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RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do processo de produção de
cloreto de níquel desde sua pesquisa básica de patentes, pesquisa laboratorial, até
a implantação deste projeto em escala industrial. Tentou-se demonstrar, que com a
utilização dos princípios básicos de química e engenharia química, podemos
acelerar e otimizar sobremaneira o desenvolvimento de processos químicos. O
trabalho demonstra quais são os passos a serem seguidos, desde os primeiros
experimentos exploratórios, até o projeto final da planta química. Para se alcançar
esse objetivo lançou-se mão de princípios fundamentais da engenharia química, que
sistematizam o trabalho do desenvolvimento de processos. Esta somatória dos
conhecimentos que visa otimizar o desenvolvimento de processos químicos é
normalmente conhecida como estequiometria industrial. De posse dos dados
gerados, pela estequiometria industrial,pode-se lançando mão dos fundamentos da
Engenharia Econômica, estudar a viabilidade econômica do projeto.
Palavras-chaves:Níquel;Estequiometria Industrial;Engenharia Econômica.

Abstract
The present work describes the development of the process of nickel chloride
production since its basic research of patents, laboratorial research, to the
implantation of this project in industrial scale. It was tried to demonstrate, that with
the use of the basic principles of chemistry and chemical engineering, we can
excessively speed up and optimize the development of chemical processes. The
work demonstrates which is the steps to be followed, since the first experiments, to
the final project of the chemical plant. To reach this objective hand of basic principles
of chemical engineering was launched, that systemize the work of the development
of processes. This set of the knowledge that it aims at to optimize the development of
chemical processes normally is known as industrial stquemetric. Of ownership of the
generated data, for the industrial stoichiometry, it can addtoped of the principles of
Economic Engineering, to study the economic viability of the project.
Word-keys: Nickel; Industrial Stoichiometry; Economic engineering.
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1. Introdução
O presente trabalho descreve o desenvolvimento do processo de produção de
cloreto de níquel desde sua pesquisa básica de patentes, pesquisa laboratorial, até
a implantação deste projeto em escala industrial. O presente projeto foi desenvolvido
por mim, para a Produquímica. A Produquímica é um tradicional fabricante de sais
inorgânicos, para o mercado industrial, além de se destacar na produção de
fertilizantes foliares e micronutrientes. Esta empresa já é uma tradicional fabricante
de sais de níquel, destacando-se o sulfato de níquel, cuja aplicação é direcionada
para a área de galvanoplastia e tratamento de superfície. O cloreto de níquel é
usado em eletrodeposição de Zn e Ni em chapas de aço e em processos de
deposição de Ni na superfície de vários metais. Geralmente o níquel de grande
pureza é usado na manufatura de cloreto de níquel. Quando se utiliza níquel de
inferior qualidade para manufatura de cloreto de níquel, complicados processos de
purificação devem ser aplicados no níquel, antes de sua utilização. Portanto um dos
objetivos deste trabalho, foi desenvolver um método para produção de cloreto de
níquel, em que possa ser utilizado níquel de qualidade inferior, tipo anodos de
níquel, sem a necessidade de se aplicar complexos processos de purificação.
Além disso,como um segundo objetivo, tentou-se demonstrar, que com a
utilização dos princípios básicos de química e engenharia química, podemos
acelerar e otimizar sobremaneira o desenvolvimento de processos químicos. O
trabalho demonstra quais são os passos a serem seguidos, desde os primeiros
experimentos exploratórios, até o projeto final da planta química. Para se alcançar
esse objetivo lançou-se mão de princípios fundamentais da engenharia química, que
sistematizam o trabalho do desenvolvimento de processos. Esta somatória dos
conhecimentos que visa otimizar o desenvolvimento de processos químicos é
normalmente conhecida como estequiometria industrial. A estequiometria industrial
pode ser subdividida para facilidade de compreensão:
•

Química do Processo

•

Balanço Material

•

Balanço de Energia

•

Relações de Equilíbrio

•

Cinética do Processo

Com as informações fornecidas pela estequiometria industrial pode-se
descrever matematicamente o processo químico. No caso em questão, do processo
de produção de cloreto de níquel, por se tratar de um processo em batelada, será
gerado um sistema de equações diferenciais, que será resolvido com ajuda do
software matemático Mathcad. No sistema de equações diferenciais, todas variáveis
de processo irão variar com o tempo. A resolução das equações em função do
tempo, irá gerar uma simulação do processo. De posse das informações geradas
pela simulação, pode-se facilmente definir o projeto básico da unidade de cloreto de
níquel. Com o projeto básico, e a simulação de processo em mãos pode-se lançar
mão dos princípios de engenharia econômica, e saber antecipadamente qual a real
viabilidade econômica do processo em estudo.
2. Revisão Bibliográfica

2.1 Informações gerais sobre o níquel

2.1.1 História
O níquel parece, ter sido conhecido pelos chineses em tempos bem remotos.
Na Europa no fim do século XVII, o termo kupfer-nickel (falso cobre) já era aplicado
na Alemanha, para supostos minérios de cobre, quando submetidos a processos de
extração de cobre, e que não apresentavam cobre como resultado final dessa

extração. Entretanto ainda assim o mineral foi considerado, como sendo uma
espécie de cobre, ou espécies de cobalto e arsênio unidos com o cobre. Cronsteld
(1751-1754), definiu que kupfer-nickel continha um metal que quando aplicado ao
vidro, resultava numa cor marrom e não numa cor azul, como era de se esperar. As
observações de Cronsteld, não foram aceitas até que T.Bergman mostrou
claramente que o metal de Cronsteld, era na verdade um novo elemento em uma
condição impura. Os argumentos de Bergman eram especialmente direcionados a
combater a visão dominante da época, de que o níquel não passava de uma
combinação de cobalto, cobre, ferro e arsênio. Ele mostrou que o níquel mantinha
suas propriedades quando em solução, mesmo quando o arsênio estava presente, e
não havia sinais de cobalto e cobre em tais soluções. Bergman tentou, ainda sem
sucesso, preparar níquel sintético de misturas dos elementos em questão, cobalto,
cobre, arsênio, etc (ELVERS, 1998).
2.1.2 Ocorrência
Níquel e cobalto, geralmente aparecem associados. O níquel constuma
aparecer na forma de Kupfernickel ou Nicollita (NiAs), millerita (NiS), níquel glance
(NiAsS), e garnierite, um silicato de magnésio e níquel (NiMg)H2SO4. As mais
importantes ocorrências são encontradas em Sudbury Canadá, porém há
importantes ocorrências em Cuba, Austrália, Rússia e Brasil (ELVERS, 1998).
2.1.3 Extração

Os minérios candenses contém, calcopirita e outras formas de cobre e ferro,
bem como níquel. Uma preliminar concentração do minério de níquel é efetuada por
meio de uma flotação, e então é calcinado para a eliminação de parte do enxofre. O
produto calcinado é então misturado com carvão, cal, e sofre uma forte oxidação
com intuito de eliminar o ferro e o enxofre remanescentes. Dessa maneira resulta
um produto que contém basicamente níquel e cobre que pode ser usado para
manufatura de algumas ligas tipo monel. Para obter níquel puro, o composto de

cobre e níquel é recalcinado para converter todos minérios em forma de óxidos, os
quais são extraídos, com ácido sulfúrico diluído a quente, que reage com o cobre
passando para a solução enquanto o níquel permanece em estado de óxido sólido.
Existem processos mais modernos, onde o minério é atacado com sulfúrico
diluído e oxigênio em alta pressão. Combinados a esses processos de lixiviação são
usados extração com solvente e ou separação por resinas. Existe ainda a alternativa
de fazer a lixiviação do minério de cobre utilizando-se amônia sob pressão
(ELVERS, 1998).
2.1.4 Propriedades

O níquel é moderadamente duro, apresenta cor branca metálica, e funde a
1450oC, apresenta leves propriedades magnéticas. É estável a oxidação com ar a
temperatura ambiente. Porém é oxidado com o oxigênio em altas temperaturas,
formando NiO (óxido niqueloso). Não é decomposto pela água, sendo lentamente
atacado pelo ácido clorídrico e sulfúrico diluídos. Já o ácido nítrico ataca
prontamente o níquel formando nitrato de níquel (KIRK-OTHMER, 1997).
2.1.5 Usos

O níquel é muito usado no tratamento de superfície em outros metais, por
causa de sua aparência prateada e pelo fato de não se oxidar perante o ar.
Geralmente a deposição do níquel é feita por eletrodeposição. O níquel é usado em
vários tipos de ligas,dentro das quais podemos destacar o Inconel, o Monel, ligas
que apresentam alta resistência a corrosão,em ambientes cáusticos e ácidos, e
German Silver, que é o nome comercial de uma liga que consiste de uma mistura de
níquel, cobre e outros metais. Aços inoxidáveis que contém níquel (cerca de 40 %),
apresentam um coeficiente de expansão térmica muito baixo, e expandem as
mesmas taxas que o vidro, por este motivo é usado na manufatura de lâmpadas
elétricas. Outra aplicação interessante do níquel é na composição de catalisadores

de hidrogenação de muitos compostos orgânicos e inorgânicos. Além de todas
essas aplicações o níquel é utilizado na manufatura de diversos sais orgânicos e
inorgânicos dentro os quais, podemos destacar o cloreto de níquel, que é o objeto
do presente trabalho (KIRK-OTHMER, 1997).
2.1.6 Principais Compostos Químicos do Níquel (KIRK-OTHMER, 1997)

2.1.6.1 Óxido Niqueloso - NiO

O NiO é obtido na forma de um pó esverdeado, quando um hidróxido ou
carbonato é aquecido por meio de gás inerte. Têm a propriedade de reagir, com
ácidos, formando os respectivos sais.

2.1.6.2 Hidróxido Niqueloso - Ni(OH)2

Quando o hidróxido de potássio é adicionado a uma solução de sais de
níquel, um precipitado verde claro, hidróxido niqueloso, é formado. Diferente do
hidróxido ferroso e cobaltoso, esse precipitado não oxida pela simples exposição ao
ar. Esse hidróxido reage com ácido, formando os sais niquelosos.
2.1.6.3 Óxido Niquelíco - Ni2O3
Esse óxido é formado quando o óxido niqueloso é aquecido com ar, ou
quando nitrato e carbonato de níquel entram em ignição com ar a baixa temperatura.
O óxido niquélico apresenta um aspecto de pó preto.
2.1.6.4 Hidróxido Niquelíco - Ni(OH)3
É precipitado quando cloro passa através de uma solução de hidróxido
alcalino, onde o óxido niqueloso é suspenso.

2.1.6.5 Carbonato de Níquel - NiCO3

O carbonato de níquel é obtido pela adição de sulfato de níquel em solução
saturada de bicarbonato de sódio. O carbonato de níquel precipita, sob forma de
cristais verdes. Se adicionarmos carbonato de sódio, ao invés de bicarbonato,
precipitamos um carbonato básico de níquel.
2.1.6.6 Nitrato de Níquel - Ni(NO3)2
O níquel dissolve-se rapidamente no ácido nítrico, e sob evaporação
precipita-se um sal verde de estrutura monoclínica, cuja formula é Ni(NO3)2.6H2O.
Esse sal é extremamente solúvel. Sob aquecimento se decompõe liberando óxido
niqueloso, dióxido de nitrogênio e oxigênio.
2.1.6.7 Sulfeto de Níquel - NiS
O sulfeto de níquel é formado, como um precipitado preto, quando sulfeto de
amônio, é adicionado a uma solução de um sal de níquel. Alternativamente, pode
ser obtido passando sulfeto de hidrogênio, através de uma solução alcalina de
níquel.

2.1.6.7 Sulfato de Níquel - NiSO4.7H2O
Obtido por adição de óxido ou carbonato niqueloso em ácido sulfúrico seguida
de uma evaporação. O cristal obtido é verde e é isormorfo, sendo semelhante aos
correspondentes hidratos de sulfato ferroso e sulfato de magnésio. A melhor
maneira de identificar rapidamente o sulfato de níquel é que este é prontamente
solúvel em água. Combina com amônia gás formando um composto instável, azul
escuro, análogo ao composto de cobre. Isso também forma um estável sal duplo,
(NH4)2SO4.NiSO4.6H2O, níquel amônio sulfato.

2.1.6.8 Níquel Carbonila - Ni(CO)4
O níquel carbonila, é um liquido incolor, que é obtido passando monóxido ou
carbono sobre níquel reduzido (50-80oC). Esse líquido ferve a 43oC, e sob
aquecimento

decompõe

em

níquel

e

monóxido

de

carbono.

É

utilizado

industrialmente na purificação de níquel pelo processo Mond.
2.1.6.9 Cloreto de Níquel - NiCl2.6H2O
O cloreto de níquel (II) ou cloreto niqueloso é o composto cuja a formula é
NiCl2. Esse composto deliqüesce, muito facilmente em contacto com a umidade do
ar atmosférico. A forma mais estável do cloreto de níquel é a hexahidratada,
NiCl2.6H2O (figura 1), embora exista também a forma NiCl2.2H2O. A tabela 1
apresenta as suas propriedades principais.

Figura 1. Cloreto de níquel hexahidratado

Tabela 1. Propriedades NiCl2.6H2O
Fórmula molecular

NiCl2.6H2O

Mol

237,71

Aparência

Cristais verdes

CAS

7791-20-0

Densidade

3,55 g/cm3

Solubilidade em água

254g/100ml (200C)

Solubilidade em etanol

Solúvel

Ponto de fusão

10000C
(Hidrato perde 6H2O)

Geometria cristalina

Octaédrico

Estrutura do cristal

Monoclínico

Entalpia de formação

-304,93 kJ/mol

Entropia de formação

98,11 kJ/K.mol

Esse sal é produzido através da reação do HCl em solução a 70oC com níquel
metálico. Para que a reação aconteça, é necessário a injeção de ar atmosférico,

oxigênio ou peróxido de hidrogênio, como meio oxidante. No entanto, para que a
reação seja factível em escala industrial, é necessária a utilização de um oxidante
forte (tipo peróxido de hidrogênio). A principal aplicação desse sal é na niquelação,
por meio de eletrodeposição, de peças e chapas de diversos tipos de metais.
A planta de cloreto de níquel hexahidratado pretende substituir 100% das
importações, já que não existem produtores locais desse. As especificações do
cloreto de níquel válidas para uma solução de cloreto de níquel a 14% de Ni estão
sumarizadas na tabela 2 (INCO, 2006).
Tabela 2. Especificações para o cloreto de níquel
Items
Co
Fe
Pb
Cu
Zn
Cd
Aspecto

Garantias
0,5 % max
50 ppm max
20 ppm max
20 ppm max
40 ppm max
20 ppm max
Verde límpido

2.2 Processo de Produção Industrial do Cloreto de Níquel

Neste item serão discutidas as premissas para o projeto de um processo,
quais sejam, as matérias-primas envolvidas na manufatura do cloreto de níquel, seu
processo de fabricação, bem como toda a parte química do processo (LEE & GUN,
1998).
2.2.1 O Níquel Utilizado

Comumente anodos de níquel usados em fábricas de eletrodeposição de
metais (niquelação), são usados como fonte de níquel fundido em fornos elétricos,
para manufatura de aços inoxidáveis. Na manufatura de aços inoxidáveis, o nível de

impurezas nos lingotes de Ni, não afetam muito a qualidade do produto final.
Entretanto, o níquel das barras de anodos, apresenta várias impurezas que aderem
na superfície do anodo, e acelera a oxidação das mesmas. Portanto esse níquel,
com pureza de 98-99% é classificado como material de baixa qualidade, sendo
usado somente como fonte para manufatura de aços inoxidáveis. Porém, mesmo no
caso dos aços inoxidáveis, as impurezas, tais como Zn e Cl, apresentam baixo ponto
de ebulição. Durante o processo de aquecimento e fusão, esses elementos são
eliminados em forma de gases, o que resulta em aço inoxidável mais poroso.
O cloreto de níquel é usado em eletrodeposição de Zn e Ni em chapas de aço
e em processos de deposição de Ni na superfície de vários metais. Geralmente o
níquel de grande pureza é usado na manufatura de cloreto de níquel. Quando se
utiliza níquel de inferior qualidade para manufatura de cloreto de níquel, complicados
processos de purificação devem ser aplicados no níquel, antes de sua utilização.
Portanto, um dos objetivos deste trabalho, foi o de desenvolver um método para
produção de cloreto de níquel, em que possa ser utilizado níquel de qualidade
inferior, tipo anodos de níquel, sem a necessidade de se aplicar complexos
processos de purificação.
A tabela 3 apresenta a composição típica de anodos de níquel.
Tabela 3. Composição em ppm dos anodos de níquel
Superfície
Parte interior

Fe
500
200

Zn
5200
10

K
4100
1

Cl
1100
25

Cr
10
nd

Pb
Nd
Nd

Como pode ser facilmente observado as impurezas estão concentradas na
superfície, sendo que esta corresponde a cerca de 1-2% do anodo de níquel a cerca
de 1 a 2 mm de profundidade. Portanto, se a superfície for removida por meios
mecânicos, ter-se-á toda a parte interna com condições ideais para a manufatura de
cloreto de níquel. No caso presente, a superfície foi removida por meio de máquina
de desbaste. O material removido foi transformado em outros sais de níquel
(sulfato), que não exigiam níveis de contaminantes tão baixos, como o cloreto de

níquel. Desta maneira removendo a superfície, pode-se produzir cloreto de níquel de
boa qualidade. Uma vez removida a superfície, tem-se disponível toda a parte
interna para trabalhar. Porém, apesar de quimicamente puros, os lingotes (80-120 kg
anodo) apresentam uma pequena área específica. Portanto, se fosse realizada uma
reação direta com o ácido clorídrico, a velocidade de dissolução do metal seria muito
baixa. De maneira a solucionar esse problema, o anodo foi moído por meios
mecânicos, aumentando consideravelmente a área específica desse metal. O níquel
foi moído em chips de cerca de 100 mm. Obviamente haveria outros métodos
possíveis de aumentar a área específica, como aquecer e fundir o metal, e soprá-lo
através de um bico injetor, que cairia sob um tanque de água. Dessa maneira, se
formariam bolinhas de níquel de alta área específica.
2.2.2 A Reação Química

A reação química de preparação do cloreto de níquel, entre os chips
(pequenos pedaços retangulares) de níquel e ácido clorídrico, é expressa pela
seguinte reação química:
Ni+HCl⇒NiCl 2+H2↑

(1)

A reação se inicia adicionando uma quantidade determinada de níquel, uma
quantidade e concentração conhecida de solução aquosa HCl. Porém, de maneira a
aumentar a velocidade de reação e a conversão, seria desejável uma relação molar
ácido/metal maior ou igual a um. Entretanto, se a concentração de HCl e
excessivamente alta, tem-se ácido livre em grande quantidade, o que poderia
degradar a qualidade do produto final, quando da cristalização.
Outro ponto importante a ser considerado é a temperatura. De acordo com
patentes, a temperatura ideal de operação estaria na faixa de 60-90oC, e reator
deveria possuir um condensador para impedir perdas de HCl. No entanto, tem que

ser considerado, que pelo consumo de HCl durante a reação, haverá uma redução
da velocidade e da dissolução do níquel, devido à diminuição da concentração de
HCl com o transcurso da reação (LEE & GUN, 1998).
É fundamental, também considerar a presença de um agente oxidante na
reação. Sem a presença de um agente oxidante a reação se torna extremamente
lenta, e, portanto anti-econômica. Os agentes oxidantes, considerados em questão
seriam o ar atmosférico, oxigênio e principalmente o peróxido de hidrogênio. A ação
desses agentes pode ser explicada pela formação de hidrogênio, que se mantém na
superfície do níquel apassivando o metal, e reduzindo consideravelmente a
velocidade de reação. Pela adição de agentes oxidantes o hidrogênio, é removido da
superfície do metal, aumentando dessa maneira a velocidade de reação. Outra
possibilidade seria a utilização de peróxido de hidrogênio, como agente oxidante,
que removeria rapidamente o hidrogênio. Por esse método, a velocidade de reação
poderia ser aumentada em 3 a 5 vezes a mais do que outros métodos descritos. A
presença de agentes oxidantes durante reação, é importante devido a oxidação,
seguida de precipitação que acontece com determinados cátions (principalmente o
ferro), e acima de pH 2. No final da reação se ainda persistir a presença de cátions
de metais pesados, tipo cromo ou chumbo, eles podem ser eliminados, utilizando-se
níquel em pó, através de um processo clássico de cementação. O processo acima
mencionado esta descrito na patente americana de LEE & GUN (1998).
Pode ocorrer, também que matéria-prima de níquel apresente em alguns
casos enxofre em forma de sulfetos de metais de transição. O método usual de
tratamento consiste em converter esses sulfetos em cloretos solúveis e recuperar o
enxofre em sua forma elementar. Como é bem sabido, por aqueles que dominam a
arte de separação, é possível remover os sulfetos incluindo o sulfeto de hidrogênio
ou mercaptanas diversas que são encontradas em plantas ou em refinarias
químicas. Existem diversas patentes que descrevem processos para atingir esse
objetivo. Podemos citar como exemplos as patentes americanas (DUFFY, 1971;
SCHIEVELBEIN, 1976).
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fundamental importância na formação do NiCl2. MONNERAT et al. (1988)
desenvolveram uma modelagem matemática para a formação do NiO. Esse
processo pode ser descrito como:
O2+2Ni→2(Ni)-O

(2)

O-(Ni)→(NiO)

(3)

A taxa de oxidação (rox), é assumida como sendo de primeira ordem em
relação ao oxigênio e de segunda ordem aos sítios (LABOHM, 1983):
rox=kóx[O2]θ2v,s=kox[o2](1- θO,s)2

(4)

onde kóx, kox,são taxas de reação, θv,s, θO,s, são frações adimensionais oxidadas e
reduzidas respectivamente, do sítios da superfície do níquel (l), e [O2], a
concentração de oxigênio na fase gasosa.
Como observado acima, a heterogeneidade da superfície pode conduzir a
significativo decréscimo da taxa de oxidação, já que a quimissorção depende
fortemente da cobertura do oxigênio. Portanto, em concordância com BRUNAUER
(1982) a equação para a taxa de adsorção constante numa superfície não ideal
(CARBERRY, 1976), os sítios ativos são distribuídos, assumindo uma distribuição
exponencial de decaimento com uma taxa constante dos sítios ocupados por :
kox=kóx exp(-g θO,s)

(5)

Essa equação pode ser derivada da hipótese, que a energia de ativação é
uma função linear de θO,s definida na equação (6)
kox=Aexp((-Ea,ox+ψ θO,s)/(RT))
onde ψ=parâmetro de atividade exponencial.

(6)

2.3) Estequiometria Industrial
Os complicados problemas industriais são resolvidos pela aplicação dos
princípios da química, da física e da físico-química. Os progressos nos campos da
termodinâmica e da cinética de processos vêm enriquecendo os conhecimentos do
engenheiro, aliados ao uso de microcomputadores de modo a permitir, cada vez
mais, a análise, simulação e o projeto de processos visando resultados
economicamente satisfatórios com um mínimo de dados obtidos em instalações
piloto ou semi-industriais.
O projeto completo de um processo químico envolve problemas que podem
ser classificados em três grupos gerais que, embora intimamente ligados e
entrosados, dependem de princípios básicos bem diferentes. O primeiro grupo
envolve o estabelecimento das funções que deverão ser executadas pelas diversas
unidades

do

processo.

Os

problemas

do

segundo

grupo

consistem

no

estabelecimento das especificações processuais do equipamento necessário para
desempenhar ditas funções. O terceiro grupo, por sua vez, a seleção do
equipamento e dos materias de construção, o projeto mecânico e, finalmente, a
integração das várias unidades projetadas numa planta de locação. Esses três tipos
de problemas denominam-se respectivamente, problemas de processo, de
operações unitárias e de projeto de instalação. Os problemas do primeiro tipo são de
caráter essencialmente químico. Os do segundo são, em grande parte, físicos e os
últimos são de natureza principalmente mecânica (GOMIDE, 1984; HIMMELBLAU,
1996).
As técnicas de aplicação dos princípios básicos para resolver problemas dos
dois primeiros tipos constituem, em seu conjunto, a estequiometria industrial. Sua
aplicação não está limitada apenas ao projeto de novas instalações, como se
poderia concluir do acima exposto, estendendo-se igualmente aos não menos
importantes problemas de operação que constituem a vida diária do engenheiro de
produção. É o emprego racional dos princípios básicos que reagem os processos
estudados, através da técnica de estequiometria, que confere ao engenheiro a

posição vantajosa em relação as técnicas empíricas no que se refere aos
rendimentos. Um engenheiro pode projetar e operar um processo com lucro, mesmo
sem usar a estequiometria(com base em experiência em processos similares).
Porém ao lançar mão, dos princípios teóricos o engenheiro poderá obter melhores
resultados econômicos, com um a confiabilidade muito maior.
Tão grande é a variedade de princípios colocados à disposição do engenheiro
químico para a solução de seus problemas de estequiometria industrial que se torna
difícil saber a qual deles recorrer quando a situação se apresenta. Afortunadamente,
contudo, tais princípios podem ser agrupados sob cinco títulos gerais que
denominaremos (GOMIDE, 1984; HIMMELBLAU, 1996):
2.3.1) Química do Processo

Neste item, o interesse está em conhecer quais são reações que participam
na síntese de processo. Conhecendo as reações que governam o processo, tanto as
principais como secundárias, os produtos principais como os subprodutos (ou coprodutos). Além disto, devemos conhecer quais são quais são temperatura, pressão,
catalisadores, se necessário, condições específicas dos reagentes (granulometria,
etc), e condições específicas da reação (agitação e tipo de reator empregado,
adiabático ou isotérmico etc.). Esses tópicos foram discutidos em profundidade no
item anterior.

2.3.2) Balanço Material

O princípio fundamental dos balanços materiais é a lei da conservação de
massa: a massa de um sistema fechado permanece constante durante os processos
que nele ocorrem. Isto torna possível calcular a quantidade dos produtos obtidos, a
partir das quantidades dos reagentes inicialmente presentes no sistema, desde que

suas fórmulas conhecidas, bem como as reações que ocorrem durante processo. Os
cálculos todos estão baseados no princípio da conservação da massa aplicado a
cada elemento químico do sistema.
Da mesma forma, a massa alimentada durante um certo intervalo de tempo a
um sistema aberto é igual à massa que sai, mais a massa que ficou acumulada no
sistema durante intervalo de tempo considerado. Isto costuma ser traduzido, de
modo simplificado, numa equação que resume o balanço material em sistemas
desse tipo:
[massa que entra no sistema]-[massa que sai do sistema]=[massa acumulada no sistema]

ou ainda mais simplesmente:
[entrada]-[saída]=[acúmulo]

(7)

Cada termo dessa igualdade representa massa (alimentada, retirada ou
acumulada no sistema) ou vazão do componente cujo o balanço está sendo
realizado.
2.3.2.1) Balanço Material em Regime Permanente

Quando o regime é permanente, não há acúmulo e a entrada é igual à saída.
Os balanços materiais numa unidade de separação podem realizados medidos
experimentalmente as vazões das correntes externas e obtendo sua composição por
métodos analíticos. No entanto, devido aos erros experimentais eles geralmente não
fecham, isto é, não se consegue contabilizar 100% de cada componente.
Consideramos a unidade genérica de separação da figura 2, que permite
fracionar a corrente alimentada A em duas: P e R. Poderá ser por exemplo uma
coluna de destilação, uma torre de absorção um condensador. A corrente P será um
produto, como o destilado, o extrato, uma solução branqueada por adsorção ou o

produto de topo ou do fundo de uma coluna de absorção; a corrente R é o resíduo
da operação (de destilação ou diálise, por exemplo) ou as águas-mães de uma
cristalização, mas também pode ser um produto, como o líquido que sai de um
stripper ou o refinado de uma extração líquido-líquido. As mesmas letras
representarão também as vazões correspondentes (kmol/h ou kg/h) e as
composições serão definidas pelas frações molares ou em peso de cada
componente em cada uma das correntes: xAi, xPi e xRi.

A

Unidade de Separação

P

R

FIGURA 2. Esquema de um processo de separação.

Balanço total :

A=P+R

(8)

Balanço do componente:

AxA=PxP+RxR

(9)

A fração da alimentação que sai no produto (Fp) e a fração do componente
alimentado ao sistema que sai no produto (fp) resultam imediatamente pela
imediatamente pela resolução simultânea destas duas equações:

AxA=Pxp +(A-P)xR

(10)

A(xA-xR)=P(xp-xR)

(11)

Fp=P/A=(xA-xR)/(xp-xR)

(12)

fp=Pxp/AxA=((xA-xR)/(xp-xR))(xp/xA)

(13)

A equação (13) fecha perfeitamente, tanto o balanço global, como o do
componente que se distribui, mesmo que haja erros experimentais, porque ela só
envolve um conjunto de resultados analíticos.
Outra situação em que isto acontece é dos sistemas de dois componentes.
As frações de um dos componentes são obtidas por análise (xA,xp e xR) e as do
outro são calculadas por diferença: 1- xA,1- xp,1- xR. A fração fp do primeiro
componente que sai do produto P (e, portanto a do outro, por diferença) resultará a
mesma a partir do balanço material total e do balanço material de qualquer um
deles:
BM total:

A=P+R

(8)

BM do 1° componente:

AxA=Pxp+R

(14)

BM do 2° componente:

A(1-xA)=P(1-xp)+R(1-xR)

(15)

De (14) e (15) tira-se, como antes:
Fp=P/A=(xA-xR)/(xp-xR)

(16)

fp=((xA-xR)/(xp-xR))(xp/xA)

(17)

Em sistemas multicomponentes os erros analíticos impossibilitam o
fechamento completo dos balanços de todos os componentes simultaneamente. Em

outros termos, a equação do balanço total (8), resolvida em conjunto com as dos
balanços de cada componente, fornecerá valores diferentes das distribuições Fp e FR
da alimentação para cada conjunto de dados analíticos, isto é, para cada um dos
componentes. As relações obtidas a partir dos balanços materiais serão
apresentadas a seguir:
Balanço material total:
A=P+R

(8)

P/A+R/A=1

(18)

Fp+FR=1

(19)

Isto é,
Balanço material do componente i:
fpi=Pxpi/AxAi=Fp (xpi/xAi )

(20)

fRi=RxRi/AxAi=FR (xRi/xAi )

(21)

Se os dados fossem perfeitos, o balanço material deste componente fecharia
perfeitamente em conjunto com o balanço material total, isto é, seria válida a
relação:
fpi + fRi = Fp (xpi/xAi ) + FR (xRi/xAi )

(22)

Fazendo xpi/xAi=ai e xRi/xAi=bi
Pode-se escrever a equação (22’) como segue:
Fpai + FRbi=1

(22’)

Como ai e bi resultam diretamente das análises, o balanço representado por
essa equação não fecha perfeitamente, isto é, haverá sempre um erro de
fechamento que representaremos por Δi:
Δi = Fpai + FRbi –1

(23)

Haverá um erro de fechamento análogo paro os demais componentes do
sistema e, além disso, nem o próprio balanço material total fechará. Valores
diferentes de Fp e FR serão obtidos a partir de cada conjunto de dados experimentais
dos componentes.
O método apresentado a seguir permite fechar completamente o balanço
material total e obter o melhor fechamento possível do balanço material total e obter
o melhor fechamento possível do balanço material de cada componente. O objetivo
é minimizar a soma dos quadrados dos erros de fechamento dos n componentes,
mas obrigando o balanço total a fechar perfeitamente. Formalmente, iremos
minimizar a função:
ϕ=Δ12 +Δ22 +...+Δn2

(24)

Com a restrição de que:
Ψ= Fp + FR –1 =0

(25)

O método do multiplicador de Lagrange para minimizar uma função como ϕ,
sujeita a uma igualdade restritiva como a eq. (24), requerer a resolução simultânea
das seguintes equações:
δϕ/δFp + λ(δϕ/δFp)=0

(26)

δϕ/δFR + λ(δϕ/δFR)=0

(27)

Ψ= Fp + FR –1 =0

(28)

λ é o multiplicador de Lagrange, cujo valor numérico não apresenta particular
interesse neste ponto. Calculando as derivadas e simplificando as expressões

obtidas, resultam as três equações que devem ser resolvidas simultaneamente para
fornecer Fp, FR e λ:
2 Fp∑ai2+ 2 FR∑aibi -2∑ ai+λ=0

(29)

2 Fp∑aibi+ 2 FR∑aibi -2∑ ai+λ=0

(30)

Fp + FR –1 =0

(31)

Como ai e bi são fixados pelas análises, as frações fpi e fri também podem ser
calculadas a partir das frações Fp e FR assim obtidas:
fpi= Fpai

(32)

fri= Frbi

(33)

2.3.2.2) Balanço Material em Regime Transiente
Muitos processos industriais ocorrem em regime não-permanente ou
transiente. Nessas condições, as razões de alimentação de materiais ao sistema e
as razões de retirada variam com o tempo, de modo que haverá acúmulo ou
decréscimo de materiais durante o processo. De um modo geral a equação que
descreve o processo é:
[entrada]-[saída]=[acúmulo]

(34)

Vimos que, quando o sistema funciona em regime permanente, o acúmulo é
igual a zero e, a entrada e saída não variam com o tempo. Em regime transiente
todas as quantidades variam com o tempo e haverá acúmulo de matérias no
sistema. Por convenção, um decréscimo de matérias armazenados no sistema
(diminuição de estoque) corresponde a um acúmulo negativo.
Essa mesma equação geral é aplicável para intervalos de tempo infinitesimais
durante os processos realizados em regime transiente. Apenas as quantidades que
aí comparecem são infinitésimos. Quando se realiza um balanço material

infinitesimal, num intervalo de tempo elementar durante o processo, a expressão que
relaciona as diversas variáveis será obtida pela integração da equação diferencial
obtida.
A fim de serem evitados enganos no manuseio das diferenciais que
comparecem na equação acima, dois caminhos poderão ser seguidos:
O primeiro consiste em escrever as quantidades que compõem o balanço
geral com seus respectivos sinais. Assim, quando uma dada quantidade x decresce
com o tempo, sua diferencial será negativa ser levado em conta. O balanço será
feito através da análise da situação com quantidades positivas. Por exemplo,
durante a destilação em batelada de uma mistura de água e amônia, à medida que a
operação prossegue, a quantidade da mistura inicialmente colocada no refervedor
vai diminuindo. Sendo W o número de mol da mistura presente no refervedor no
instante φ durante a destilação, x a fração molar de amônia no líquido neste instante
e y a fração molar de amônia no vapor produzida no instante φ, um balanço material
da amônia no intervalo dφ será escrito:
Ydv=-d(Wx)

(35)

O segundo processo, que é muitas vezes mais seguro, consiste em substituir
diretamente na equação (34) os valores das quantidades sem levar em conta o sinal
próprio de cada uma. Essas quantidades são admitidas positivas “a priori” e levadas
diretamente na equação acima. O sinal antes de entrada é positivo, o da saída é
negativo e do acúmulo é positivo. Portanto:
entrada de amônia=0
saída de amônia=ydv
acúmulo de amônia=d(Wx)

Ydv=-d(Wx)

(35)

2.3.3) Balanço de Energia

A todos os processos industriais estão associadas alterações energéticas sob
as mais variadas formas. Nos processos em que ocorrem reações químicas há
liberação ou absorção de energia geralmente na forma de calor. Nos processos de
combustão a energia interna do combustível é utilizada para geração de calor, como
nos fornos e nas caldeiras, ou para a produção de trabalho, como nos motores e
turbinas. Nas bombas e compressores fornece-se trabalho para acelerar ou
comprimir fluído e, nos trocadores de calor, transfere-se calor de um fluído quente
para outro mais frio. É sempre importante a determinação da energia em suas
diversas formas, posta em jogo nesses processos e, em muitos deles, ela é o
elemento primordial da operação ou do projeto de toda a instalação. É importante
relembrar que inúmeros processos industriais resultam inoperáveis porque a energia
a fornecer ou retirar não é levada devidamente em conta. Certas reações
exotérmicas, por exemplo, poderão ter sua conversão completamente bloqueada se
os meios necessários para dissipação de calor não forem devidamente projetados e
instalados. Instalações em funcionamento podem operar em condições mais
econômicas após um cuidadoso estudo energético da operação. Finalmente, é
conveniente lembrar que os estudos são empregados também largamente para
verificar a qualidade de um projeto ou de uma dada operação ou para determinar
seu rendimento.
2.3.3.1) Processos com Reações Químicas

A variação de entalpia durante uma reação química é chamada entalpia de
reação. Quando os reagentes são alimentados a 18oC e 1atm, o valor que se obtém
é a entalpia-padrão de reação, que se representa ΔH18oC. Por exemplo, para reação
A+B→C+D, a entalpia - padrão de reação é ΔH18 = (HC18+ HD18)- (HA18+ HB18), ou
seja, ΔH18 =∑HP18 -∑HR18, onde ∑HP18 é a soma das entalpias dos produtos a 18°C
relativas aos elementos que constituem os produtos, todos em seus estados

referência, e ∑HR18 é a soma das entalpias dos reagentes a 18° C relativas aos
mesmos estados de referência (SANDLER, 1989).
A entalpia sendo função de ponto, ter-se-à sempre o mesmo valor para ΔH18,
qualquer que seja o mecanismo da reação que parte A e B e chega a C e D. Pelo
mesmo motivo, a entalpia padrão da reação inversa será -ΔH18. Quando numa
reação a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, será
necessário fornecer energia ao sistema em reação para que os produtos sejam
finalmente levados à mesma temperatura que se encontravam os reagentes. Pelo
contrário, quando os produtos têm menor entalpia que os reagentes, tem-se que
retirar energia do sistema para que a temperatura final dos produtos coincida com a
inicial dos reagentes. Reações do primeiro tipo, que em processo isotérmico
recebem energia do meio, são endotérmicas e suas entalpias padrões de reação
ΔH18, são positivas. As do segundo tipo são exotérmicas e ΔH18 <0.
Observe-se que, embora importante, a restrição feita quanto à igualdade das
temperaturas dos produtos e reagentes não implica na constância da temperatura
durante todo o processo que se realiza. É necessário, tão-somente, que as
temperaturas sejam iguais no início e no fim da reação. Isto porque, tanto H como U
são funções de ponto. Suas variações independem do caminho seguido pelo
processo.
Se uma reação ocorrer em sistema fechado, na ausência de efeitos cinéticos,
gravitacionais e outros, não realizando qualquer trabalho externo além do de
expansão do sistema, o primeiro princípio da termodinâmica permite escrever:
Q-∫PdV=ΔU

(36)

Se, além disso, a pressão for constante, resultará:
Q=ΔH

(37)

e o calor posto em jogo será igual à variação de entalpia durante a reação.

Pode-se chegar à mesma conclusão considerando a reação ocorrendo em
sistema aberto, sem realizar trabalho útil e na ausência de efeitos adicionais.
Conclui-se que as reações exotérmicas (ΔH<0) libertam calor em processo
isotérmico e reações endotérmicas (ΔH>0) absorvem calor em processo isotérmico
realizado nas condições descritas.
Os valores de ΔH encontram-se na literatura para reações ocorrendo a
temperatura ambiente (18-25°C) e a pressão atmosférica normal. É o que se chama
de entalpia-padrão de reação, com denominações especiais de acordo com o tipo de
processo que está associado. Definem-se assim, entalpias ou calores de formação,
de combustão, de hidrogenação, de hidratação, de dissolução, mistura e outros, cujo
estudo poderá ser feito nos texto de Termodinâmica.
Vamos agora considerar o caso, em que a temperatura dos reagentes e
produtos é diferente de 18°C. Neste caso o ΔH associado com a reação não é mais
a entalpia-padrão de reação. Neste caso a expressão válida é:
ΔH=ΣHp-ΣHR

(38)

Para o caso de processos industriais, onde ocorrem reações químicas há
geralmente reagentes em excesso, as reações não se complementam integralmente
e, além disto, ocorrem reações laterais. Há muitas vezes, substâncias inertes
inicialmente presentes no sistema, sendo outras alimentadas com os reagentes.
Alguns reagentes são alimentados a uma temperatura, outros a temperaturas
diferentes e também os produtos são normalmente obtidos a temperaturas que
diferem das anteriores. A situação complica-se ainda mais quando o processo se
realiza a pressões relativamente mais altas.
Para resolver problemas deste tipo é necessário adotar uma base de cálculo
e efetuar os balanços materiais correspondentes, para finalmente proceder ao
balanço de energia de modo formal.

A variação de entalpia de processo realizado em sistema aberto (em
escoamento) em condições de regime permanente (ou em sistema fechado a
pressão constante) pode ser obtida pela expressão.
ΔH=ΣH’P-ΣHR

(39)

ΣHR=soma das entalpias de todas as substâncias alimentadas ao sistema em
reação referidas à própria forma de combinação em que foram alimentadas e à
temperatura de 18° C, isto é, a soma das entalpias de aquecimento, entre 18°C, ou a
soma das entalpias de aquecimento entre 18°C e a temperatura de cada reagente e
mais, se for o caso, as entalpias de mudança de estado.
ΣH’P=soma das entalpias de todas as substâncias que saem do sistema de reação
(consideradas as respectivas temperaturas), sendo a temperatura de referência
18°C e o estado-padrão adotado, a forma de combinação das substâncias
alimentadas (em seu estado - padrão 18°C).
Em outros termos, o estado de combinação em que as substâncias são
alimentadas ao sistema, em seu estado padrão a 18°C, é tomado agora como
estado de referência. É obvio que, sendo Hp a entalpia de um produto obtido no
processo, referida ao estado padrão a 18°C, a entalpia H’P desse mesmo produto
referida ao estado de combinação em que seus elementos foram alimentados ao
processo estará relacionada com Hp, através da reação que permite passar de um
estado de combinação para o outro. No caso mais geral os produtos se formam a
partir dos reagentes em decorrência de várias reações, cada uma das mais tem sua
entalpia-padrão ΔH18, concluindo-se finalmente que a relação inicial poderá também
ser escrita sob forma:
ΔH=ΣHP+ΣΔH18-ΣHR
de acordo com SEADER & HENLEY (1998)

(40)

2.3.3.2) Balanços de Energia em Estado Transiente

Em caso específico em questão, a reação do cloreto de níquel será realizada,
num reator batelada, portanto esta reação ocorrerá em regime não-permanente ou
transiente. Quando o balanço de energia tiver que ser realizado num sistema
operando nessas condições, deve-se levar em conta o fato de que as condições de
operação variam com o tempo. A solução é realizar um balanço durante um intervalo
de tempo infinitesimal durante a operação e integrar a equação diferencial obtida
entre os limites adequados.
Para sistemas fechados de massa m, submetidos a processos diferenciais, as
equações do Primeiro Princípio da Termodinâmica podem ser escritas em forma
diferencial:
δQ-δW=dE

(41)

dE=dU+m(VdV) +mgdX+dEe+dEm+dEs

(42)

com

no caso mais geral em que todas as energias são importantes. A variação
infinitesimal de energia interna é dU=mdu. Quando o único trabalho é de expansão e
os efeitos adicionais são poucos importantes, a equação anterior se reduz a:
δQ-PdV=mdu(35)
Observa-se que as expressões anteriores se aplicam a sistema de massa
finita submetidos a processos infinitesimais. Poderia dar-se o caso de um sistema de
massa infinitesimal dm ser submetido a um processo finito. Ter-se-ia, nestas
condições, considerando apenas os efeitos cinéticos e gravitacionais:

δQ-δW=(Δu+Δv2/2+gΔX)dm

(43)

De acordo com HIMMELBLAU (1996).

2.3.4) Relações de Equilíbrio
O engenheiro químico encontra freqüentemente situações de equilíbrio
dinâmico nos sistema que estuda. Assim, nas operações de transferência de massa,
opera-se a distribuição dos componentes do sistema entre as fases envolvidas.
Quando duas fases de composições diferentes são postas em contato, há
transferência dos diversos componentes de uma fase para outra até que a
velocidade transferência de cada componente seja a mesma em ambos os sentidos.
Nos equilíbrios vapor-líquido também se chega a uma situação de equilíbrio
semelhante, quando as velocidades de vaporização e liquefação de cada
componente se igualam. O mesmo ocorre durante as cristalizações, atingindo-se o
equilíbrio quando a razão de dissolução se torna igual à vazão de cristalização.
Nos sistemas em que se processam reações químicas, a situação de
equilíbrio é caracterizada pela igualdade das velocidades de todas as reações
diretas e inversas que possam ter curso. Simultaneamente com esses processos
químicos, podem ocorrer processos físicos como os anteriormente mencionados e o
equilíbrio somente existirá nestes sistemas quando todas as relações que o definem
forem satisfeitas simultaneamente.
Para determinar ou predizer as composições dos sistemas em equilíbrios
(físico ou químico) o engenheiro químico lança mão de princípios diversos que, em
seu conjunto, denominamos relações de equilíbrio. Em alguns casos, essas relações
são teóricas, em outros casos utilizam-se equações empíricas e ainda em outros,
dados experimentais.

No desenvolvimento do processo de produção do cloreto de níquel serão
utilizados os conceitos de equilíbrio líquido-vapor, já que se trata de uma reação em
batelada, com vaporização. As relações utilizadas nos equilíbrios gás-liquido são a
lei de Raoult, sendo esta lei válida, para misturas de líquidos ideais. Sendo P a
pressão de vapor de um componente puro constituinte de uma solução líquida nas
condições acima e x sua fração molar na solução, a pressão de vapor deste
componente na referida solução será:
p= P°.x

(44)

Porém a lei de Raoult e Dalton só se aplica em casos ideais. Para casos reais
serão necessárias adoções de maneiras de levar em conta estes afastamentos de
modo a serem obtidas soluções com aproximação razoável para os problemas
práticos.
Para fins de nomenclatura, apresentamos na tabela 4, as diversas expressões
utilizadas

nos

diferentes

casos

de

equilíbrio

vapor-líquido,

inclusive

o

comportamento ideal em ambas as fases já enunciadas. Pode-se observar que
todas as expressões apresentam o mesmo aspecto, apenas sendo incluídos
coeficientes que levam em conta os diversos afastamentos ou as variáveis
substituídas por outras semelhantes.
Tabela 4. Relações de equilíbrio líquido-vapor
Mistura

Pressão

Condição

de Vapor

Líquido

Equilíbrio
Ideal

Baixa

pl=pv

p1=Py1

p1=P°x1

Não-Ideal

Baixa

pl=pv

p1=γ1vPy1

p1=γ1lP°x1

Onde γ é o coeficiente de atividade.

2.3.4.1) Coeficientes de atividade
Muitas equações têm sido propostas para correlacionar os coeficientes de
atividade, com a composição e algumas também consideram o efeito de
temperatura. Usualmente a composição é expressa em frações molares xi, mas
também se utilizam frações volumétricas Φi ou frações da superfície molecular
quando as moléculas forem de tipos substancialmente diferentes.
No presente estado da arte, existem seis tipos de equações que são as mais
utilizadas para correlacionar os coeficientes de atividade: Margules, Van Laar,
Wilson, NRTL, Uniquac, Unifac. Neste trabalho será utilizada a equação de Wilson,
por ser uma equação com somente duas variáveis (fácil manuseio matemático), e
com uma boa acuracidade para a simulação que se propõe realizar.
As equações de equilíbrio líquido-vapor para um sistema fechado à
temperatura (T) e pressão (P) constantes, contendo C componentes, são dadas pela
igualdade das pressões, das temperaturas e dos potenciais químicos para todos os
componentes em ambas as fases:
Equilíbrio mecânico

(45)

Equilíbrio térmico

(46)

Equilíbrio termodinâmico

(47)

Porém, os potenciais químicos não são variáveis mensuráveis nem fáceis de
manipular. É preferível expressar o equilíbrio termodinâmico em função das
fugacidades:
(48)
As fugacidades podem ser expressas através de coeficientes de fugacidade
(f), preferentemente para a fase vapor, ou de coeficientes de atividade (g), mais

usados para a fase líquida. Então, numa abordagem gamma-phi, a equação de
isofugacidade pode ser escrita como:

(49)

Onde, yi é a fração molar do componente i na fase vapor,

é o coeficiente de

fugacidade na fase vapor do componente i, xi é a fração molar do componente i na
fase líquida,

é a pressão de vapor do componente i puro,

fugacidade do vapor do componente i puro,

é o coeficiente de

é o volume do líquido saturado do

componente i puro, e R é a constante universal dos gases. O termo exponencial é
conhecido como correção de Poynting, e expressa os desvios da fase líquida, devido
ao efeito da pressão. Se a pressão de trabalho é baixa ou próxima da pressão de
vapor, este termo é usualmente desprezado (WALAS, 1991).
Para o estudo de processos de separação (como a destilação, por exemplo),
fica evidente que os dados de pressão de vapor de componente puro são tão
importantes quanto os de misturas binárias de equilíbrio líquido vapor. É
fundamental contar com dados de boa qualidade para uma adequada representação
das condições do equilíbrio, já que pode resultar numa substancial economia de
energia e equipamentos. Para se ter uma idéia, 40-50% dos equipamentos de uma
planta química se referem a equipamentos de separação, e 70% dos custos de
energia são empregados nestes processos; desta energia gasta, 95% vão para
operações de destilação.
O coeficiente de fugacidade, tanto na fase vapor quanto do componente puro,
pode ser calculado pela equação do virial:

(50)

com B, o segundo coeficiente do virial para o componente puro, dado pela
correlação de Tsonopoulos:

(51)

(52)

O segundo coeficiente do virial para a mistura é dado pela regra de mistura
(53)
e o segundo coeficiente do virial cruzado Bij, é dado pelas mesmas equações de
Tsonopoulos para B, porém, com as propriedades críticas da mistura:

(49)

(54)

(50)

(55)

(56)

O coeficiente de fugacidade do componente i na saturação se reduz a expressão:

(57)

A prática usualmente empregada para o cálculo dos coeficientes de atividade
da fase líquida, faz uso de modelos derivados de expressões dadas para a energia
livre de Gibbs excedente, que se relacionam com a composição e temperatura
através da expressão:

(58)

Modelos para a energia livre de Gibbs excedente podem ser encontrados na
literatura. Muitos deles são empíricos, alguns possuindo certo embasamento teórico.
A uma dada temperatura, a energia livre de Gibbs excedente de uma mistura
depende da composição e, em menor grau, da pressão do sistema. A baixas e
médias pressões é aceitável desprezar a dependência da energia de Gibbs em
relação a pressão, já que o efeito é suficientemente pequeno. Dessa forma, os
modelos adotados para a representação do coeficiente de atividade da fase líquida,
também ficam como função da temperatura e composição. Esses modelos levam em
consideração a energia de interação entre as moléculas, expressa na forma de
parâmetros de interação binários. No presente trabalho, adotou-se três modelos
para a representação dos coeficientes de atividade da fase líquida nos cálculos do
equilíbrio líquido-vapor: os modelos de Wilson, UNIQUAC e NRTL, conforme
apresentado na tabela 6 (WALAS, 1991).
Tabela 5. Modelos de coeficientes de atividade da fase líquida.
Modelo

ln γi =

Parâmetros

Wilson

1)

NRTL

2)

UNIQUAC

3)

sendo,

1)

º volume molar do componente i líquido
l ij º energia de interação entre os componentes i e j; l ij = l ji

2) gij º parâmetro de interação entre os componentes i e j; gij = gji
a ij º parâmetro não randômico; a ij = a ji
3) qi º parâmetro de área do componente i
ri º parâmetro volumétrico do componente i
uij º parâmetro de interação entre os componentes i e j; uij = uji
z º número de coordenação

º fração de área do componente i

º fração volumétrica do componente i

Como exemplo, vamos explicitar o cálculo para o coeficiente de atividade, γ,
de um mistura binária. O modelo empregado será o UNIQUAC (ABRAMS &
PRAUSNITZ apud WALAS, 1975), que, para um sistema binário é expresso na
seguinte forma:

(59)

(60)

(62)

(61)

(63)

onde r e q são parâmetros de área e volume, z é o número de coordenação (=10),
Δu é a energia de interação entre as moléculas 1 e 2.
O volume líquido pode ser calculado pela equação de Rackett-SpencerDanner (WALAS, 1991), que é:

(64)

onde ZRA é uma constante, única para cada substância.
No caso da equação de Wilson teríamos:
ln γ1=1-ln(x1+x2Λ12)-x1/(x1+x2Λ12)- x2Λ21/(x2+x1Λ21)

(65)

ln γ2=1-ln(x2+x1Λ21)-x2/(x2+x1Λ21)- x1Λ12/(x1+x2Λ12)

(66)

2.3.5) Cinética do processo
Nas secções anteriores (balanço de massa, energia e relações de equilíbrio),
não levou-se em conta a variável tempo, isto será tratado pela cinética. Na cinética
será medida a taxa de reação em função do tempo, adotando modelos conhecidos
pode-se fazer uma regressão dos dados, e averiguar o modelo que melhor
correlaciona esses dados.
A velocidade de reação é função das concentrações das substâncias na
mistura da reação, da temperatura, da pressão e do catalisador (como natureza,
quantidade, estado de agregação, idade, etc.), no caso de algum estar presente. Em
certos casos, a velocidade global do processo depende também da difusão dos
diversos participantes da reação e da geometria do reator. Nesses casos a
velocidade de transferência de massa, pode ser mais preponderante na velocidade
global de processo, do que a velocidade de reação medida experimentalmente.
A avaliação dessas variáveis deve ser feita experimentalmente, pois no
estado atual de desenvolvimento em que se encontra a teoria ainda é insuficiente
para predizer a velocidade das reações químicas. Para prever a velocidade de
reação e checar o mecanismo de reação, podemos utilizar dois métodos, o método
de integração ou método diferencial. Supondo uma reação A+B→C+D, a primeira

coisa a fazer é propor um mecanismo de reação, por exemplo, r=k[A]a [B]b. Sendo r
a velocidade de reação que pode ser medida experimentalmente, através da
variação dos reagentes ao longo do tempo (método diferencial), sendo este o
método usado para determinar a cinética de reação do cloreto de níquel. Já as
constantes k, a e b, podem ser determinadas por regressão logarítmica (SMITH,
1988).
2.3.5.1) Reator Batelada
Como já foi dito, para a reação de cloreto de níquel o reator utilizado, foi um
reator tipo batelada, então será útil desenvolver as principais equações deste tipo de
reator.
O balanço material global de qualquer reator pode se definido:
RA-Rs-RC=RE

(66)

RA=razão de alimentação ao reator considerado (kg/h)
RS=razão de saída ao reator considerado (kg/h)
RC=razão de conversão ao reator considerado (kg/h)
RE=razão de variação de estoque do reator considerado (kg/h)
Para o reator batelada a equação fica:
-RC= RE
VB=volume da mistura em reação (volume da batelada)
M=massa total do sistema em reação (constante)
x’= conversão do reagente escolhido, no instante θ.

(67)

r= velocidade da reação definida pela massa do reagente consumido por
unidade de tempo e por unidade de volume de reação.
Resulta:
razão de consumo do reagente escolhido:
RC=r VB

(68)

razão de variação de estoque:
RE=M(d x’/dθ)

(69)

portanto:
-r VB= -M(d x’/dθ)

(70)

x/rVB)=m/M∫0xfρ(dx/r)

(71)

Para batelada de volume constante
θ= C0∫0xf(dx/r)

(72)

onde C0 é a concentração do reagente considerado no início da reação (kg/L, por
exemplo).
2.4) Simulação e Projeto Básico
Desenvolvendo as etapas descritas nos itens anteriores, podemos gerar as
equações que descrevem matematicamente o processo químico estudado. Na
verdade geramos um sistema de equações, que pode ser resolvido facilmente com
ajuda de softwares matemáticos. No nosso caso em questão do processo de
produção de cloreto de níquel, por se tratar de um reator em batelada, iremos gerar
um sistema de equações diferenciais, que será resolvido com ajuda do software
matemático Mathcad. Por se tratar de um sistema de equações diferenciais, todas

variáveis de processo irão variar com tempo. De posse das informações geradas
pela simulação, poderemos facilmente definir o projeto básico, onde definiremos
tamanho do reator tempo de operação, dimensões da torre de absorção e
condensador.
A simulação de processos tem crescido bastante nos últimos 20 anos,
fazendo parte do dia a dia de boa parte dos engenheiros químicos, nas industrias de
processos químicos. Um grande número de softwares comerciais permite que
operadores de processos, técnicos e supervisores tomem decisões sobre o
processo, baseados em resultados de simulações, apresentados graficamente numa
tela de computador. Tradicionalmente, a modelagem de processos tem sido usada
para projetos de fluxogramas e para especificar apenas parâmetros importantes de
equipamentos como o número de pratos de uma coluna de destilação e o diâmetro
de um vaso. Outras áreas de aplicação vêm crescendo em importância, tratando o
processo em todos os estágios, da síntese ao projeto, construção, partida,
modificações e paradas.
A simulação de processos vem substituindo experimentos em planta piloto em
muitos casos e complementando os dados em outros. Para processos envolvendo
sólidos e recíclos de correntes, por exemplo, a planta piloto continua como uma
necessidade. Mas a simulação vem tendo um papel importante durante o
planejamento dos experimentos realizados na planta piloto. A modelagem de
processos reduz o tempo para o desenvolvimento de novos processos, identificando
problemas e oportunidades nos estágios iniciais da pesquisa. Nos estágios de
projeto, ela pode reduzir o custo de novos processos por milhões de dólares
permitindo ao engenheiro a simplificação de sistemas, a avaliação de estratégias
alternativas de controle e tentar novas técnicas de separação, reduzindo ou
eliminando resíduos.
Entretanto, as plantas mais modernas tornaram-se difíceis de operar e
controlar, devido ao alto grau de integração necessário para reduzir custos com
equipamentos de processos. O treinamento dos operadores e técnicos para o

processo necessitam de simuladores de processos mais realistas para treinar suas
habilidades para operar a planta de forma eficiente. Além disto, os engenheiros
utilizam softwares de simulação para superar problemas de operação devido a mal
funcionamento

de

equipamentos

ou

nos

processos

de

revamp

ou

desengargalamento de um processo. Apesar dos refinamentos em projetos e
operações serem relativamente fáceis de se obter, melhorias fundamentais em
processos químicos é complicado por diversos fatores. O maior obstáculo para o
progresso são (SEADER et., 2002):
•

Os simuladores de processo nada mais são do que softwares que realizam

balanços de massa e energia em equipamentos de processos predeterminados.
Para tal, dispõem, em geral, de um banco de dados contendo informações que o
permitem efetuar cálculos das propriedades físico-químicas dos componentes
envolvidos no processo. Para efetuar esses balanços o software deve ser capaz de
lidar, com falta de dados de entrada representativos, com um grande número de
variáveis de processo.
•

A disponibilidade de um banco de dados de propriedades físicas completo e

confiável e que seja compatível com um dos pacotes de modelagem é
freqüentemente a maior barreira para se iniciar uma simulação de predizer os
valores de capacidade calorífica, entalpia, entropia, massa específica, equilíbrio de
fases, equilíbrio químico, o que faz com que o desempenho do simulador dependa
de forma significativa do seu banco de dados e modelos termodinâmicos.
•

É de boa prática, antes de utilizar os simuladores para fazer predições sobre o

processo, confrontar dados reais com dados obtidos por simulação, inferindo em que
grau o simulador representa o seu processo.
2.5) Engenharia Econômica e Avaliação da Viabilidade de Projetos
A Engenharia Econômica, conforme definição apresentada por Grant & Ireson
(PETERS & TIMMERHAUS, 1991), compreende “os princípios e técnicas

necessárias para se tornar decisões relativas à aquisição e à disposição de bens de
capital, na industria e nos órgãos governamentais”.
Pode-se, entretanto, ir um pouco mais longe e definir Engenharia Econômica
como conjunto de conhecimentos necessários à tomada de decisão sobre
investimentos.
Ainda que os conhecimentos básicos tenham originado na indústria, a partir
de problemas de natureza técnica, os métodos são gerais e sua aplicação não se
restringe ao campo de engenharia. Problemas de financiamento, situações
envolvendo decisões de natureza pessoal, questões de aplicação de capital, são
igualmente passíveis de análise pelos métodos da Engenharia Econômica. Justificase o nome, entretanto, porque grande parte dos problemas de investimentos
dependem de informações e justificativas técnicas e porque na maioria das
organizações tais decisões são tomadas por engenheiros, ou por administradores
agindo com base nas recomendações dos engenheiros.
Um estudo de engenharia econômica envolve:
a) Um problema a resolver ou uma função a executar, por exemplo, separação de
componentes químicos de uma mistura.
b) Diversas opções possíveis, por exemplo destilação, extração por solvente.
c) Avaliação de cada alternativa, determinação das vantagens e desvantagens, por
exemplo custo, eficiência de separação, etc.
d) Comparação e escolha da melhor alternativa.
O primeiro aspecto é bastante evidente e dispensa maiores comentários.
Mesmo assim, a definição do problema é fase importante do estudo, da qual
depende tudo o que se segue.

Já o segundo ponto merece maior atenção. É também evidente que só existe
decisão quando existem alternativas de ação. Além disso, quanto maior o número de
alternativas consideradas, tanto melhor tende a ser a decisão. Não basta, entretanto
relacionar linhas de ação; é necessário que sejam tecnicamente viáveis, isto é, que
possam solucionar definitivamente o problema. Nesta fase o conhecimento técnico
desempenha papel importante e é por isso que geralmente cabe a engenheiros
desenvolver estudos desta natureza.
Outro ponto onde a formação técnica pode ser imprescindível é na avaliação
técnica das alternativas. É preciso que as vantagens e desvantagens sejam
identificadas e quantificadas. Observe-se que só interessam as diferenças entre as
alternativas; é evidente que qualquer fator constante, que ocorre independente da
alternativa escolhida, pode ser eliminado do estudo. É igualmente evidente que só
interessa considerar vantagens e desvantagens futuras: o que ocorreu no passado
não pode ser modificado pela decisão, portanto é irrelevante. Além disso, não basta
assinalar e descrever diferenças futuras; é necessário expressar vantagens e
desvantagens em termos de dinheiro.
Finalmente, torna-se necessário estabelecer métodos de comparação e
critérios de decisão que permitam representar cada alternativa por um número e que
indiquem a solução mais econômica. Do ponto de vista empresarial interessam
soluções a longo prazo e a decisão será a alternativa de menor custo ou de maior
lucro, conforme o caso.
Pode-se, pois, definir Engenharia Econômica como os métodos e técnicas de
decisão empregados na escolha entre alternativas de investimentos tecnicamente
viáveis, nas quais as diferenças futuras foram expressas em termos de dinheiro.
2.5.1) Comparação Entre Alternativas de Investimento
É função da Engenharia Econômica fornecer critérios de decisão para escolha
entre alternativas de investimentos. As várias alternativas podem surgir pela
existência de diversos meios para encetar um processo de produção, de diferentes

produtos e objetivos a serem alcançados, em suma, de várias formas de aplicação
do capital, cada uma exigindo determinados recursos e propiciando determinadas
rentabilidades. Os critérios da Engenharia Econômica levam em consideração
fatores econômicos e o objetivo é a escolha das alternativas de maior rentabilidade,
embora a meta do investidor não possa seja somente esta.
O fato de que nem sempre as propostas de investimento mais rentáveis
possam ser realizadas, geralmente por causa da limitação dos recursos, faz com
que o resultado de estudos puramente econômicos não seja o único fator a
considerar na decisão final.
A análise da disponibilidade de recursos, dos encargos financeiros
assumidos, etc., deve ser feita paralelamente; é o que se denomina análise
financeira dos investimentos em perspectiva.
Há outros fatos a serem pesados e que não podem ser reduzidos a valores
monetários, não sendo considerados num estudo puramente econômico. São os
chamados fatores imponderáveis. Esses fatores deverão ser considerados também
na tomada de decisão, sendo a sua avaliação subjetiva e puramente pessoal,
daqueles que têm responsabilidade da escolha (CLEMENT & SOUZA, 1999).
Apresenta-se agora um conceito fundamental na Engenharia Econômica, o
fluxo de caixa. As várias alternativas num estudo econômico são apresentadas por
fluxos de caixa, ou seja, entradas e saídas monetárias apresentadas com as
respectivas datas. O fluxo de caixa é, portanto um modelo do investimento em
perspectiva.
Neste fluxo de caixa, as datas aparecem são sempre futuras, pois num estudo
econômico o passado só servirá para auxiliar nas previsões. Após ser usado como
indicador da evolução do futuro, o passado não influenciará na decisão a ser
tomada. Pelo fato de se tratar sempre de valores estimados, o investimento após
realizado, não evoluirá exatamente como previsto. A Engenharia Econômica
diferencia-se assim da contabilidade que trata de grandezas já verificadas,

pertencentes ao passado, sendo, portanto mais exata, porém de valor unicamente
legal e informativo (exceção feita, evidentemente, às técnicas mais modernas de
contabilidade).
No estudo econômico as entradas e saídas monetárias só têm um significado
completo quando acompanhadas pelas datas em que se efetuam. Embora se
possam usar tabelas de juros em que o período de composição seja de um ano, mês
ou dia, etc. há limitações práticas quanto à necessidade de precisão para as datas
em que as receitas previstas ocorrerão. Contorna-se esse problema considerando
essas quantias concentradas em intervalos em intervalos de tempos periódicos; em
geral adota-se a “convenção do fim do período”, ou seja, que as entradas e saídas
monetárias que se dão durante um período estejam concentradas no fim do mesmo.
Uma análise da questão mostra que o estudo não será muito afetado em sua
exatidão por esta simplificação. O período adotado geralmente é de um ano,
podendo ser outro de acordo com a conveniência do projeto em estudo, grau de
detalhe e precisão das estimativas de datas e quantias. Para o caso brasileiro onde
as taxas de juros são altas, muitas vezes o mês deve ser tomado como períodobase (CLEMENT & SOUZA, 1999).
Por outro lado, o estudo econômico deve cobrir um intervalo de tempo
compatível com duração da proposta de investimento considerada, freqüentemente
denominada vida útil, vida econômica ou simplesmente vida da proposta de
investimento.
2.5.2) Engenharia Econômica Métodos Determinísticos

Um investimento, para a empresa, é um desembolso que é feito visando gerar
um fluxo de benefícios futuros, usualmente superiores a um ano. Hoje, em função da
própria dinâmica dos negócios, as técnicas de análise de investimentos estão sendo
usadas tanto para investimentos de porte, associados a longos horizontes de
planejamento, como também para operações de curto prazo, como por exemplo, nas
decisões rotineiras sobre compras a vista versus compras a prazo.

O grande campo de aplicação das Técnicas de Análise de Investimentos, sem
dúvida, ainda está associado ao processo de geração de indicadores utilizados na
seleção de alternativas de investimentos. A decisão de fazer investimentos de
capital é parte de um processo que envolve a geração e avaliação das diversas
alternativas que atendam às especificações técnicas dos investimentos. Depois de
relacionadas as alternativas viáveis tecnicamente é que se analisará quais delas são
atrativas financeiramente. E nessa última parte desse processo que são
empregadas as técnicas de análise de investimentos (CASAROTO, 2000).
É nesse contexto que o presente capítulo será desenvolvido. Os projetos de
investimentos serão representados por um Fluxo de Caixa tal como apresentado na
figura 3.

Figura 3. Fluxo de caixa.
As técnicas de análise de investimentos podem ser subdividas em dois
grandes grupos, quais sejam: técnicas que servem para selecionar projetos e
técnicas que servem para gerar indicadores adicionais para os projetos já
selecionados. Na primeira categoria estão os chamados Métodos Robustos de
Análise de Alternativas de Investimentos, quais sejam: Método do Valor Presente
Líquido (VPL); o Método do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE). Na segunda
categoria estão os chamados métodos classificatórios ou de corte, como, por
exemplo, Método da Taxa Interna de Retorno (TIR); Método do Índice
Benefício/Custo (IBC); Método da Taxa de Retorno Contábil e Método do Período de
Recuperação do Capital (Pay-back).

A diferença básica entre as duas categorias de técnicas de análise de
investimentos reside no fato de que, enquanto os Métodos Robustos sempre
apresentam a mesma classificação para um elenco de projetos de investimentos, os
Métodos Classificatórios ou de Corte apresentam, não raramente, resultados
contraditórios e, por essa razão, devem ser evitados no processo inicial de seleção
de projetos.
O exemplo a seguir ajudará a ilustrar essa situação (CASAROTO, 2000).

Exemplo:

Vamos supor que tenhamos de escolher qual a melhor alternativa de
investimento, entre três projetos (A, B e C) mutuamente exclusivos. A
taxa mínima de atratividade considerada será de 10% ao período. Os
dados relevantes para a análise são apresentados na tabela 6.

Tabela 6. Dados para análise do exemplo.
Período

Projeto A

Projeto B

Projeto C

0

-42.000

-50.000

-20.000

1

8.000

20.000

8.000

2

9.500

10.000

6.000

3

10.500

10.000

6.000

4

14.500

15.000

4.000

5

16.500

15.000

4.000

A tabela 7 apresenta alguns enganos comumente cometidos na seleção de
projetos, quando os resultados obtidos não são devidamente interpretados.
Tabela 7. Vários índices de avaliação de projeto para o exemplo.
Projetos
Método

A

B

C

Decisão

Taxa Média de Retorno

56,19%

56,00%

56,00%

A

Período de Recuperação

3,96 anos

3,66 anos

3 anos

C

Índice Benefício/Custo

1,027

1,070

1,097

C

Valor Presente Líquido

$ 1.162,

$ 3.518,

$ 1.955,

B

VLP anualizado

$ 306,

$ 928,

$ 515,

B

Taxa Interna de Retorno

10,94%

12,83%

14,31%

C

2.5.2.1) Taxa Média de Retorno
A Taxa Média de Retorno, em princípio, deveria ser o indicador do retorno
médio do projeto por período. A vantagem da utilização da Taxa Média de Retorno
(TMR) reside em sua simplicidade de cálculo, isto é:
TMR = Fluxo de Caixa Médio

(73)

Investimento Médio
Para o projeto A do exemplo em análise, ter-se-ia o seguinte resultado:
TMR = ($ 8.000 + $ 9.500 + $ 10.500 + $ 14.500 + $ 16.500)/5
$ 42.000/2
TMR = $ 11.800
$ 21.000
= 56,19%
A principal restrição que se faz ao uso desse indicador é que o mesmo
desconsidera o valor do dinheiro no tempo. Em princípio, não existe nenhuma
dificuldade em corrigir essa distorção, com tudo, o uso popular já o consagrou da
forma como foi apresentado. Uma variação da Taxa Média de Retorno acontece
quando se substitui o Fluxo de Caixa Médio pelo Lucro Projetado antes do Imposto
de Renda. Nesse caso, a Taxa Média de Retorno também é conhecida como Taxa
de Retorno Contábil. Essa variação debilita ainda mais esse indicador.

2.5.2.2) Período de Recuperação
Outro indicador bastante usado no processo de seleção de projetos é o
Período de Recuperação de Investimentos (PRI) ou Pay-Back, isto é, o número de
períodos necessários (tempo) para se recuperar o investimento realizado. O
procedimento de cálculo desse indicador também é bastante simples. Para calcular
o PRI, somam-se os valores dos benefícios, período a período, até que essa soma
se iguale ao valor do investimento inicial. O período correspondente à última parcela
da soma será o PRI. Para o caso do exemplo anterior, ter-se-ia o resultado
apresentado na tabela 9.

Tabela 9. Comparação de diversos projetos do exemplo.
Período

Projeto A

Projeto B

Projeto C

1

8.000

20.000

8.000

2

17.500

30.000

14.000

3

28.000

40.000

20.000

4

42.500

55.000

PRI

3,96 anos

3,66 anos

3 anos

O PRI do projeto A foi obtido da seguinte forma: até o ano 3 a soma do fluxo
de benefício ($ 28.000) é inferior ao valor do investimento ($ 42.000); até o ano 4 a
soma do fluxo de benefício ($ 42.500) é superior ao valor do investimento. Assim, o
PRI do projeto A é superior a 3 anos e inferior a 4 anos. Admitindo-se um
comportamento linear do fluxo de caixa ao longo do 4° ano tem-se:
28.000 → 3 anos (pouco)
14.500 → + 1 ano (muito)
14.000 → + x (necessário)
x = $14.000 / $ 14.500
= 0,96

A utilidade de conhecer o PRI é que ele pode ser interpretado também como
uma medida do grau de risco do projeto. As incertezas associadas a um projeto
tendem a aumentar à medida que as previsões das receitas e dos custos se afastam
da data focal zero. Nesse sentido, o PRI pode der utilizado para mensurar o risco
associado ao projeto, isto é, quanto maior for o PRI mais incerta estará a
recuperação do capital. Algumas empresas podem ter como estratégia de
investimentos não aceitarem projeto cujo período de recuperação esteja acima de
um número X de períodos.
As duas principais fragilidades do PRI residem no fato de ele não considerar o
valor do dinheiro no tempo (isto também pode ser facilmente corrigido) e de
desconsiderar tudo o que acontece após o período de recuperação. Essa última
restrição penaliza todos aqueles projetos que tenham receitas iniciais pequenas,
porém crescentes ao longo da vida do projeto.

2.5.2.3) Índice Benefício/Custo
O Índice Benefício/Custo (IBC) é uma medida de quanto se ganha por
unidade de capital investido. É, na verdade um aprimoramento da taxa média de
remuneração do capital investido no projeto e uma variante do Método do Valor
Presente Líquido. A hipótese implícita no cálculo do IBC é que os recursos liberados
ao longo da vida útil do projeto seriam reinvestidos à taxa mínima de atratividade.
A análise do IBC, para efeito de aceitar ou rejeitar um projeto de investimento,
é feita em função da própria recuperação do investimento, isto é, IBC igual a 1.
Assim, tem-se o seguinte critério:
se IBC > 1 -------------> Aceitar o projeto;
se IBC< 1 -------------> Rejeitar o projeto.
Genericamente, o IBC nada mais é do que uma razão entre o Fluxo Esperado
de Benefícios de um projeto e o Fluxo Esperado de Investimentos necessários para
realizá-lo. Assim, o IBC pode ser calculado pela fórmula abaixo:

(74)

Onde CFj representa o valor do Fluxo de Caixa no tempo j.
Para o projeto C do exemplo anterior, o IBC seria calculado da seguinte
forma:
8.000 + 6.000 + 6.000 + 4.000 + 4.000
IBC = (1 + i)¹ (1 + i)² (1 + i) ³ (1 + i)4 (1 + i)5
20.000
IBC = $ 21.955 / 20.000
IBC = 1,09775
A interpretação do resultado 1,09775 representa o ganho adicional por
unidade de capital investido. Uma forma mais simples de interpretar esse resultado é
imaginar que o investidor teria duas opções de investimentos, quais sejam: investir $
20.000 no Projeto C, ou aplicá-lo a uma taxa de 10% (TMA). Nesse caso, em se
optando pelo Projeto C, o valor de 1,09775 representaria que o capital receberia
uma remuneração adicional de 9,775% sobre o que se teria se a opção tivesse sido
aplicar o investimento inicial a 10%.

2.5.2.4) Método do Valor Presente Líquido
O Método do Valor Presente Líquido (VPL), com certeza, é a técnica robusta
de análise de investimento mais conhecida e mais utilizada. O Valor Presente
Líquido, como o próprio nome indica, nada mais é do que a concentração de todos
os valores esperados de um fluxo caixa na data zero. Para tal, usa-se como taxa de
desconto a Taxa Mínima de Atratividade da empresa (TMA). Assim, para o Fluxo de
Caixa,

Figura 4. Fluxo de caixa.

O Valor Presente Líquido seria calculado da seguinte forma:

(75)
onde CFJ representa o valor do fluxo de caixa no tempo j. Para o Projeto B do
exemplo anterior, o VLP seria assim calculado:
VLP = -50.000 + 20.000 + 10.000 + 10.000 + 15.000 + 15.000
(1+0,1)¹ (1+0,1)² (1+0,1)³ (1+0,1)4 (1+0,1)5
= -50.000 + 53.518,
= $ 3.518

A interpretação do resultado acima é de que a decisão de investir no Projeto
B traria como resultado líquido, em termos de valores monetários de hoje, o
equivalente a $ 3.518. Outra interpretação é imaginar que o investidor teria duas
opções de investimentos, quais sejam: investir $ 50.000 no Projeto B ou aplicá-lo a
uma taxa de 10% (TMA). Nesse caso, em se optando pelo Projeto B, o valor de $
3.518 representaria o adicional que se teria sobre a opção de aplicar o investimento
inicial a 10%.

Uma análise mais detalhada da fórmula do VPL e do IBC evidencia o fato de
que ambos, na verdade, são codificações diferentes de uma mesma informação.
Assim a tabela a seguir mostra a correspondência entre o VPL e o IBC.
Tabela . Correspondência entre VPL e IBC.
IBC = 1

VLP = 0

IBC > 1

VLP > 0

IBC < 1

VLP < 0

2.5.2.5) Método da Taxa Interna de Retorno
A Taxa Interna de Retorno (TIR), por definição, é a taxa que torna o Valor
Presente Líquido (VPL) de um fluxo de caixa igual à zero. Assim, para um fluxo de
caixa genérico, tal como este,

Figura 5. Fluxo de caixa.
a Taxa Interna de Retorno seria a taxa i que tornasse verdadeira a seguinte
sentença:

(76)

Para Fluxos de Caixa convencionais - quando o VPL acumulado
sucessivamente do tempo 0 até n mude de sinal apenas uma vez -, o Valor Presente
Líquido apresenta-se como uma função monótona decrescente da taxa de juros. A
figura 10 ilustra essa situação.

Figura 6. Taxa interna de retorno
Sem o auxílio de uma calculadora financeira, a determinação da Taxa Interna
de Retorno pode tornar-se um trabalho bastante cansativo. Tomando-se o Projeto C
como exemplo, ilustra-se, a seguir, o procedimento para o cálculo da Taxa Interna
de Retorno.
O = -20.000+ 8.000 + 6.000 + 6.000 + 4.000 + 4.000
(1+i) ¹

(1+i)²

(1+i)³

(1+i)4

(1+i)5

O cálculo da Taxa Interna de Retorno consiste em encontrar um valor para
que i que torne a expressão retro citada verdadeira. Um procedimento genérico e
simples para a solução do problema acima é o de tentativa e erros com
aproximações sucessivas. Tal procedimento pode ser assim descrito:
1. Arbitrar um valor para i e calcular o VLP. Um bom ponto de partida, quando
disponível, é utilizar i = TMA.
2. Se VLP = 0, então i = TIR e o problema estará solucionado.
Se VLP > 0, então aumentar o valor de i e ir para o passo 3.
Se VLP < 0, então diminuir o valor de i e ir para o passo 3.
3. Recalcular o VLP. Se VLP mudou de sinal, ir para o passo 4, caso
contrário voltar para o passo 2.
Encontrar as taxas i e i+ que tornam, respectivamente, VLP <0 e VLP > 0
sabe-se com certeza que a taxa procurada estará entre i- e i+. Para melhorar a
informação, pode-se ir, utilizando-se o conceito de ponto médio das taxas,
aprimorando i- de i+. Quando a diferença entre as taxas já estiver menor do
que 2, pode-se acelerar o resultado utilizando-se a interpolação linear.
Aplicando-se o procedimento acima para o Projeto C, obter-se-iam os
seguintes resultados:
Tabela 8. Cálculo da TIR

A

figura

7

TAXA

VLP

10,0%

$ 1.955

16,0%

- $ 686,9

13%

$ 561,1

14,5%

- $ 79,79

ilustra

essa

situação

proporcionalidade que existe entre os valores.

e

permite

melhor

visualizar

a

Figura 7 Aproximação da TIR por semelhança de triângulos
Pela análise da figura acima, depreende-se que o valor da taxa procurada
será igual a 13,0% + x. O valor de x é encontrado a partir da seguinte relação:
Base do triângulo menor = Base do triângulo maior
Altura do triângulo menor Altura do triângulo maior

x
561,1

= 14,5% - 13,0%
561,1 + 79,79

x = 1,31%
TIR = 14,31%
A regra para decidir se um projeto é atrativo financeiro, utilizando-se a TIR é
bastante simples. Se TIR > TMA, então o projeto é viável, caso contrário, o projeto
será considerado inviável.

Uma forma simples se interpretar o significado do número 14,31% é imaginar
que existe duas alternativas de investimentos. A primeira é a aplicação do
investimento inicial à TMA, nesse caso, 10%. A segunda é o próprio projeto de
investimentos e, nesse caso, o retorno seria de 14,31%. Assim, a decisão de investir
no projeto acarretaria um adicional 4,31% (14,31% - 10%) sobre aquilo que já se
teria, isto é, a própria TMA. Para que a explicação acima faça sentido, a hipótese
básica no cálculo da TIR é que os recursos liberados pelo projeto possam ser
reinvestidos a uma taxa igual a TIR. Tomando-se como exemplo o Projeto C, a
tabela 9 ajuda a ilustrar essa idéia.
Tabela 9. TMA versus TIR
Reinvestimento
Período

Valor

TMA

TIR

0

-20.000

1

8.000

8.000,

8.000,

2

6.000

14.800,

15.145,

3

6.000

22.280,

23.312,

4

4.000

28.508,

30.648,

5

4.000

35.359,

39.034,

12,07%

14,31%

TAXA

Na verdade, codificações diferentes de uma mesma informação. Assim, o quadro
que segue mostra a correspondência entre TIR, VPL e IBC.

Tabela 10. Correspondência entre os diversos métodos de avaliação.
IBC = 1

VLP = 0

TIR = TMA

Indiferença

IBC > 1

VLP > 1

TIR > TMA

Projeto viável

IBC < 1

VLP < 1

TIR < TMA

Projeto inviável

2.5.2.6) Método do VPL Anualizado
O Método do Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA), também conhecido
como Método do Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE), é mais uma variação do
Método do Valor Presente Líquido. Enquanto no Método do VPL todos os valores do
fluxo de caixa são concentrados na data zero, no Método do VPLA o fluxo de caixa
representativo do projeto de investimento é bastante simples, porém um pouco
trabalhoso. Para ilustrar essa situação considere-se o Projeto B de exemplo em
análise.
VPLAB = VPL. i(1+i)n
(1+i)n – 1

(77)

Para o Projeto B, usa-se i, igual a 10% e N, igual a 5. Assim, o VPLAB seria
igual a:

VPLAB = $ 3.518. 0,1(1+0,1)5
(1+0,1)5 – 1
VPLAB = $ 3.518. 0,263797
VPLAB = $ 928,04
Uma análise mais detalhada da fórmula do VPLA, da TIR, do VPL e do IBC
evidencia o fato de que esses indicadores são, na verdade, codificações diferentes
de uma mesma informação. Assim, o quadro seguinte mostra a correspondência
entre VPLA, TIR, VPL e IBC.

Tabela 11. Viabilidade dos diferentes métodos de avaliação.
VLP = 0

VPLA = 0

IBC = 1

TIR = TMA

Indiferença

VLP > 0

VPLA > 0

IBC > 1

TIR > TMA

Projeto viável

VLP <0

VPLA < 0

IBC < 1

TIR < TMA

Projeto inviável

2.5.2.7) Compatibilização dos Resultados
Considerando-se o exemplo em análise, exceto pelos métodos que não
consideram o valor do dinheiro no tempo (Taxa Média de Retorno e Período de
Recuperação), todos os outros métodos deveriam apontar para a mesma decisão.
Verifica-se que aqueles métodos que trabalham com conceito de valor monetário
(VPL e VPLA) apontaram para a decisão correta, isto é, selecionaram o Projeto B,
enquanto aqueles métodos que trabalham com o conceito de valor relativo (taxas)
conflitaram com a decisão correta, isto é, apontaram para o Projeto C.
O conflito existente entre os métodos é decorrente do fato de se estar
trabalhando com projetos que apresentam investimentos iniciais diferentes. Como os
Métodos do VPL e do VPLA são os únicos que, implicitamente, já consideram no
resultado essas diferenças nos investimentos iniciais, então eles, nesse caso, não
sofrem nenhuma distorção e apontam para a solução correta.
Para eliminar a distorção apresentada pelos Métodos do IBC e da TIR, é
necessário considerar um orçamento de capital definido pelo projeto que demande
maior investimento inicial. Se qualquer um dos métodos do IBC ou da TIR apontar
para o Projeto que requeira menor investimento inicial, então há de se considerar o
que será feito com o capital flutuante. Entende-se por capital flutuante a diferença
entre os investimentos iniciais. Na falta de alguma informação adicional, a hipótese
mais plausível é que o capital flutuante será aplicado à TMA. O resultado combinado
do Projeto com menor investimento inicial e mais a aplicação do capital flutuante à
TMA será suficiente para corrigir a distorção apresentada.

2.5.2.8) Ajuste do IBC
Para o exemplo em análise, o IBC do Projeto C, com um investimento inicial
de $ 20.000, apresentou um IBC igual a 1,097, enquanto o Projeto B, que tem como
investimento inicial $ 50.000 apresentou IBC igual a 1,070. Em se optando pelo
Projeto C, há de se considerar o que deve ser feito com o capital flutuante de $
30.000. Na falta de outras informações, imagina-se que esse capital flutuante será

mantido aplicado à TMA. Nesse caso, o cálculo do IBC ajustado seria feito pela
simples adição do capital flutuante no numerador e no denominador da fórmula do
IBC, isto é,
IBC = [$ 21.955 + $ 30.000] / [$20.000 + $ 30.000]
IBC = $ 51.955 / $ 50.000
IBC = 1,0391
o que resulta em um IBC menor do que o IBC do Projeto B.

2.5.2.9) Ajuste da TIR
Tal como no caso do IBC, a TIR apresentou resultados conflitantes. Esse
paradoxo entre VPL e TIR também pode ser esclarecido pela aplicação do capital
flutuante à TMA. Para tal, basta combinar o projeto de menor investimento inicial (C)
com aplicação do capital flutuante à TMA e calcular a TIR dessa combinação. A
tabela seguinte apresenta o resultado dessa combinação.
Tabela 12. Ajustes da TMA
Período

Projeto

Projeto

Projeto

C

TMA

Combinado

0

-20.000

-30.000

-50.000

1

8.000

7.913,92

15.913,92

2

6.000

7.913,92

13.913,92

3

6.000

7.913,92

13.913,92

4

4.000

7.913,92

11.913,92

5

4.000

7.913,92

11.913,92

TIR

14,31%

10,00%

11,60%

Verifica-se então que a opção pelo Projeto C, quando analisado com todas suas
implicações, leva a um resultado, em termos de TIR (11,60%), inferior ao resultado do Projeto
B, que é de 12,83%.

2.6) Experimentação e Plantas Piloto

Os princípios de projeto, reações e compostos novos sugerem usualmente
aplicações de importância industrial que podem interessar as empresas. Tais
aplicações,que podem consistir em um processo novo, ou a melhoria de um
processo existente, requerem o projeto e construção de novos aparelhos,que atingir
um custo de milhões de dólares. Posto, que o projeto industrial, ainda apresenta
muitas facetas empíricas, raras são as vezes, que pode se passar diretamente da da
escala laboratorial, para a escala industrial. Geralmente se requer um considerável
trabalho de desenvolvimento, para fornecer o desenho do equipamento de processo
em escala industrial (HOLEY, 2000).
O desenvolvimento de processos começa a princípio, com o estudo em
escala de laboratório, em equipamentos de vidro ou metálico de pequeno tamanho,
que se utiliza para obter dados de natureza exploratória. Estes experimentos, são o
primeiro passo, para se testar a real viabilidade técnica e econômica de um projeto.
O conhecimento atual da engenharia química, é insuficiente para se projetar,
com absoluta segurança, um novo processo, baseado unicamente em experimentos
em escala laboratorial. Portanto, se faz necessário a utilização de plantas pilotos,
para validar os dados obtidos na escala laboratorial ou em simulações de processo.
Porém deve-se considerar, que a operação e construção de plantas piloto é
geralmente custosa, portanto é essencial usar ao máximo, os conhecimentos
teóricos, visando a redução dos referidos custos. Desta maneira, por exemplo o
conhecimento, da cinética de uma reação obtida de experimentos labortoriais e

simulações teóricas, reduzirá em muito os custos operacionais, e de construção de
uma planta piloto.
Outra técnica experimental de desenvolvimento de processos é a aplicação
da teoria de modelos. Com esta ferramenta, podemos predizer, quais as
conseqüências, das mudanças de escalas em plantas e processos químicos. A
teoria dos modelos serve, não só para predizer, quais serão os efeitos de mudança
de escala, mas também quais condições, os dados do modelo, podem ser adotadas
diretamente no protótipo. O conceito atual de modelo pode adotar formas distintas.
Assim o modelo, pode ser uma pequena unidade, que reproduza uma planta
existente, de maneira a estudar, o seu comportamento de forma mais rápida e
econômica. Esta função difere, de uma planta piloto, cuja função é fornecer dados,
para a construção de uma planta em escala industrial. O modelo, muitas vezes pode
ser puramente matemático, sendo base, para simulações que devem ser
aprimoradas em plantas piloto. É interessante observar, que os modelos muitas
vezes, são aperfeiçoados em plantas piloto através da determinação de fatores
empíricos, que possibilitem a adoção destes modelos, em escala industrial.
A figura 8 apresenta um diagrama com as etapas do desenvolvimento de um
processo químico.
A tabela 13 mostra as etapas de um projeto químico e a figura 9 um diagrama
de tomada de decisões num projeto.

Figura 8. Etapas do desenvolvimento de processos químicos.

Química do Processo

Balanço Material

Balanço de Energia

Relações de Equilíbrio

Cinética do Processo

Simulação e Projeto
Básico

Tabela 13. Etapas de um projeto químico.

Item

Nomenclatura

Definição

1

Pesquisa básica de patentes Busca por processos patenteados ou
pesquisas já desenvolvidas sobre o assunto.
e artigos técnicos.

artigos

com

2

Discussão Técnica do Projeto

Confronto de idéias com outros profissionais da área para
se definir o ponto inicial de ataque.

3

Estudo Experimental

Desenvolver o produto em laboratório e verificar se o
produto final obtido atende as expectativas.

4

Estudo de viabilidade
econômica

Fornecendo um plano de custos básico, verifica-se junto à
área comercial a viabilidade econômica do projeto.

5

Projeto básico

Primeiro esboço da Planta do projeto para uma análise
inicial dos equipamentos necessários, do tamanho da
planta e das operações envolvidas.

6

Projeto detalhado da planta: Projeto isométrico,
Detalhamento e compra de detalhamento dos equipamentos necessários e suas
equipamentos
respectivas especificações, custo de cada elemento da
planta.

7

Montagem da unidade

8

Treinamento operacional dos Treinamento das pessoas que atuarão no processo
detalhando os procedimentos da produção.
envolvidos

9

Start-up

Viabilização do espaço e montagem da planta.

Início da produção.

Figura 9. Diagrama de tomada de decisão.
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Projeto

3.TRABALHO EXPERIMENTAL E SIMULAÇÃO DO PROCESSO
Nesta etapa serão aplicados, os conceitos de estequiometria industrial
desenvolvidos na revisão bibliográfica. Primeiramente, será determinada a cinética
do processo, posteriormente será desenvolvida, toda a parte termodinâmica do
processo (equações de pressão de vapor, coeficiente de atividade, etc.). De posse
desses dados, através de uma descrição matemática do processo é possível
elaborar uma simulação de processo. Os resultados desta simulação serão
comparados com experimentos do cloreto de níquel realizados num reator piloto.

3.1. Procedimento Experimental em Escala Laboratorial
Todo o trabalho experimental foi realizado num reator de 2 litros, com
condensador de refluxo, conforme mostrado na figura 14. Esse condensador de
refluxo foi resfriado com uma solução de etileno glicol a -5° C, de maneira a garantir
que não houvesse perdas de HCl para o meio ambiente. Evitando-se as perdas de
HCl para o ambiente, pode-se medir a velocidade de desaparecimento do HCl, via
consumo da reação. Inicialmente, foram inseridos no reator 150 gramas de HCl a
33%, 50 gramas de níquel metálico em forma de chips (quadrados de 1mm) e 15
gramas de água oxigenada a 50%. Na verdade foram realizados 4 experimentos, o
primeiro com 2 horas de reação, o segundo com 4 horas, o terceiro com 6 horas e o
quarto com 8 horas. Todos os resultados analíticos desses itens estão descritos no
próximo item, Levantamento da Cinética do Sistema. Através de uma manta elétrica,
a temperatura do sistema foi mantida constante a 70°C.

Figura 10. Esquema do reator de laboratório

3.2. Etapas da Simulação

3.2.1. Levantamento da Cinética do Sistema

Nessa etapa do projeto o objetivo principal é a determinação da constante de
velocidade da reação envolvida para posterior dimensionamento do reator. Para tal,
foram seguidas as seguintes etapas:

3.2.1.1. Equacionamento da Reação
A reação do processo pode ser escrita da forma:
Ni + 2HCl = NiCl2 + H2

(1)

3.2.1.2. Cálculo de porcentagens teóricas
A tabela 14 apresenta as porcentagens teóricas dos elementos no cloreto de
níquel e HCl.
Tabela 14. Porcentagens teóricas dos elementos no cloreto de níquel e HCl
Porcentagem de Ni no NiCl2
Porcentagem de Cl2 no NiCl2
Porcentagem de Cl no HCl

45,26 %
54,74 %
97,26 %

3.2.1.3. Experimento para determinação da ordem de reação e constante
de velocidade.
Nessa etapa a reação é ensaiada em laboratório e no tempo descrito abaixo
são coletadas amostras para análise da porcentagem de Níquel e Cloro diatômico
em espectrofotômetro de absorção atômica. A tabela 15 apresenta os resultados
analíticos.

Tabela. Resultado das análises e cálculos.
Experimento realizado 16/09/2005
Tempo entre a coleta de
2 horas 4 horas 6 horas 8 horas
amostras
LOTES
63
64
65
66
8,18
10,62
11,20
11,87
Porcentagem de Ni (analisado)
Porcentagem de Cl2
20,74
18,84
18,86
18,85
(analisado)
Porcentagem de
18,07
23,47
24,75
26,23
NiCl2(calculado)
Porcentagem de HCl
11,15
6,16
5,46
4,62
(calculado)
NiCl2 (kg/kg
0,1807 0,2347 0,2475 0,2623
solução)(calculado)
HCl (kg/kg solução)(calculado) 0,1115 0,0616 0,0546 0,0462

Utilizando o método diferencial, pode-se determinar tanto a ordem de reação
como a constante de velocidade de reação. Nesse caso especifico, é determinada a
derivada da curva, concentração de HCl versus tempo (calculado via MATHCAD).
De posse das derivadas da curva de HCl, que numericamente são iguais a
velocidade de consumo de HCl, podemos propor um modelo cinético, e determinar
as respectivas constantes do modelo (calculado via MATHCAD). Pode-se concluir
que a equação que melhor representa a cinética da reação é a seguinte:
-rA = 12,5.[A]2,5 em kg HCl/(kg solução.hora)

(78)

O coeficiente de correlação (calculado via MATHCAD) é de 98%(coeficiente r2),
onde [A] corresponde à concentração molar do HCl (o valor negativo indica
desaparecimento do HCl ao longo do tempo). O níquel, como pode-se observar não
é variável do processo, pois foi usado em grande excesso. Todos os experimentos
para a determinação da cinética, foram realizados a uma temperatura constante de
70° C.

3.2.2. Pressão de vapor

Nos cálculos termodinâmicos, será necessário o conhecimento do valor das
pressões de vapor, dos componentes. Para isso, foi utilizada a expressão de Pitzer
com funções de Lee e Kessler (SANDLER, 1989).
Abaixo seguem as equações:

(78)

(79)

(80)

onde:

Pvr= pressão de vapor reduzida em bar.
Tr=

temperatura reduzida em K.

W=

fator acêntrico.

Outro ponto importante a considerar, que conforme ocorre a formação de
cloreto de níquel na solução ocorre um abaixamento da pressão de vapor da água.
Esse abaixamento da pressão de vapor pode ser levado em conta através da
equação (WALAS, 1991):
λTb=(R Tb2x)/(Mλ)
onde:
λTb=

aumento da temperatura de ebulição.

Tb=

temperatura normal de ebulição.

x=

fração molar do soluto.

Mλ=

calor latente de vaporização.

(81)

3.2.3. Coeficiente de Atividade

Com os valores de pressão de vapor calculamos os coeficientes de atividade
dos componentes do sistema na saída do condensador seguindo o seguinte
sistema:

(83)

Figura 11. Diagrama de equilíbrio líquido-vapor do HCl-H2O, com a indicação
do azeótropo

Admitindo que na saída tenhamos a formação de um azeótropo, a pressão de
760 mmHg, com 20,22 % de HCl em peso a 108,58oC, chegamos às seguintes
simplificações:

(85)

(86)

Com os coeficientes de atividade dos dois componentes da mistura e com o
auxilio da equação de Wilson, chegamos ao sistema de equações não-lineares
descrito abaixo.
Para uma base de cálculo de 100 moles de mistura gasosa saindo do reator a
70ºC e entrando no condensador, temos:

(87)
(88)
(89)
(90)

(91)

(92)

Onde
ys1 = fração do vapor de saída do reator correspondente ao HCl.
ys2 = fração do vapor de saída do reator correspondente ao H2O.
x1 = fração do condensado correspondente ao HCl.
x2 = fração do condensado correspondente ao H2O.
y1 = fração do vapor correspondente ao HCl.
y2 = fração do vapor correspondente ao H2O.
PHClv = pressão de vapor do HCl no condensador.
PH2Ov = pressão de vapor do H2O no condensador.
a e b = parâmetros da equação de Wilson.
Antes de resolvermos o sistema acima devemos determinar os parâmetros da
equação de Wilson, a qual é dada pela seguinte expressão:

(93)

(94)

(95)

(96)

Onde:
γ1 e γ2 são os coeficientes de atividade do HCl e do H2O respectivamente.
A e B são constantes.
V1 e V2 são os volumes molares no ponto normal de ebulição para HCl e H2O
respectivamente
R é a constante universal dos gases em cal/mol. K.
T é a temperatura que a mistura deve atingir após sair do reator.
Os volumes molares são calculados pelo método de Tyn e Calus través da
equação (WALAS, 1991):
Vi = 0,285.Vci1,048

(97)

Onde: Vci é o volume crítico do componente genérico i.
Após todas essas considerações, utilizando um programa matemático
(MATHCAD), foram calculadas as constantes da equação de Wilson e resolvido o
sistema de equações descrito acima.

3.2.4. Calor de Reação
Neste item é calculado o calor de reação, que é fundamental, para os cálculos
de balanço de energia do reator de cloreto de níquel.
Calor de formação do cloreto de níquel = -39,85 kcal/mol
Calor de formação do ácido clorídrico em solução= -75 kcal/mol
Ni + 2HCl = NiCl2 + H2
Calor de reação=-39,85-2(-75)= 110,15 kcal/mol (endotérmica)

(1)

3.2.5. Modelamento Matemático do Processo
Neste

item,

foi

desenvolvida

toda

a

modelagem

matemática,

que

posteriormente será usada em conjunto com os dados cinéticos, e termodinâmicos,
para possibilitar a simulação do sistema condensador reator de cloreto de níquel.
Balanço Geral (Sistema Condensador Reator)
Acúmulo=Entrada-Saída-Consumo+Formação

(98)

Entrada=0

dl= -dv

(99)

Saída=dv

dc= R.dv (balanço de massa condensador)(100)

Acúmulo=dl

R=taxa de reciclo do condensador

Consumo=0
Formação=0

Balanço HCl (1)
d(l.x1)= -y1.dv-kr[HCl]adθ
dl.x1+dx1.l= -y1.dv- kr[HCl]adθ
onde:

(101)

θ = tempo
kr = constante cinética da reação

Balanço H2O (2)
d(l.x2)= -y2.dv
dl.x2+l.dx2= -y2.dv

(102)

Balanço NiCl2 (3)
d(l.x3)= 0,5. kr[HCl]adθ
dl.x3+l.dx3= 0,5. kr[HCl]adθ

(103)

Balanco geral
x1+x2+x3=1

(104)

y1+y2=1

(105)

Balanço de Energia
Q=ΔHR. kr[HCl]adθ +V.y1.hv1+V.y2.hv2

(106)

Onde:
hv1,hv2= calor de vaporização da H2O e HCl respectivamente a 70°C

Nesta equação de balanço de energia, foi considerado que no tempo zero a
reação está a 70°C, portanto a quantidade de energia para elevar o sistema à
temperatura inicial de reação não foi considerada. Outra hipótese importante, é que
o sistema, foi considerado adiabático.
Obviamente para resolver o sistema de equações, que se inicia na equação
(101) e vai até a equação (106), a relação entre x1, y1 e x2, y2 respectivamente, estão
relacionadas matematicamente pela equação de Wilson (equação 93 e 94).

3.2.6. Modelamento do Condensador
Antes de resolvermos as equações diferenciais, desenvolvidas no item anterior,
foram desenvolvidas simulações no condensador isoladamente. Considerando o

tempo zero, onde só temos HCl em solução aquosa, podemos calcular a
composição do vapor em equilíbrio com esse líquido. Uma vez calculada essa
composição de vapor, tomando com base de cada 100 mL desse vapor, pode-se
calcular a composição que deixaria o condensador, resolvendo o sistema de
equações de (87) a (92). Resolvido o sistema de equações, chega-se à conclusão
que V=0, ou seja, o condensador trabalha em refluxo total. Se seguirmos o mesmo
raciocínio, quando metade do HCl for consumido, (considerando que HCl
remanescente ficou em solução), conclui-se que V=0 (reator trabalha em refluxo
total). Portanto, durante toda a reação, o reator trabalha em refluxo total; este fato é
importante, pois simplifica sobremaneira a simulação do reator. No próximo item,
será realizada, a simulação matemática do reator de cloreto de níquel.

3.2.7. Cálculo do Reator
Utilizando um reator do tipo batelada com volume constante, isotérmico, temos
as seguintes equações de projeto:

(108)

(109)

Da cinética da reação calculada, sabemos que:

(110)

(111)

Resolvendo a integral acima com um programa matemático, podemos prever o
momento em que é inviável esperarmos por uma maior conversão do reagente em
produto. Para uma melhor análise, a tabela 15 e a figura 12 apresentam o descrito
anteriormente.
Tabela 15. Resultados da simulação, conversão de HCl em produto
Tempo
Conversão

Tempo
Conversão

(horas)

Tempo
Conversão

(horas)

Tempo

Tempo
Conversão

(horas)

Conversão
(horas)

(horas)

0,01

0,69

0,21

0,83

0,41

1,10

0,61

1,76

0,81

4,49

0,02

0,70

0,22

0,84

0,42

1,12

0,62

1,81

0,82

4,84

0,03

0,70

0,23

0,85

0,43

1,14

0,63

1,87

0,83

5,25

0,04

0,71

0,24

0,86

0,44

1,16

0,64

1,94

0,84

5,71

0,05

0,72

0,25

0,87

0,45

1,19

0,65

2,00

0,85

6,26

0,06

0,72

0,26

0,88

0,46

1,21

0,66

2,08

0,86

6,90

0,07

0,73

0,27

0,90

0,47

1,23

0,67

2,16

0,87

7,68

0,08

0,73

0,28

0,91

0,48

1,26

0,68

2,24

0,88

8,61

0,09

0,74

0,29

0,92

0,49

1,29

0,69

2,34

0,89

9,76

0,1

0,75

0,3

0,93

0,5

1,32

0,7

2,44

0,9

11,21

0,11

0,75

0,31

0,94

0,51

1,35

0,71

2,54

0,91

13,07

0,12

0,76

0,32

0,96

0,52

1,38

0,72

2,66

0,92

15,53

0,13

0,77

0,33

0,97

0,53

1,41

0,73

2,79

0,93

18,90

0,14

0,78

0,34

0,99

0,54

1,45

0,74

2,94

0,94

23,73

0,15

0,78

0,35

1,00

0,55

1,48

0,75

3,09

0,95

31,08

0,16

0,79

0,36

1,02

0,56

1,52

0,76

3,27

0,96

43,30

0,17

0,80

0,37

1,03

0,57

1,56

0,77

3,46

0,97

66,48

0,18

0,81

0,38

1,05

0,58

1,61

0,78

3,67

0,98

121,85

0,19

0,82

0,39

1,07

0,59

1,65

0,79

3,92

0,99

344,01

0,2

0,82

0,4

1,08

0,6

1,70

0,8

4,19

Figura 12. Gráfico de conversão em função do tempo de reação
Da mesma forma que calculamos a conversão variando com o tempo, podese também ver como variará a concentração de HCl na reação com o tempo. Temse:

(112)

(113)

Resolvendo a integral acima em um programa matemático, obtem-se o gráfico
que mostra a redução da concentração de HCl na reação em função do tempo.
Esses dados são apresentados na tabela 16 e na figura 110.

Tabela 16. Resultados da simulação da variação da concentração do HCl.
Concentração

Concentração
Tempo (Horas)

(kg/kg sol.)

Concentração
Tempo (Horas)

(kg/kg sol.)

Tempo (Horas)
(kg/kg sol.)

0,33

0,00

0,22

0,24

0,11

1,18

0,32

0,01

0,21

0,31

0,03

0,2

0,27

0,1

1,41

0,31

0,09

0,3

0,04

1,69

0,19

0,36

0,08

2,08

0,29
0,28

0,06

0,18

0,42

0,07

2,60

0,08

0,17

0,48

0,06

3,35

0,27

0,10

0,16

0,55

0,05

4,49

0,26

0,12

0,15

0,64

0,04

6,39

0,25

0,15

0,14

0,74

0,03

9,98

0,24

0,17

0,13

0,86

0,02

18,57

0,23

0,20

0,12

1,00

0,01

53,05

Figura 13. Gráfico da concentração de HCl em função do tempo.

3.3. Procedimento Experimental no Reator Piloto
Neste item, foram realizados experimentos num reator piloto e seu
condensador, com o intuito de verificar a acuracidade da simulação realizada no
item anterior (Gráfico de Conversão do HCl em função do tempo). Num reator piloto
de 100 litros com condensador, apresentado na figura 18, foram introduzidos 10 kg
de níquel em chips, 30 kg de HCl a 33% em massa e 3 kg de água oxigenada a 50%
em volume. Foram coletadas, amostras e calculada a conversão, conforme
apresentado na tabela 22. A reação foi controlada de maneira a manter constante a
temperatura durante todo o experimento (70oC). O sistema de agitação do reator é
feito por uma bomba externa, que circula todo o volume de líquido do reator, em
aproximadamente uma hora. O condensador do reator piloto foi resfriado como água
industrial não sendo observado HCl, nos gases de saída do condensado (teste com
amônia). Uma amostra do reator piloto, foi coletada com 12 horas de tempo de
reação. A solução foi cristalizada obtendo-se um cristais de cloreto níquel
hexahidratado sem HCl, e com teor de níquel de 24,75% (teor teórico 24,69%).
Portanto, em escala industrial, o fim da reação será considerado com 12 horas, pois
não faz sentido continuar com reação, já que com trinta horas de reação um ganho
de somente 4 % na conversão do HCl (ver tabela 16 ).
Finalmente como pode ser visto no gráfico da figura 15 existe uma excelente,
concordância entre os valores calculados pela simulação, e os obtidos pelo reator
piloto. O valor obtido para o coeficiente de correlação foi 0,99( r2), confirmando o
excelente ajustamento do modelo, aos dados experimentais.

Figura 14. Esquema do reator piloto utilizado.

Tabela 16. Comparação dos resultados da simulação e da unidade piloto
Tempo(horas)
0,7
0,75
0,78
0,82
0,87
0,82
1,08
1,32
1,7
2,44
4,19
11,21
31,08

Conversão simulação(B)
0,02
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95

Conversão Reator piloto(C)
0,02
0,1
0,15
0,21
0,24
0,28
0,41
0,5
0,62
0,7
0,8
0,91
0,94

Conversão de HCl em NiCl2

Conversão

1
0,8
0,6

Coluna B
Coluna C

0,4
0,2
0

0

2,5

5

7,5
Tempo

10

12,5

Figura 14. Conversão experimental do reator piloto e teórica

4. Planta de Cloreto de Níquel/Avaliação Econômica
4.1 Engenharia Básica
Uma vez que os resultados da simulação de processo foram confirmados pelo
experimento no reator piloto, pode-se passar para a fase do projeto básico de
engenharia. Porém antes do projeto básico, é importante se estabelecer o
fluxograma de processo. Este documento, nada mais é, que a seqüência de
operações unitárias, seguidas desde a matéria-prima ao produto final. Com o
fluxograma de processo definido, pode-se a partir de uma simulação de processo,
calcular as dimensões básicas dos equipamentos que compõe o processo produtivo.
Nesta etapa, além das dimensões básicas, a figura do Anexo 1, já pode ser
considerado fluxograma de engenharia básica, pois nele além de se poder visualizar
o fluxo dos materiais, e as operações unitárias envolvidas, estão definidas, as
dimensões básicas dos equipamentos deste processo produtivo.
Explicando essa figura, o primeiro equipamento em questão é o reator de
cloreto de níquel. Nesse reator (5m3) acontece exatamente o descrito, no item 3.3
(reator piloto), por trabalhar em meio clorídrico, este equipamento será vitrificado. Na
saída superior do reator, está conectado um condensador de grafite (5m2). Esse
condensador tem como objetivo, resfriar os gases que deixam o reator para 30oC, de
maneira a garantir de acordo com as simulações de processo, que não hajam
perdas de HCl; o reator vai trabalhar em refluxo total. É importante ressaltar, que
reação prossegue, até quando 90% do HCl, for consumido pela reação (em
aproximadamente 12 horas de reação). A razão para isso, é que mesmo que o
tempo de reação atingisse 31 horas, a conversão só aumentaria para 94%. Essa
fase da reação é chamada de assintótica, portanto não existe razão para prosseguir
esta reação além das doze horas (ver figura 16). A carga básica desse reator é 3,5
toneladas de HCl a 33% em massa, 1150 kg de Ni, e 350 kg de água oxigenada
50% em volume. A agitação do sistema, é feita por uma bomba centrífuga externa
(construída em polipropileno), sendo sua capacidade de 4m3/h e 5 HP de potência.

O níquel está apoiado sobre duas telas perfuradas; entre essas duas telas, é
colocado um tecido de filtração.
4.2 Estimativa de Custo
Cabe agora responder a uma questão fundamental, qual é o custo da planta
industrial de cloreto de níquel. Antes de se responder a esta pergunta, é necessário,
entender um pouco melhor o conceito de estimativa. A escolha da estimativa, dentre
seus diferentes tipos, varia de acordo com a sua finalidade.
No caso, de montagem de uma industria química. Neste caso, e elaborada
uma estimativa de “ORDEM DE GRANDEZA”. Estas podem ser calculadas com
base em ábacos existentes, em livros especializados ou com comparações com
plantas semelhantes. A faixa de precisão desta estimativa deve ser de +40% a 20%.
Após elaborar-se a estimativa “ORDEM DE GRANDEZA”, e concluindo-se o
interesse em montar tal indústria o próximo passo será “ESTIMATIVA DE ESTUDO”
que é peça do Estudo de Viabilidade do Projeto. Para esse cálculo é necessário que
se faça um levantamento mais apurado, determinando os custos de outras plantas
semelhantes, já construídas, estimando-se separadamente: os materiais e
equipamentos, a construção e montagem, a engenharia, e outros grandes itens do
empreendimento. A faixa de precisão dessa estimativa deve ser de +30% a -15%.
Se o empreendimento foi viável, a próxima etapa é a “ESTIMATIVA
DEFINIDA”, que é da maior importância, pois será o orçamento base do
empreendimento.
Será dedicada uma explanação especial sobre a metodologia para a
elaboração desse tipo de estimativa.
A “ESTIMATIVA DEFINIDA” é elaborada a partir de um número razoável de
dados, que quanto mais confiáveis, mais precisa será a estimativa. Em geral, as

informações essências que devem ser obtidas para preparação desse tipo de
estimativa são:
a) Planta do terreno: A planta proposta do terreno é inicialmente revisada, sendo o
mesmo de áreas adjacentes inspecionadas para se preparar o plano diretor
preliminar e estimar as melhorias gerais da área e as linhas de utilidades
necessárias.
b) Fluxograma de processo: Normalmente esse fluxograma não indica as
dimensões dos equipamentos, ou número de unidades necessárias. Além disso,
nem sempre mostra os equipamentos auxiliares para unidades de processamento
de grandes dimensões tais como secadores, filtros etc.
c) Fluxograma preliminar de engenharia: Esse fluxograma pode ser esboçado
indicando cada equipamento, suas dimensões e materiais de fabricação dos
mesmos.
d) Plano diretor de layout preliminar de equipamentos: Esses dois documentos
também são esboçados para indicar o tamanho aproximado dos prédios e outras
informações necessárias para a preparação da estimativa definida.
e) Lista preliminar de equipamento e instrumentação: Essa lista deve ser preparada
com base no fluxograma de engenharia preliminar sendo utilizada para determinar o
preço dos equipamentos e da instrumentação.
f)

Balanço de matéria e energia: Sempre que o fluxograma de processo fornecer

informações suficientes sobre o fluxo de materiais, será apenas necessário preparar
os balanços de vapor, água, eletricidade, e demais utilidades, com a finalidade de
dimensionar as instalações de serviço.
Na “ESTIMATIVA DEFINIDA”, o custo de mão–de–obra para cada item é
calculado com base nas estimativas de material. Para itens como serviços gerais de
implantação e tubulação, o custo de materiais e mão-de-obra é usualmente

estimado como um todo, podendo ser separados mediante percentuais. Esses
percentuais dependerão do tipo de serviço normalmente subcontratado.
Na figura 16 estão sumarizados, todos os tipos de estimativa, bem como os
documentos necessários para realizar cada uma delas (AZEVEDO, 1992).

Figura 16. Informações necessárias para estimativa de custos

4.2.1 Estimativa de Custo Baseado em Preços de Equipamentos
É pratica usual na Engenharia Química, fazer estimativa de custo de um
projeto baseado, no custo de equipamento de processo. Nessa metodologia, todos
os custos de projeto (tubulação, instrumentação, elétrica, etc.), são uma
porcentagem do custo de equipamentos de processo. Essa metodologia está bem
explicada no livro de NAVARRETE & COLE (2001). A tabela 17 sumariza essa
metodologia.
Tabela 17.

Metodologia de estimativa de custo baseada em custo de equipamento
Itens

Custo

Equipamento

100

Tubulação

25

Instrumentação

10

Elétrica

20

Prédios

30

Estrutura de Aço

15

Pintura

15

Isolação Térmica

5

Proteção contra incêndio

3

Soma custos diretos

223

Engenharia

10

Canteiro de Obras

15

Soma custos indiretos

25

CUSTO TOTAL

248

Na tabela 18, estão listados os principais equipamentos da planta de cloreto de
níquel.

Tabela 18. Custos dos equipamentos da unidade de produção de cloreto de níquel
Equipamentos

Custo (kR$)

Reator Cloreto de Níquel

200

Condensador

20

Cristalizador

150

Centrífuga

80

Tanque de Água-Mãe

10

Lavador de Gases

20

TOTAL

480

Aplicando a metodologia da Tabela 17, o custo do total do empreendimento
de cloreto de níquel, é apresentado na tabela 18.
Tabela 19 . Estimativa de custo da planta de cloreto de níquel.
Itens

Custo

Equipamento

480

Tubulação

120

Instrumentação

48

Elétrica

96

Prédios

144

Estrutura de Aço

72

Pintura

72

Isolação Térmica

24

Proteção contra incêndio
Soma custos diretos

14,5
1070

Engenharia

48

Canteiro de Obras

72

Soma custos indiretos
CUSTO TOTAL

120

1190

4.3 Engenharia Econômica e Avaliação do Investimento
Uma vez calculado, o custo de investimento da planta de produção de cloreto
de níquel, o próximo passo, é preparar os custos operacionais da unidade. Esses
custos operacionais, e as receitas auferidas com a venda do produto, serão
utilizados, para a montagem do fluxo de caixa, que definirá, a rentabilidade do
projeto. Na tabela 26, são desenvolvidos esses conceitos. Os dados da tabela 19,
foram preparados pelo departamento financeiro da Produquímica.
Tabela 19. Custos operacionais da unidade de produção de cloreto de níquel
Receitas/Despesas

R$/kg(NiCl2.6H2O)

Receita (preço de venda do produto)

30

Despesa (custo da matéria-prima)

16

Despesa (custo de energia)

3

Despesa (custo de mão-obra)

2

4.3.1. Avaliação do Investimento
De posse dos dados da tabela 25 e 26 pode-se, finalmente construir o fluxo
de caixa, que será a ferramenta principal para realizar a avaliação econômica do
projeto da unidade de produção de cloreto níquel. O fluxo de caixa para este projeto
pode ser visualizado na figura 20.

Figura 17. Fluxo de caixa

CFO= kR$ 1190 (investimento)
CFn= 8 (receita) x 30.000(capacidade da planta) = kR$ 240/mês
N=

15 anos (vida útil planta) x 12 (meses do ano) = 180 meses

i=

12% ao ano(definido pelo departamento financeiro da Produquímica)

4.3.2 Avaliação de Investimento (Método do pay-back)
Longe de ser um método acurado, o pay-back, é ainda método mais
utilizado. Embora não leve em conta o valor do dinheiro no tempo, é bastante
intuitivo, de fácil compreensão, embora sua interpretação pura e simples possa
conduzir a erros. No caso em questão o seu cálculo, não apresenta dificuldades.
Tempo de retorno=1190/240= 4,96 meses
Por esse cálculo conclui-se, que o projeto do cloreto de níquel terá um
retorno extremamente rápido, de apenas 5 meses.
4.3.3 Avaliação de Investimento (Método do VPL)
O conceito do valor presente líquido foi definido no item 2.5.2.4, o seu cálculo
foi realizado utilizando-se o software do livro CASAROTO (2000). Obviamente para
a utilização desse cálculo utilizou-se o fluxo de caixa da figura 20.
VPL= R$ 19.287.751,00
Portanto o cálculo do VPL mostra um projeto extremamente viável, já que
calculado, é bem maior que o investimento inicial da planta de cloreto de níquel.
4.3.4 Avaliação de Investimento (Método da TIR)
O conceito de taxa interna de retorno, foi definido no item 2.5.2.5, o seu
cálculo foi realizado utilizando-se o software do livro de CASAROTO (2000).
Obviamente para a utilização deste cálculo utilizou-se o fluxo de caixa da figura 17.

O conceito da TIR implica em encontrar a taxa de juros, na qual o VPL, será igual a
zero.
TIR=17,2% ao mês
Como a TIR calculada, é muito maior que a taxa mínima de retorno 12% ano
(0,948% mês), o projeto é altamente viável. Portanto, pode-se concluir que de
qualquer maneira que este projeto for analisado, ele será altamente viável.

5. Conclusão
Primeiramente gostaria de relembrar quais foram os objetivos, desta
dissertação. O presente trabalho descreve o desenvolvimento do processo de
produção de cloreto de níquel desde sua pesquisa básica de patentes, pesquisa
laboratorial, até a implantação deste projeto em escala industrial. Tentou-se
demonstrar, que com a utilização dos princípios básicos de química e engenharia
química, podemos acelerar e otimizar sobremaneira o desenvolvimento de
processos químicos. O trabalho demonstra quais são os passos a serem seguidos,
desde os primeiros experimentos exploratórios, até o projeto final da planta química.
Para se alcançar esse objetivo lançou-se mão de princípios fundamentais da
engenharia química, que sistematizam o trabalho do desenvolvimento de processos.
Esta somatória dos conhecimentos que visa otimizar o desenvolvimento de
processos químicos é normalmente conhecida como estequiometria industrial. De
posse dos dados gerados, pela estequiometria industrial pode-se, lançando mão dos
fundamentos da Engenharia Econômica, estudar a viabilidade econômica do projeto.
Portanto em vista disto podemos concluir, que os objetivos foram alcançados,
e esta dissertação poderá ser adotada como um guia na exploração de outros
processos químicos, principalmente na área inorgânica.
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