, são necessários tratamentos 

físicos, químicos, enzimáticos ou uma combinação deles. Esse material é 

geralmente obtido em suspensões aquosas de baixa concentração, e suas 

dimensões e morfologias dependem do modo como os tratamentos da fibra natural 

se deram (DUFRESNE, 2012).  

A nanocelulose, como esse material é comumente chamado, tem gerado 

interesse da comunidade científica frente as suas características, como resistência e 

biodegradabilidade (DUFRESNE, 2012). Além de seu uso em compósitos 

(MEDEIROS et al., 2014) e filmes (ARRIETA et al., 2014), a nanocelulose também 

possui aplicações em outras áreas, como imobilização enzimática (EDWARDS et al., 

2013) e liberação controlada de quimioterápicos (DONG et al., 2014).  

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade técnico-econômica da 

produção de nanocelulose a partir da hidrólise ácida da celulose proveniente do 

processo Kraft. Para isto, foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 

 Elaborar uma revisão de literatura que funcione como subsídio teórico 

visando identificar parâmetros relevantes do processo; 

 Compreender o funcionamento do simulador e aprender a explorar as 

ferramentas por ele oferecidas; 

 Projetar uma planta, com equipamentos devidamente dimensionados e 

correntes estequiometricamente balanceadas a partir de dados da 

literatura; 
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 Variar parâmetros e criar diferentes cenários, produzindo discussões 

acerca dos resultados obtidos; 

 Observar as situações extremas das variações sugeridas e determinar 

os custos de produção de nanocelulose;  

 Finalizar o estudo apurando as questões econômicas e verificando a 

viabilidade do projeto. 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O presente trabalho está estruturado em 6 (seis) capítulos, a partir dos quais 

se buscará compreender com mais clareza o tema abordado. 

Neste Capítulo 1, contextualizam-se, brevemente, os aspectos que envolvem 

o estudo desenvolvido, apresentando seus objetivos e a forma de organização 

textual da dissertação. 

No Capítulo 2, serão explorados os conceitos e aplicações que sustentam 

todo o projeto por meio de uma revisão bibliográfica. Nele, serão definidos os 

principais tópicos de estudo e evidenciadas todas as fundamentações teóricas nas 

quais o trabalho se baseou. 

No Capítulo 3, será descrita a metodologia científica empregada no trabalho, 

utilizando como base a pesquisa realizada por Li et al. (2011) e as ferramentas  para 

simulação do processo e avaliação econômica presentes no software SuperPro 

Designer®. 

Ao longo do Capítulo 4, serão apresentados os resultados obtidos no estudo 

realizado e será feita uma análise em torno dos principais parâmetros que o 

guiaram. Comparativamente, serão tratados diferentes cenários da planta de 

produção de nanocelulose e os pormenores discutidos. 

Em seguida, no Capítulo 5, serão apresentadas as conclusões dos resultados 

adquiridos, alternativas para otimização do projeto e recomendações para futuras 

aplicações. 

No Capítulo 6, serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas ao 

longo do trabalho. 
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No Anexo A, será apresentada a licença de uso do software SuperPro 

Designer®. 
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Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Neste capítulo serão conceituados a matéria prima (biomassa) e o produto 

(nanocelulose) da planta. Além disso, também será abordado o cenário da indústria 

de celulose, assim como os aspectos econômicos que foram utilizados no trabalho 

para avaliação econômica. 

   

2.1 INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

A indústria de base florestal, a qual engloba o papel, a celulose e outros 

produtos, representa um setor que vem impactando positivamente a economia 

brasileira e a conservação de áreas ambientais. Em 2017, o aumento da produção 

de celulose e papel veio acompanhado pelo crescimento do volume de exportação 

destes materiais, corroborando a ascensão deste segmento. Em comparação ao ano 

de 2016, houve um avanço de 14,0% das vendas de celulose para o mercado 

externo e 2,2% para o papel, resultando em uma receita de US$ 6,4 bilhões e US$ 

1,9 bilhões, respectivamente (IBÁ, 2018).  

Além disto, no que tange à questão de sustentabilidade e preservação 

ambiental, o ramo de papel e celulose contribui para a conservação e restauração de 

matas nativas, visto que a utilização de florestas plantadas como fonte de madeira 

para o processo de fabricação recupera áreas que já sofreram ação antrópica (IBÁ, 

2018). Cabe ressaltar, ainda, a capacidade de reciclo do papel e a sua relevância 

para mitigar danos à natureza, uma vez que ocorre o sequestro de dióxido de 

carbono (CO2) da atmosfera devido às árvores plantadas e há, também, o retorno de 

papel ao processo produtivo via reciclagem. Em 2014, foram recicladas 4,6 milhões 

de toneladas de papel (IBÁ, 2016). 

Mesmo com este evidenciado crescimento, observou-se, nos últimos anos, a 

elevação dos custos de produção de madeira no Brasil, o que se tornou um desafio 

para a manutenção da competitividade deste setor frente ao mercado internacional 

(IBÁ, 2016).  A fim de enfrentar este cenário, há a necessidade de: investir em 

pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que melhorem a eficiência do 
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processo operacional, aprimorar o uso dos recursos naturais através do fomento a 

engenharia genética e tornar a logística mais fluida (FARINHA E SILVA, MENDES 

BUENO e RODRIGUES NEVES, 2015).  

 

2.1.1 Processo de fabricação de celulose 

O processo Kraft é o principal método de polpação utilizado no mundo. Ao 

longo dos últimos anos, vem se estabelecendo como o processo mais versátil e 

economicamente viável (VAN HEININGEN, 2006), visto que é capaz de gerar 

energia térmica e elétrica através do reaproveitamento do licor preto gerado na 

digestão e recuperar reagentes químicos utilizados na dissolução da lignina 

(FOELKEL, 2009). 

A madeira é composta por duas partes principais: as porções fibrosas e as 

não fibrosas. A primeira consiste no material celulósico (celulose e hemicelulose) 

enquanto a segunda compreende compostos do tipo fenólicos (lignina) (SINGH, 

1974). O objetivo do processo de polpação é remover lignina suficiente de modo a 

separá-la das fibras celulósicas, produzindo celulose adequada para fabricação de 

papel e outros produtos (CHAKAR e RAGAUSKAS, 2004). 

Antes de sofrer alteração química em sua estrutura, a madeira passa por 

processos físicos, tais como descascamento, picagem (redução a cavacos), 

peneiramento e estocagem. Em um vaso de pressão (digestor), os cavacos – 

pequenos pedaços de madeira resultantes da trituração – são cozidos na presença 

de um licor constituído de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de 

sódio (Na2S), a uma temperatura em torno de 170°C, por aproximadamente 2 h 

(SMOOK, 1992). A lignina sofre reações que causam sua parcial despolimerização e 

formação de grupos ionizáveis. Por volta de 90% da lignina é removido, o restante é 

responsável pela coloração marrom característica do processo. A corrente de saída 

do digestor é composta por uma suspensão de fibras e um licor negro (BAJPAI e 

BAJPAI, 1992). 

A lignina residual é degradada a partir de técnicas de branqueamento 

(SMOOK, 1992). Passa por operações sequenciais de branqueamento e extração 

em que são utilizados cloro, hipoclorito, dióxido de cloro, oxigênio e peróxido de 

oxigênio. Em seguida, realiza-se uma lavagem com água para remoção dos agentes 



 

7 

 

químicos. Os efluentes gerados nestas etapas provocam bastante preocupação 

ambiental em virtude da presença de compostos clorados, que são tóxicos e 

corrosivos (BAJPAI e BAJPAI, 1992).  

Ao fim da etapa de branqueamento, a celulose é enviada à refinação para 

fabricação de papel, como visto no esquema da Figura 1. 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo Kraft 

 
Fonte: Adaptado de (CORREIA, 2010) 

 

2.1.2 Biorrefinarias 

O conceito de biorrefinaria é definido como uma estratégia de processo que produz 

vários produtos, por exemplo, polímeros, compósitos, química fina, e combustível 

(FITZ PATRICK et al., 2010). Essa estratégia utiliza maquinário e processos 

similares aos de refinarias de petróleo. Para um bom resultado dessa abordagem, é 
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necessário o desenvolvimento de novas tecnologias para plataformas de 

biorrefinarias, assim como para processos térmicos, químicos, mecânicos e 

biológicos que ocorrem nas mesmas. Usinas de processamento de polpa de 

celulose/papel e milho por via úmida podem ser consideradas como biorrefinarias, 

visto que estas produzem uma grande variedade de produtos químicos básicos. 

Pesquisas atuais na área focam o desenvolvimento de novas indústrias capazes de 

converter biomassa em diversos produtos, inclusive um conjunto que possa vir a 

substituir produtos de origem petroquímica (PERVAIZ e CORREA, 2009). 

 

2.2 BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

 A biomassa lignocelulósica constitui a maior fonte mundial de matéria prima 

renovável para produção de bioetanol, sendo o Brasil e os EUA os maiores 

produtores (LIMAYEM e RICKE, 2012). Surge como um dos materiais com maior 

potencial para a fabricação de combustíveis e outros produtos químicos em virtude 

da sua alta disponibilidade. Estima-se que, no mundo, são produzidas 1,3x1010 

toneladas por ano. Em 2017, o Brasil produziu 4.291.294 m³ de biodiesel e 

28.611.035 m³ de etanol (Dados Estatísticos: Produção de Biocombustíveis, 2018). 

Atualmente, tem-se dado uma maior valorização ao substrato lignocelulósico para 

fins além de produção de biocombustíveis. Um dos novos usos para essa biomassa 

tem sido a produção de nanocelulose, intermediário reativo obtido através da 

hidrólise da celulose, que possui várias aplicações, tais como filmes e reforços em 

compostos poliméricos (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

 É constituída basicamente de três compostos: celulose (30-50% p/p), 

hemicelulose (19-45% p/p) e lignina (15-35% p/p). A organização da matriz entre 

esses componentes vai depender do tipo de biomassa, espécie da planta e algumas 

vezes até mesmo a fonte da mesma (LEE, HAMID e ZAIN, 2014), como pode ser 

observado na Tabela 1 abaixo. 
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Tabela 1 - Composição química de diferentes tipos de materiais lignocelulósicos 

Biomassa Celulose (%) 
Hemicelulose 

(%) 
Lignina (%) 

Casca de Noz 

Gramas 

Espiga de milho 

Lixo classificado 

Haste de folhosas 

Haste de coníferas 

Papel 

Palha de cevada 

Palha de trigo 

Semente de algodão 

25-30 

25-40 

45 

60 

40-55 

45-50 

85-99 

33-40 

30 

80-95 

25-30 

35-50 

35 

20 

24-40 

25-35 

0 

20-35 

50 

5-20 

30-40 

30-40 

15 

20 

18-25 

25-35 

0-15 

8-17 

15 

0 

Fonte: (LEE, HAMID e ZAIN, 2014) e (JøRGENSEN, BACH KRISTENSEN e FELBY, 2007) 

 

2.2.1 Pré-tratamento 

A tecnologia de pré-tratamento é, normalmente, dividida em três categorias: 

biológica, física e química, podendo ainda combinar duas delas, culminando em uma 

nova técnica (ZHENG, PAN e ZHANG, 2009). Seu principal objetivo é superar a 

recalcitrância da biomassa lignocelulósica visando a separação de suas estruturas. 

Esta resistência deve-se à alta cristalinidade da celulose, que está incorporada à 

matriz composta por lignina e hemicelulose (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). Para isso, a 

ciência utilizada para o pré-tratamento deve atender a alguns requisitos, tais como 

evitar a ruptura da estrutura do substrato ou perda de conteúdo, não formar produtos 

secundários que inviabilizem etapas subsequentes, minimizar gastos com energia e 

apresentar bom custo-benefício (KUMAR et al., 2009). 
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Figura 2 - Esquema do pré-tratamento do material lignocelulósico 

 
Fonte: (MOOD et al., 2013) 

 

a) Biológico: utilizam-se microorganismos, incluindo fungos e bactérias, 

capazes de modificar a natureza química/ estrutura da biomassa de forma a torná-la 

mais suscetível à digestão enzimática. Basicamente, as estruturas que sofrem 

degradação são a lignina e a hemicelulose, enquanto a celulose permanece intacta. 

No entanto, existem categorias de fungos que também atacam a celulose (ZHENG, 

PAN e ZHANG, 2009). As condições brandas de operação e o baixo consumo de 

energia são vantagens do uso da via biológica. Por outro lado, requer elevado tempo 

quando comparado a outras tecnologias e apresenta baixa velocidade específica de 

hidrólise (BRODEUR et al., 2011).  

 

b) Físico: tratamentos físicos não utilizam agentes químicos e, comumente, 

faz-se uso de explosões a vapor não catalisadas, água quente líquida, cominuição 

mecânica e radiação de alta energia. O primeiro método é bastante usual e tem 

passado por extensas pesquisas. É uma das inovações que apresentou avanços na 
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transição da escala piloto para a aplicação comercial (ZHENG, PAN e ZHANG, 

2009). É economicamente viável, transforma a lignina, solubiliza a hemicelulose, 

possui alto rendimento de glicose e hemicelulose em processo de dois estágios. Em 

contrapartida, degrada parcialmente a hemicelulose e gera composto tóxico. O 

segundo consiste no uso de pressão para manter a água em elevada temperatura no 

estado líquido. Seu potencial em aumentar a digestão da celulose, extração de 

açúcar e recuperação de pentoses vem sendo reportado. A necessidade de grande 

quantidade de energia e água e o cuidado com a destinação dos resíduos sólidos 

formados aparecem como inconvenientes do processo (BRODEUR et al., 2011). O 

terceiro pauta-se, essencialmente, no rompimento da cristalinidade da celulose, na 

redução do grau de polimerização e no aumento da área superficial da biomassa a 

partir da quebra em partículas menores. É raramente empregado, uma vez que é 

menos eficiente que os tratamentos químicos, apresenta alto custo e é demorado 

(KUMAR et al., 2009). Por último, o tratamento da biomassa lignocelulósica via 

radiação, incluindo raios-gama, ultrassom, feixe de elétron, microondas de 

aquecimento, promove redução do grau de polimerização e cristalinidade da 

celulose, hidrólise da hemicelulose e parcial despolimerização da lignina. Entretanto, 

são métodos lentos e caros e, portanto, pouco atrativos comercialmente (ZHENG, 

PAN e ZHANG, 2009). 

 

c) Químico: foram desenvolvidos, originalmente, na indústria de papel para 

promover a extração da lignina, hemiceluloses e outros materiais secundários a fim 

de viabilizar a hidrólise da celulose e produzir um produto final de maior qualidade 

(KUMAR et al., 2009; REBOUILLAT e PLA, 2013). Para isto, diferentes técnicas são 

aplicadas – em combinação ou individualmente, projetando um maior rendimento 

para o processo. Hidrólise ácida, hidrólise básica, oxidação, solventes orgânicos e 

líquidos iônicos são exemplos desta categoria de pré-tratamento. Cada um 

apresenta vantagens, desvantagens, limitações e funcionalidades particulares, como 

pode ser visualizado na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2 - Características dos tratamentos químicos 

Químicos Modo de ação Vantagens Desvantagens/Limitações 

Ácidos 

diluídos 

(H2SO4 e 

H3PO4) 

Remoção de 

hemicelulose 

Altas taxas de 

reação; aumenta 

acessibilidade à 

celulose 

Corrosão; formação de 

produtos secundários; alto 

custo e materiais mais 

desenvolvidos 

Ácidos 

concentrados 

(H2SO4 e 

H3PO4) 

Solubilização da 

hemicelulose e 

hidrólise direta da 

celulose a glicose 

Apropriado para 

todos os tipos de 

biomassa 

Corrosão; ausência de controle 

do processo de hidrólise 

Hidrólise 

Alcalina 

(NaOH e 

Ca(OH)2) 

Remoção de lignina 

(em maior parte) e 

hemicelulose; 

dilatação da celulose 

Maior 

solubilização da 

lignina; baixa 

formação de 

inibidores 

Alto custo dos agentes; 

alteração da estrutura da 

lignina 

Mistura de 

solventes 

orgânicos e 

água 

Extração de lignina; 

completa 

solubilização da 

hemicelulose 

Alta seletividade; 

alta recuperação 

de lignina; 

solvente pode ser 

reciclado 

Alto custo do solvente; Elevado 

consumo de energia para 

recuperação de solvente 

Líquido iônico 

(sais 

imidazólicos) 

Extração de lignina; 

queda do índice de 

cristalinidade da 

celulose; dissolução 

de carboidrato 

Alta estabilidade 

térmica e baixa 

volatilidade do 

líquido 

Alto custo dos agentes 

químicos 

Oxidação 

(H2O2) 

Solubilização da 

lignina e da 

hemicelulose; 

branqueamento da 

celulose 

Remoção 

eficiente da 

lignina; Aumenta 

digestão da 

biomassa 

Alto custo dos agentes 

químicos 

Fonte: Adaptado de (LEE, HAMID e ZAIN, 2014) 
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2.2.2 Lignina 

Lignina é um biopolímero aromático e está presente nas paredes das células 

vegetais, atuando como uma barreira que as protege contra ataques microbianos. 

Sua organização molecular é composta por monômeros fenólicos, especialmente, 

álcool coniferílico, álcool p-cumarílico e álcool sinapílico (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

A estrutura destes compostos é apresentada, respectivamente, na Figura 2. Em 

geral, a quantidade de lignina presente na biomassa é menor em plantas herbáceas, 

enquanto troncos de plantas gimnospermas apresentam os maiores teores (KUMAR 

et al., 2009). Esse material, embora seja tratado como resíduo na indústria, pode ser 

retido e utilizado para geração de energia através da queima, gerando um prospecto 

de autossustentabilidade para a planta, ajudando a viabilização econômica de 

biorrefinarias (HOGSETT et al., 2010). 

 

Fonte: Adaptado de (KUMAR et al., 2009) 

 

2.2.3 Hemicelulose 

Hemicelulose corresponde a uma classe heterogênea de polímeros 

constituídos por pentoses, hexoses e ácidos urônicos (KUMAR et al., 2009). 

Representando os mais relevantes biopolímeros estão o xilano e o glucomanano, 

observados na Figura 3. Diferentemente da celulose, a hemicelulose é facilmente 

hidrolisada devido às ramificações existentes que interagem com a cadeia principal 

através de ligações glicosídicas. Estes polímeros decorrentes da hidrólise, mesmo 

quando cocristalizados com a celulose, não se agregam, podendo ser 

reaproveitados como substratos para a produção de etanol (GÍRIO  et al., 2010). 

Figura 3 - Estrutura química dos principais monômeros constituintes da lignina 
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Fonte: Adaptado de (LEE, HAMID e ZAIN, 2014) 

 

2.2.4 Celulose 

Celulose trata-se de um polímero natural composto por repetição de unidades 

de D-anidroglucose (C6H11O5), que interagem por ligações 1,4-β-D-glicosídica entre 

o carbono C1 de uma unidade e o C4 da adjacente (NEVELL e ZERONIAN, 1985). 

Cada monômero apresenta três grupamentos hidroxila, os quais são capazes de 

formar ligações de hidrogênio intra e intermoleculares, como ilustrado na Figura 5, 

que corroboram características como matriz estrutural cristalina rígida, e ditam as 

propriedades físicas da celulose. Em seu estado sólido, formam-se estruturas 

microcristalinas com regiões de maior cristalinidade, i.e. regiões cristalinas, e regiões 

de menor cristalinidade, i.e. regiões amorfas. A microfibra de celulose naturalmente 

apresenta um formato de bastão, designada como celulose I. Embora possua 

Figura 4 - Estrutura química do xilano e do glucomanano 
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resistência a altas basicidades (17,5% p/p), esse polímero pode ser hidrolisado em 

meios ácidos (JOHN e THOMAS, 2008). 

 

Figura 5 - Representação esquemática da estrutura química e ligações intra e intermoleculares da 
celulose cristalina 

 
Fonte: Adaptado de (LIN e DUFRESNE, 2014) 

 

2.3 NANOCELULOSE 

Nanocelulose consiste de fibras ou cristais de celulose que possuem uma ou 

mais dimensões na escala de nanômetros. Denominam-se cristais de nanocelulose 

quando a celulose possui forma definida, largura de 5-70 nm e comprimentos 

maiores que 100 nm. São obtidas através de hidrólise ácida, removendo sua parte 

amorfa e gerando cristais em formato de bastão (KLEMM et al., 2011).  

 

2.3.1 Hidrólise ácida 

A dissolução de zonas amorfas da celulose pode ser conduzida via hidrólise 

ácida. Esse procedimento consiste em um tratamento da celulose com um ácido 

forte, resultando em cortes longitudinais da microfibra celulósica, obtendo-se cristais 

de nanocelulose em suspensão aquosa. O esquema pode ser visualizado na Figura 

6. Durante a hidrólise ácida, ocorre a clivagem das ligações glicosídicas nas regiões 
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amorfas da celulose. Em geral, a hidrólise se dá com o uso de ácido sulfúrico (50–

72% H2SO4)  (DUFRESNE, 2013). 

 

Figura 6 - Separação dos nanocristais a partir da hidrólise ácida 

 
Fonte: (DUFRESNE, 2013) 

 

A característica da nanocelulose produzida depende de fatores como fonte de 

celulose, ácido utilizado, temperatura, tempo de reação (LEE, HAMID e ZAIN, 2014). 

Dependendo do tempo de reação e concentração inicial dos reagentes, podem 

ocorrer reações colaterais, como desidratação, oxidação e surgimento de grupos 

sulfato na região cristalina (BÖRJESSON e WESTMAN , 2015). Um importante 

parâmetro de caracterização para as nanoceluloses é a sua proporção, que é 

definida como a razão de seu comprimento pela sua largura, usada para avaliar 

indiretamente suas capacidades mecânicas (DUFRESNE, 2013). Vale ressaltar que 

a utilização do ácido sulfúrico na hidrólise é o método de mais fácil escalonamento, 

sem dificuldades de ser implementado, dado o maquinário presente em empresas de 

papel (MAGALHÃES DO NASCIMENTO et al., 2016).  

 



 

17 

 

2.3.2 Propriedades Mecânicas 

As microfibrilas de celulose diferem da matéria lignocelulósica das quais 

advêm em propriedades mecânicas devido a sua homogeneidade (DUFRESNE, 

2013). Cadeias celulósicas são basicamente compostas de dois tipos de região 

distintas: cristalinas e amorfas. Enquanto as cristalinas controlam a rigidez e a 

elasticidade do material, as zonas amorfas contribuem para a flexibilidade e 

plasticidade. O módulo de Young da celulose cristalina se encontra na faixa de 100-

200 GPa, sendo similar ao valor do Kevlar (60-125 GPa) e podendo alcançar valores 

maiores que os do aço (200-220 GPa) (LIN e DUFRESNE, 2014). 

 

2.3.3 Propriedades Térmicas 

O início da degradação térmica da nanocelulose se dá em torno de 260°C, 

quando produzidas via hidrólise ácida com H2SO4 (MOHANTY et al., 2015). Nishino 

et al. (2004) produziu um compósito de celulose que apresentou um coeficiente 

linear de expansão térmica de aproximadamente 10-7 K-1, valor similar ao vidro de 

quartzo. 

 

2.3.4 Propriedades de Barreira 

O uso de nanocelulose como substituto de plástico em embalagens e filmes é 

interessante devido a sua natureza biodegradável, contrastando com polímeros 

petroquímicos. A maioria das embalagens de alimentos é composta por plásticos 

não degradáveis, pois esses são baratos, de fácil processamento e de propriedades 

de barreira ótimas. Porém, com o advento da responsabilidade ambiental, vem se 

adotando cada vez mais materiais biocompostos. A baixa permeabilidade da 

nanocelulose se deve ao fato de possuir alta área específica e pequeno volume, 

podendo ser amplificada com o aumento de sua cristalinidade (DUFRESNE, 2013). 

Um estudo mostra uma permeabilidade de oxigênio de 6,0 x 10-4 

(cm3.µm)/(m2.dia.kPa) para um filme de 5 µm a 23°C e umidade relativa de 0% 

(KRISTIN e STENIUS, 2009). 
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2.4 ASPECTOS ECONÔMICOS 

2.4.1 Medidas aproximadas de atratividade econômica 

O capital total de investimento (CTI) de uma planta é um gasto único com 

projeto, construção e partida de uma nova planta ou com reforma de uma planta já 

existente. Esse capital engloba os custos diretos (CD), indiretos (CI) e outros custos 

(OC). Dentro dos custos diretos temos custos de tubulação, instrumentação, 

isolamentos, instalações elétricas, construções, etc. Os custos indiretos representam 

custos com engenharia e a construção de forma secundária, como gastos com 

transportes de materiais para o sítio de construção. Já os outros custos englobam 

gastos com contingência e com taxa de empreiteira (SEIDER, SEADER e LEWIN, 

2003). 

Após a estimação do CTI, é necessário determinar a receita anual total de 

vendas (R), o custo de operação anual (CO) e o ganho anual bruto e líquido. Os 

custos de operação de um projeto contemplam custos relacionados com a demanda, 

como: matérias primas, consumíveis, mão de obra, utilitários de 

arrefecimento/aquecimento e energia, bem como custos de operação adicionais 

(TURTON et al., 2009). 

Munidos desses, podemos averiguar o capital de giro e adicioná-lo ao 

investimento total para a planta. Esses fatores provêm uma medida aproximada da 

atratividade econômica da planta, conhecido como retorno do investimento (RDI), 

geralmente expresso por porcentagem por ano, definido pela equação 2.1 (SEIDER, 

SEADER e LEWIN, 2003): 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

(2.1) 

 

Uma nova proposta de negócio deve competir com a taxa de interesse 

econômico (TIE), que é a taxa anual com que o dinheiro retorna para o investidor 

pelo uso de seu capital. Para ser considerado atrativo, o RDI tem que ser maior do 

que o TIE. Quanto maior o risco da iniciativa, como novas plantas químicas, maior 

tem que ser a diferença entre o RDI e o TIE. A avaliação do risco de uma planta 

engloba questões como inserção do produto no mercado e a disponibilidade de 
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matérias primas. Um negócio de alto risco pode requerer uma diferença (RDI-TIE) de 

até 50% (SEIDER, SEADER e LEWIN, 2003). 

O período de retorno (PR) é o tempo requerido para que os ganhos anuais se 

equalizem com o investimento original. Como é um parâmetro mais simples do que o 

RDI, é bastante utilizado em avaliações primárias para comparar alternativas e, 

geralmente, expresso em anos de operação (TURTON et al., 2009). 

 

2.4.2 Medidas rigorosas de atratividade econômica 

As medidas apresentadas anteriormente não levam em conta a depreciação 

das instalações industriais, que é a perda do seu valor com o tempo. Duas medidas, 

expostas a seguir, apresentam descontos do fluxo de caixa para o valor presente  

(SEIDER, SEADER e LEWIN, 2003). 

 

a) Valor Presente Líquido (VPL) 

Para avaliar o VPL de uma planta é necessário computar seu fluxo de caixa 

em cada ano da vida projetada da mesma, incluindo fases de construção e de 

partida. Então, dada a taxa de interesse econômico, cada fluxo de caixa é 

descontado para o seu valor presente. A soma de todos esses fluxos de caixa é o 

valor presente líquido. O VPL apresenta uma medida quantitativa para comparar o 

capital requerido para competir com processos em termos atuais. Entretanto, o 

resultado é bem sensível ao TIE, podendo se tornar tão inconsistente quanto o valor 

do mesmo (SEIDER, SEADER e LEWIN, 2003). 

 

b) Taxa de retorno interno (TRI) 

A TRI é a taxa de interesse econômico que resulta no valor presente líquido 

nulo. Como o VPL é uma função não linear da TIE, um procedimento iterativo é 

necessário para fazer seu cálculo. Quando comparando projetos propostos, a maior 

TRI é o mais desejável. Importante notar que, em algumas situações, o processo 

com maior TRI pode ter o menor VPL. Em muitos casos, especialmente quando as 

alternativas apresentam investimentos muito diferentes, tanto o VPL quanto a TRI 

são medidas eficazes, principalmente quando uma das medidas é comparável e a 

outra não (SEIDER, SEADER e LEWIN, 2003). 
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2.5 SIMULAÇÃO 

Um programa de simulação de processos consiste de uma série de algoritmos 

que modelam fenômenos biológicos, químicos e físicos a partir de base de dados de 

propriedades de materiais e equipamentos (GALLIER e KISALA, 1987). Esses 

programas vêm sendo utilizados desde o início dos anos 60 e nas suas primeiras 

formas, seu principal objetivo era a modelagem do comportamento transiente dos 

processos contínuos. Entretanto, a grande maioria dos bioprocessos são realizados 

em batelada ou sistemas semi-contínuos que não são contemplados nos 

simuladores mais primitivos (TOUMI et al., 2010). Outras dificuldades ao modelar 

bioprocessos são suas operações unitárias e seus substratos, ou reagentes de 

origem vegetal ou animal. Operações como colunas de cromatografia, 

fermentadores, filtros, centrífugas não são sempre bem caracterizados utilizando a 

teoria de equilíbrio de fases, dificultando sua modelagem, e os substratos 

alimentados ao processo são de composição imprecisa, por serem em grande parte 

de origem vegetal, podendo apresentar altas variações em sua composição 

dependendo do plantio (SHANKLIN, 2001). 

Nos anos 90, a Intelligen, Inc. introduziu o SuperPro Designer®, um simulador 

com foco inicial em processos bioquímicos, depois expandindo para a área 

farmacêutica (TOUMI et al., 2010). Esse simulador é utilizado por diversas empresas 

que trabalham com bioprocessos, assim como em diversas pesquisas acadêmicas, a 

exemplo produção de ácido acético (NIHAT ALPAGU SAYAR, 2018), etanol 

celulósico (KUMAR e MURTHY, 2011) e biohidrogênio (BERGMAN, 2016). 
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Capítulo 3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, será descrita a metodologia utilizada para a simulação da 

planta, tendo em vista o âmbito conceitual, a partir de informações recopiladas, dos 

métodos para coleta dos dados e de outras formas que constituem o sistema de 

estudo. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA PLANTA 

A planta foi desenvolvida a partir de informações coletadas do trabalho 

experimental realizado por Li et al. (2011), que consistiu em uma hidrólise ácida de 

polpa proveniente do processo Kraft. Inicia-se por um pré-tratamento da biomassa, 

seguido da hidrólise e purificação. O pré-tratamento ocorre com a exposição da 

biomassa a condições alcalinas e ao DMSO (dimetilsulfóxido) e tem como principal 

objetivo promover uma quebra inicial das regiões amorfas da celulose, aumentando 

a área de contato entre o ácido e a celulose, melhorando assim o efeito da hidrólise. 

A hidrólise se dá com a reação entre o substrato tratado e o ácido sulfúrico, e o 

produto resultante segue para a separação da nanocelulose do meio reacional. O 

modo de produção da planta foi definido como batelada, levando em consideração 

que o produto não está totalmente inserido no mercado, logo sua demanda pode 

apresentar flutuações. Foi, então, adotada a seguinte setorização para melhor 

visualização do processo: Setor de pré-tratamento, setor de hidrólise e setor de 

purificação. A seguir, serão apresentados os insumos e equipamentos, assim como 

os produtos e a participação dos mesmos nos diversos setores. 

 

3.2 COMPOSTOS 

A corrente de alimentação de biomassa inserida no processo foi considerada 

300 kg/batelada. Todos os reagentes restantes foram colocados em proporção 

estequiométricas equivalentes ao procedimento experimental de Li et al. (2011). 
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Todas as correntes de entrada do processo foram consideradas a uma temperatura 

de 25°C e a uma pressão de 1 atm. 

 

3.2.1 Celulose 

A biomassa utilizada na planta é uma pasta de celulose proveniente do 

proceso Kraft da indústria de celulose, utilizada usualmente para produção de papel. 

A pasta comercial teve sua composição química caracterizada por Li et al. (2011), 

assim como suas dimensões. Para a entrada dos compostos celulósicos no 

simulador, utilizamos glicose como base, já que a celulose é um polímero composto 

desse monômero. Assim, as propriedades físicas e termodinâmicas da glicose foram 

utilizadas para representação da celulose, com exceção para o tamanho da partícula 

e seu peso molecular. Para o estudo apresentado, utilizamos as menores dimensões 

encontradas, a fim de assegurar que as operações unitárias de separação 

retirassem a celulose integralmente. Para averiguar essas operações, como os 

compostos celulósicos possuem forma de bastão, considerou-se forma cilíndrica e 

calculou-se o diâmetro volumétrico da partícula (dvol). O dvol é o diâmetro da esfera 

de mesmo volume que a partícula (Vp), sendo uma simplificação utilizada no estudo 

de sistemas particulados, visto que a formulação dos mesmos leva em conta apenas 

partículas esféricas (MASSARANI, 2001). O cálculo foi feito de acordo com a 

equação 3.1:  

 

 

A massa molar (MM) desse composto foi calculada a partir do seu grau de 

polimerização (GP), que é uma medida de quantos monômeros possui um polímero 

(BÖRJESSON e WESTMAN , 2015). Logo, segue a equação 3.2: 

 

𝑀𝑀 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 =  𝐺𝑃 ×  𝑀𝑀 𝑚𝑜𝑛ô𝑚𝑒𝑟𝑜 (3.2) 

 

𝑑 =  
6 × 𝑉

𝜋
 

(3.1) 
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Os compostos utilizados na simulação foram pasta de celulose (PC) em seu 

estado comercial, celulose hidrolisada a nanocelulose (NC) e a nanocelulose após a 

ultrassonificação (NCU). Os dados utilizados seguem nas Tabelas 3 e 4: 

 

Tabela 3 - Propriedades experimentais da celulose 

Componente GP Diâmetro (µm) Comprimento (µm) 

PC 987 20 400 

NC 119 0,150 0,010 

NCU 98 0,096 0,010 

Fonte: LI et al., 2011 

 

Tabela 4 - Propriedades utilizadas no simulador 

Componente MM (kg/mol) dvol (µm) 

PC 177,815 98,65 

NC 21,439 0,07 

NCU  17,655 0,04 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2.2 Outros Reagentes 

O hidróxido de sódio utilizado no pré-tratamento trata-se de uma solução 4% 

(p/p). Essa solução foi inserida no simulador usando NaOH do próprio banco de 

dados do simulador com a quantidade de água necessária. De modo análogo, fez-se 

o ácido utilizado na hidrólise, solução 64% (p/v). Utilizou-se a mistura H2SO4 98% 

(p/p) presente no banco de dados do simulador, já que é a forma como o ácido 

sulfúrico é geralmente comercializado. Para o DMSO, solvente orgânico utilizado na 

segunda etapa do pré-tratamento, utilizou-se o presente no banco de dados do 

software, sem alterações. 
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3.3 EQUIPAMENTOS 

3.3.1 Tanque de mistura 

São utilizados dois tanques de mistura na seção de pré-tratamento. Ambos 

possuem as funções de agitar, elevar a temperatura até 80°C e mantê-la por 2 

horas. A representação no simulador pode ser observada na Figura 7. 

 

Figura 7 - Tanque de mistura 

 
Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 

 

3.3.2 Filtração 

Foram utilizados dois tipos de filtros ao longo da planta. No setor de pré-

tratamento, como a celulose ainda se apresenta em aglomerados mais volumosos, 

optou-se pela utilização de microfiltradores. A membrana dos microfiltradores 

possuem poros com diâmetros que variam entre 0,1 e 10 µm (What Are 

Microfiltration Membranes?, 2018), o suficiente para reter a pasta de celulose, que 

possui diâmetro equivalente de 98,65 µm. O coeficiente de rejeição (CR) foi 

calculado em função da razão entre o raio do soluto e o raio do poro da membrana, 

fração representada por λ. Tem-se que, quando essa razão é tal que λ ≥ 1, o 

coeficiente de rejeição é igual a 1 (um) (POYEN et al., 1989). De modo análogo, 

utilizou-se um ultrafiltrador no setor de purificação. A membrana presente em 

ultrafiltradores apresentam diâmetros de poros com valores entre 0,1 e 0,001 µm. 

Como o diâmetro da nanocelulose após a ultrassonificação é 0,04 µm, é razoável 

assumir que o coeficiente de rejeição do ultrafiltrador para essa partícula é igual a 1 

(um). Considerou-se o coeficiente de rejeição na simulação com diversos valores 

para contemplar perdas não programadas no processo, a exemplo da retirada de 

sólidos pelos operadores. Utilizaram-se os valores 1,00, 0,95, 0,90 e 0,80 para 
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realizar um estudo de como a eficiência da filtração afeta a receita da planta. Para os 

demais componentes que não celulose, i.e. água, DMSO, NaOH e H2SO4, foram 

considerados coeficientes de rejeição nulos, na medida que todos se apresentam em 

forma líquida e são miscíveis em água. Nas Figuras 8 e 9, podemos observar a 

representação dos filtradores no diagrama de processo. 

 

Figura 8 - Microfiltração 

 
Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 

Figura 9 - Ultrafiltração 

 
Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 

 

3.3.3 Lavagem 

A lavagem é um processo cujo objetivo é a substituição da solução mãe na 

corrente de sólidos pelo líquido de lavagem (WEATHERLEY, 1994). Operação 

unitária necessária após a filtração, para a retirada do NaOH, DMSO e H2SO4 

residuais presentes na torta. A quantidade de água necessária foi calculada como 10 

vezes o volume da solução de entrada, a fim de assegurar a retirada completa 

desses compostos. Segue a Figura 10 da representação dessa operação no 

diagrama de processo. 

 

Figura 10 - Lavagem 

 

Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 
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3.3.4 Reator 

O reator da hidrólise foi construído levando em consideração as condições 

expostas por Li et al. (2011). A celulose fica em contato com o H2SO4 por 1,5 h, a 

45°C. O reator possui um sistema de ultrassonificação que assiste a hidrólise, 

aumentando a acessibilidade e a reatividade da celulose por agitação provocada por 

ondas ultrassônicas (LI, WANG e LIU, 2011). Além desse sistema, o reator também 

possui tecnologias de aquecimento e agitação mecânica para manter a temperatura 

e homogeneidade do leito. O balanceamento da reação de hidrólise foi feita baseada 

no GP do reagente e do produto (pasta de celulose e nanocelulose). Partindo da 

razão entre os graus de polimerização das substâncias, podemos aferir quantos 

polímeros se originaram de um mol do original (por volta de 8,3). As moléculas de 

água que participam da reação são estipuladas pelo balanço de massa. O 

rendimento da reação foi considerado levando em conta valores obtidos de 

experimentos realizados em condições similares, visto que o rendimento não foi 

contemplado no experimento utilizado como base. Li-Rong et al. (2010) obteve 

rendimentos de até 55,4%, enquanto Bondenson et al. (2006) observou rendimentos 

entre 45% e 25%. Fez-se então um estudo utilizando vários valores de rendimentos 

para verificar o impacto da mudança do mesmo no preço do produto final, visto que 

essa operação é a mais crítica no processo quando tange à produtividade. 

Utilizaram-se os seguintes valores: 55%, 45%, 35% e 25%. 
Para o cálculo correto de trocas térmicas do reator, é necessária também a 

entrada da entalpia da hidrólise da celulose. O valor da entalpia encontrado por 

Cendrowska (1997) para a reação de hidrólise ácida na temperatura de 293 K foi de 

76,6 kJ/mol, sendo ajustado automaticamente pelo simulador para a temperatura do 

sistema. 

Segue a Figura 11 com a representação do Reator no diagrama de processo. 
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Figura 11 - Reator 

 

Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 

 

3.3.5 Centrífuga 

A centrífuga utilizada no setor de purificação é uma centrífuga de discos, 

denominada Disk-Stack. Como especificação, essa centrífuga necessita do diâmetro 

da partícula limitante, i.e. o diâmetro a partir do qual a partícula deve ser retida pela 

centrífuga. Como temos a presença de pasta de celulose que não reagiu e a 

nanocelulose, a centrífuga tem como principal função separar esses dois sólidos. O 

diâmetro da partícula limitante escolhido, então, foi o da pasta de celulose, enquanto 

a nanocelulose segue em fase líquida para ser recuperada no ultrafiltrador. Segue a 

representação da centrífuga Disk-Stack no diagrama de processo, presente na 

Figura 12. 

 

Figura 12 - Centrífuga 

 
Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 
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3.4 CUSTOS DA PLANTA 

3.4.1 Reagentes 

Todos os custos de compra dos reagentes foram pesquisados na internet, 

com suas fontes reportadas na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Preços de compra dos reagentes 

Composto Preço de compra (US$/ton) 

Pasta de Celulose 875,00 [a] 

Hidróxido de Sódio 650,00 [b] 

Água 0,80 [c] 

Dimetilsulfóxido 2.000,00 [d] 

Ácido Sulfúrico (98% p/p) 124,50 [e] 

Fontes: 

 a - (Wood Pulp Monthly Price - US Dollars per Metric Ton, 2018) 

 b - (Sodium Hydroxide Price Analysis, 2018) 

 c - (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016) 

 d - (DMSO Prices, 2018) 

 e - (US Producer Price Index: Chemicals and Allied Products: Sulfuric Acid, 2017) 

 

3.4.2 Reator de hidrólise 

Para o cálculo do reator, uma modificação foi necessária devido à ausência 

de um sistema de ultrassonificação no banco de dados do simulador. Utilizou-se a 

regra dos seis décimos segundo Turton et al. (2009), apresentada na Equação 3.3 

para escalonamento do equipamento: 

 

𝐶

𝐶
=  

𝐴

𝐴
 (3.3) 

Onde, 

Ca = valor de compra do equipamento “a” 

Cb = valor de compra do equipamento “b” 

Aa = capacidade do equipamento “a” 
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Ab = capacidade do equipamento “b” 

n = expoente de custo 

 

O expoente de custo “n” apresenta um valor para cada tipo de equipamento. 

Pela regra dos seis décimos, considera-se que todos os valores de “n” estão 

próximos de 0,6, logo é satisfatório o uso deste valor para qualquer tipo de 

equipamento (TURTON, BAILIE, et al., 2009). O custo de compra do reator utilizado, 

com ultrassonificador, foi calculado, tendo como base o preço de um reator de 4000 

L obtido em uma pesquisa (4000L Reactor with ultrasonic by WHGCM, 2018). O 

custo final encontrado foi de US$ 792.215,00, utilizando o volume calculado pelo 

simulador. 

 

3.4.3 Operação 

A planta necessita de vapor para aquecimento e eletricidade para agitação do 

reator e tanques de mistura para sua operação, além de membranas para realização 

da filtração da celulose. Utilizou-se um custo médio para as diferentes membranas. 

A Tabela 6 apresenta os custos dessas utilidades e consumíveis, presentes no 

banco de dados do simulador. 

 

Tabela 6 - Custo de utilidades e consumíveis 

Utilidade Custo 

Vapor US$ 12,00 /ton  

Eletricidade US$ 0,10 /kWh 

Consumível Custo 

Membrana US$ 400,00 /m² 

Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 

 

Em relação aos trabalhadores durante a produção, temos operadores 

necessários para cada atividade, que são inseridos automaticamente pelo simulador. 

Além dos operadores usuais, inseriu-se um supervisor durante todo tempo de 

batelada, analistas de controle de qualidade nos tanques de mistura e reatores, além 
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de operadores especializados em filtros e reatores. Segue a Tabela 7 com os 

salários utilizados para os mesmos, de acordo com o banco de dados do simulador. 

 

Tabela 7 - Salários dos empregados da planta 

Função Salário (US$/h) 

Operador 69,00 

Analista 84,62 

Supervisor 105,00 

Operador especializado 70,52 

Fonte: (SUPERPRO DESIGNER®) 
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, serão apresentados todos os resultados e análises quanto ao 

estudo de viabilidade técnica e econômica, tendo em vista as especificações dos 

equipamentos e condições iniciais do processo de produção da nanocelulose 

simulada no SuperPro Designer®. 

4.1 GERENCIAMENTO DA BATELADA 

O diagrama de processo da planta pode ser observado na Figura 13. Nesta 

passagem, serão apresentados os períodos de tempo de cada atividade que ocorre 

no processo, concluídos pelo balanço de massa do mesmo. Estipularam-se as 

seguintes grandezas para os cálculos nas atividades dos tanques de mistura e 

reator: 

 Vazão de 1000 L/h para carga e descarga; 

 Aquecimento considerando uma taxa de 0,46°C/min, utilizando vapor 

d’água a uma temperatura de 152°C e a uma vazão de 90 kg/h. 

 

O tempo decorrido das operações restantes foi adequado de acordo com as 

configurações padrão do simulador, que faz o cálculo a partir dos parâmetros de 

funcionamento. Segue a Figura 14, na qual podemos ver o diagrama de Gantt de 

uma campanha da planta. 
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Figura 14 - Gráfico de Gantt do processo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O tempo total de uma corrida da planta é de 34,69 h. Com esse resultado, 

podemos averiguar a quantidade total de horas que o processo poderia ocorrer ao 

longo de um ano. Considerando cinquenta e duas semanas no ano e quatro 

bateladas por semana, chegamos ao valor de 7280 horas disponíveis para operação 

da planta em um ano. 
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4.2 CUSTOS DE CAMPANHA DA PLANTA 

4.2.1 Parâmetros iniciais 

Para o início da avaliação econômica da planta, é necessário avaliar alguns 

parâmetros iniciais do projeto inteiro. Boa parte deles foi retirada do banco de dados 

do simulador, enquanto outras foram alteradas heuristicamente, todas apresentadas 

na Tabela 9. 

 

Tabela 8 - Parâmetros econômicos de avaliação do projeto 

Parâmetro Valor estipulado 

Ano de análise 2018 

Ano de começo da construção 2019 

Período de construção 30 meses 

Período de partida 4 meses 

Vida do projeto 20 anos 

Taxa de interesse econômico 15% 

Período de depreciação 10 anos 

Valor residual 5% 

Impostos 40% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2.2 Capital total de investimento 

O capital total de investimento (CTI) foi estimado a partir do valor total de 

compra dos equipamentos. Todos os custos de compra (CC) dos equipamentos 

foram feitos a partir do banco de dados do simulador, com exceção do reator. Na 

Tabela 9 podemos observar os custos de compra dos equipamentos, enquanto na 

Tabela 10 temos como o capital total de investimento foi calculado. 
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Tabela 9 - Custos com compra de equipamentos 

Equipamento / Tag Dimensão Característica CC (US$) 

Tanque de Mistura / V-101 Volume = 1994,72 L  272.000,00 

Tanque de Mistura / V-102 Volume = 2056,79 L 273.000,00 

Reator / R-101 Volume = 3649,79 L 796.000,00 

Centrífuga / DS-101 Taxa de transferência = 1970,87 L/h 142.000,00 

Microfiltro / MF-101 Área de membrana = 17,95 m² 71.000,00 

Microfiltro / MF-102 Área de membrana = 18,51 m² 72.000,00 

Ultrafiltro / UF-101 Área de membrana = 23,83 m² 93.000,00 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 10 - Cálculo do CTI 

Capital de investimento = Custo direto + Custo indireto + Outros custos 
Custo de compra de equipamentos não listados = 0,20 x CC 

Custos diretos (CD) Custo 
Encanamento (A) 0,35 x CC 

Instrumentação (B) 0,40 x CC 
Isolamento (C) 0,03 x CC 

Instalações elétricas (D) 0,10 x CC 
Edifícios (E) 0,45 x CC 

Melhorias do parque industrial (F) 0,15 x CC 
Instalações auxiliares (G) 0,40 x CC 

Instalações = Instalações de equip. listados + equip. não listados 
Instalação de equip. não listados = 0,50 x custo de compra equip. não listados 

CD = CC + Instalação + A + B + C + D + E + F +G  
Custos indiretos (CI) 

Engenharia 0,25 x CD 
Construção 0,35 x CD 

Outros custos 
Taxa de empreiteira 0,05 x (CD+CI) 

Contingência 0,10 x (CD+CI) 
Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2.3 Custos de operação 

Nesta seção abordaremos os custos de operação da planta, tais como gastos 

com empregados (Tabela 11), insumos (Tabela 12), utilidades e consumíveis 

(Tabela 13). 
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Tabela 11 - Custos com mão de obra 

Tipo de trabalho 
Quantidade de horas 

trabalhadas por ano 
Custo anual (US$) % 

Operador 62.752 4.239.868,00 25,44 

Analista 11.120 941.010,00 5,65 

Supervisor 95.346 10.011.371,00 60,06 

Operador Especialista 20.948 1.477.167,00 8,86 

Total 190.166 16.669.416,00 100 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 12 - Custos com insumos 

Matéria-prima Quantidade anual (ton) Custo anual (US$) % 

Pasta de celulose 308 269.391,00 6,83 

Hidróxido de sódio 62 40.591,00 1,03 

Água 8.533 6.483,00 0,16 

Dimetilsulfóxido 1.687 3.374.949,00 85,62 

Ácido Sulfúrico (98% p/p) 2.011 250.352,00 6,35 

Total 12.621 3.942.095,00 100 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 13 - Custos de utilidades e consumíveis 

Utilidade Quantidade anual Custo anual (US$) % 

Energia 58.359 kWh 5.863,00 57,47 

Vapor d’água 362 ton  4.338,00 42,53 

Consumível Quantidade anual Custo anual (US$) % 

Membranas 225 m² 90.152,00 100 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.3 ANÁLISE ECONÔMICA PRELIMINAR 

Para analisar o desempenho econômico da planta, fixou-se um valor de 

venda para nanocelulose de US$ 500,00 /kg. Foram feitos diferentes cenários 

modificando os rendimentos no reator e os coeficientes de rejeição (CR) nos filtros, a 

fim de observar como as variações desses parâmetros afetam o retorno financeiro 

do projeto.  

4.3.1 Panorama Geral 

Foram obtidos 16 cenários, que terão seus parâmetros econômicos mais 

relevantes apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Aspectos econômicos do projeto da planta em diferentes rendimentos 

Rendimento 55% 

CR 1,00 0,95 0,90 0,80 

CTI (US$) 15.563.000 15.576.000 15.589.000 15.611.000 

Custo de 

operação 

(US$ / ano) 

23.226.000 23.287.000  23.332.000 23.392.000 

Receita 

(US$ / ano) 
78.870.000 60.707.000 47.890.000 29.738.000 

Custo de 

produção 

(US$ / kg de 

NCU) 

151,07 191,80 243,60 393,30 

RDI (%) 206,81 144,14 94,52 24,39 

Tempo de 

retorno (anos) 
0,48 0,69 1,06 4,10 

TRI (%) 92,73 68,98 48,20 15,55 

VPL (US$) 119.866.000 77.892.000 44.618.000 624.000 
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Rendimento 45% 

CR 1,00 0,95 0,90 0,80 

CTI (US$) 15.523.000 15.544.000 15.556.000 15.587.000 

Custo de 

operação 

(US$ / ano) 

23.216.000 23.278.000 23.324.000 23.386.000 

Receita 

(US$ / ano) 
62.893.000 49.669.000 39.183.000 24.331.000 

Custo de 

produção 

(US$ / kg de 

NCU) 

184,56 234,34 297,63 480,58 

RDI (%) 153,57 101,87 61,17 3,64 

Tempo de 

retorno (anos) 
0,65 0,98 1,63 27,49 

TRI (%) 72,73% 51,48% 32,73% - 

VPL (US$) 83.781.000 49.395.000 22.145.000 - 14.657.000 

 (continuação) 
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Rendimento 35% 

CR 1,00 0,95 0,90 0,80 

CTI (US$) 15.482.000 15.511.000 15.532.000 15.570.000 

Custo de 

operação 

(US$ / ano) 

23.205.000 23.270.000 23.317.000 23.382.000 

Receita 

(US$ / ano) 
48.917.000 38.631.000 30.475.000 18.924.000 

Custo de 

produção 

(US$ / kg de 

NCU) 

US$ 237,19 US$ 301,18 US$ 382,55 US$ 617,77 

RDI (%) 99,65 59,42 27,65 -28,63 

Tempo de 

retorno (anos) 
1,00 1,68 3,62 - 

TRI (%) 50,39 31,95 18,05 - 

VPL (US$) 47.697.000 20.899.000 3.184.000 - 37.473.000 

 (continuação) 
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Rendimento 25% 

CR 1,00 0,95 0,90 0,80 

CTI (US$) 15.441.000 15.478.000 15.499.000 15.546.000 

Custo de 

operação 

(US$ / ano) 

23.195.000 23.261.000 23.309.000 23.376.000 

Receita 

(US$ / ano) 
34.941.000 27.594.000 21.768.000 13.517.000 

Custo de 

produção 

(US$ / kg de 

NCU) 

331,91 421,49 535,39 864,65 

RDI (%) 45,64 16,79 -9,94 -63,41 

Tempo de 

retorno (anos) 
2,19 5,95 - - 

TRI (%) 28,20 10,23 - - 

VPL (US$) 14.702.000 - 4.605.000 - 25.096.000 - 60.278.000 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

A partir dos resultados acima e analisando a viabilidade da implantação da 

planta a partir de um valor presente líquido positivo, podemos concluir que o projeto 

é economicamente viável em 68,75% dos cenários. Considerando o risco atrelado a 

esse tipo de tecnologia, nova no mercado, atribuindo um valor mínimo de RDI de 

50% para o projeto ser considerado atrativo economicamente para investidores, 

teríamos 56,25% dos casos incluídos nessa condição. Vale a pena ressaltar que 

esses valores são apenas fruto de uma idealidade, principalmente os cenários com 

baixas perdas no processo de filtração e com rendimentos no limite dos encontrados 

pela literatura. Alguns custos que poderiam fazer parte caso um projeto como esse 

saísse do papel podem ter sido subestimados ou até mesmo negligenciados, como 
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tratamento de efluentes e gestão de resíduos, por isso em alguns cenários a 

rentabilidade do projeto pode parecer muito além do esperado para tal. 

 

4.3.2 Estudo do rendimento da reação na rentabilidade do processo 

Nessa seção será realizado um estudo da influência da variação do 

rendimento da reação na receita da planta. Escolheram-se o retorno de investimento 

e o valor presente líquido como parâmetros econômicos para comparação entre os 

cenários, além da fixação do coeficiente de rejeição dos processos de filtração. 

Segue as Figuras 15 e 16 com os resultados das simulações. 



 

42 

 

Figura 15 - RDI em função do rendimento no reator de hidrólise 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 16 - VPL em função do rendimento no reator de hidrólise 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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A partir dos dados coletados podemos observar que a diminuição do 

rendimento do processo acarreta a diminuição de ambos os parâmetros estudados. 

A relação entre o rendimento e a rentabilidade nos mostra que quanto maior for o 

rendimento, maior é o prejuízo monetário por perdas nas filtrações, podendo 

representar uma perda de até 193 vezes do valor presente líquido entre um CR de 

1,00 e 0,80 quando se tem 55% de rendimento na reação. Considerando um RDI 

mínimo de atratividade de 50%, podemos concluir que é necessário assegurar um 

rendimento de, no mínimo, 35% para que o projeto seja considerado atrativo 

economicamente. 

 

4.3.3 Estudo do coeficiente de rejeição na rentabilidade do processo 

Analogamente a seção anterior, nessa seção se fará um estudo sobre a 

influência da variação do coeficiente de rejeição na rentabilidade do processo, 

utilizando os mesmos parâmetros econômicos. Segue as Figuras 17 e 18 com os 

resultados coletados. 

 

Figura 17 - RDI em função do coeficiente de rejeição nos filtros 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 18 - VPL em função do coeficiente de rejeição nos filtros 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

A partir dos dados apresentados, podemos observar que a alteração do CR 

afeta mais intensamente a rentabilidade do processo quando comparada ao 

rendimento. Isso se dá pelo fato de que temos um total de três filtrações no 

processo, assim as perdas se acumulam de uma forma mais prejudicial à 

atratividade do mesmo. Conclui-se que, para manter o projeto economicamente 

atrativo a investidores, é necessário assegurar um CR de, no mínimo, 0,90. 

 

4.3.4 Estudo do preço de venda da nanocelulose 

Nesta seção é realizado um estudo do intervalo de preço de venda do produto 

da planta deveria ser vendido, com base em seu desempenho econômico. Para isso, 

avaliou-se o menor preço possível de venda a partir do qual o projeto se paga 

completamente. Quando a TRI se iguala à TIE, tem-se um valor presente líquido 

nulo, que representa um cenário no qual o projeto gerou receita suficiente para cobrir 

todas as suas perdas monetárias, tanto em custos de produção quanto em 

depreciação. Foram utilizados os dois cenários extremos dos 16 abordados ao longo 

deste capítulo, para desta forma determinar a faixa de preços dentro da qual o 
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produto deve ser vendido para que a planta não dê prejuízos.  Denomina-se o 

melhor cenário possível (MCP) quando a planta opera com os maiores rendimento e 

CR possíveis, 55% e 1,00 respectivamente. Analogamente, o pior cenário possível 

(PCP) é quando o rendimento é de 25% e o CR de 0,80. A Tabela 15 mostra os 

resultados das simulações de ambos os casos. 

 

Tabela 15 - Aspectos ecômicos do MCP e PCP 

Cenário MCP PCP 

CTI US$ 15.630.000  US$ 15.460.000  

Custo de operação US$ 23.226.000 / ano US$ 23.375.508 / ano 

Receita US$ 29.342.000 / ano US$ 29.508.000 / ano 

Custo de produção US$ 151,07 / kg de NCU US$ 864,65 / kg de NCU 

Receita de produção US$ 190,86 / kg de NCU US$ 1.091,47 / kg de NCU 

RDI 23,58% 23,67% 

Tempo de retorno 4,24 anos 4,23 anos 

TRI 15,00% 15,00% 

VPL US$ 0  US$ 0  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Observa-se, a partir da receita de produção da NCU, que o menor preço 

possível de ser praticado estaria compreendido entre US$ 1.091,47 e US$ 190,86 

por kg de nanocelulose, qualquer valor abaixo desse representaria um prejuízo para 

o projeto. Importante ressaltar que esses preços não contemplam um resultado 

economicamente atrativo para investimentos e um estudo mais profundo sobre o 

mercado do produto deveria ser conduzido, levando em conta sua oferta e demanda. 

A partir dos resultados aqui expostos podemos ter uma ideia do limite inferior do 

preço a ser praticado, que depende também das condições de operação da planta. 

 



 

46 

 

Capítulo 5 CONCLUSÕES 

 A partir do exposto nos capítulos anteriores deste trabalho, foi possível 

desenvolver um estudo acerca do processo de produção de nanocelulose via 

hidrólise ácida da celulose oriunda do processo Kraft. O projeto baseou-se na 

pesquisa experimental caracterizada por Li et al. (2011) e nas ferramentas 

computacionais do software SuperPro Designer®. 

A elaboração de diferentes cenários por meio da variação de parâmetros 

críticos permitiu a realização de uma análise econômica a fim de verificar o retorno 

financeiro do projeto e, desta forma, detalhar os quadros favoráveis para a 

implementação do mesmo. Considerando os resultados obtidos e as ponderações 

feitas, para que o negócio seja considerado atrativo, é necessário que haja um 

rendimento de, pelo menos, 35% e o coeficiente de rejeição seja, no mínimo, de 

0,90. 

Outro ponto abordado nesta dissertação foi a determinação do preço de 

venda da nanocelulose. Para isto, foram assumidos os dois contextos extremos, 

resultando em uma faixa de US$ 190,86 a US$ 1.091,47 por kg de nanocelulose. 

Cabe ressaltar que o produto em questão é recente no mercado, com 

excelente prospecção, no entanto, ainda não é consolidado. Como trabalho futuro, 

pode-se avaliar como a gestão de resíduos gerados durante o processo afeta o 

custo operacional da planta, assim como estudar alternativas de correntes de reciclo, 

visando o reaproveitamento dos descartes das operações unitárias. 
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