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RESUMO
A lisina é um aminoácido essencial para humanos e animais. É um
intermediário chave para a formação de proteínas musculares e tem um
importante papel na absorção de cálcio, na produção de hormônios, enzimas e
anticorpos. Entretanto, ela não é sintetizada por animais e por consequência,
deve ser ingerida como lisina ou a partir de proteínas que contenham lisina.
Cerca de 800.000 toneladas de L-lisina são produzidas anualmente no mundo e
quase que exclusivamente através de bioprocessos.Nesse trabalho foram
definidas as etapas de operações unitárias do processo de produção de L-Lisina
e escolhidos dois valores de três diferentes parâmetros: produtividade do
produto (2,0 e 4,0 g/(L.h)), fator de conversão da matéria-prima (fonte de
carbono) em produto (Y P/S = 0,30 e 0,55 g/g) e preço da matéria-prima caldo de
cana – sacarose (50 e 100 $/ton.), resultando em oito diferentes cenários. Para
esses oito cenários, utilizou-se o software SuperPro Designer® para simular o
balanço de massa para 10.000 toneladas/ano de L-lisina e o seu respectivo custo
de produção. O resultado mostra que dentre esses cenários simulados o menor
custo de produção de L-lisina obtido foi para o cenário C1P4C055, de
US$2,09/kg e o maior custo de produção de lisina foi para o cenário C2P2C030,
de $4,62/kg. Para o custo de produção de lisina de $2,09/kg a produtividade de
lisina foi de 4,0 g/(L.h), o fator de conversão Y P/S foi de 0,55 g/g e o custo da
matéria-prima (caldo-de-cana) foi de US$50/t na concentração de 18%.Para o
custo de produção de lisina de US$4,62/kg a produtividade de lisina foi de 2,0
g/(L.h), o fator de conversão Y P/S foi de 0,30 e o custo da matéria-prima foi
US$100/tonelada para o caldo de cana na concentração de 18%.Observa-se que
para o cenário C1P4C055 o custo de produção é menor e praticamente
constante a partir de uma produção de 55.000 toneladas/ano, em torno de
US$1,82/kg. Esse resultado é bastante interessante para definir a quantidade de
lisina a ser colocada no mercado. Já para o cenário C2P2C030 o custo de
produção é um pouco menor também e praticamente constante a partir de uma
produção de 40.000 toneladas/ano, em torno de US$4,34/kg. Em relação à
análise de lucratividade para o melhor cenário e considerando-se a influência da
fonte de carbono (sacarose) no custo do processo, conclui-se que a redução do
custo dessa matéria prima se mostra como o melhor caminho para garantir a
redução máxima possível de custo no processo. Nesse sentido deve ser
desenvolvida negociação em bases anuais com fornecedores de fontes de
carbono. Uma redução de, por exemplo, 10% nessa matéria prima, ou seja,
reduzir o custo/Kg de US$ 50,00 para US$ 45,00/Kg provocará um reflexo direto
no processo levando a uma alteração nos parâmetros de margem bruta (de
40,12% para 42,04%), retorno de investimento (de 37,38% para 38,85%), tempo
de payback (de 2,67 anos para 2,57), taxa interna de retorno (28,67% para
29,77%) e valor líquido presente (de US$ 234.636.000,00 para 248.472.000,00)
(taxa de 7% de juros). A metodologia de análise de custo realizada pelo software
SuperPro Designer mostrou resultados bastante interessantes, pois permitiu
nortear as estratégias de pesquisa e desenvolvimento dos processos estudados,
uma vez que essa metodologia permite classificar as variáveis de interesse para
a análise de custos. A partir do breakdown de valores que compõe o custo do
processo, o maior impacto detectado foi o preço da matéria-prima sacarose. Em
sequência vieram os custos de depreciação dos equipamentos (FacilitiesDependent), utilidades, mão de obra operacional e laboratório. Finalmente

concluiu-se que uma estratégia para diminuir os custos do produto lisina é
encontrar uma fonte de carbono mais barata e contar com os possíveis reflexos
dessa redução de custo para tornar o produto mais viável comercialmente.

Palavras-Chave: Pré-viabilidade econômica; Lisina; SuperPro Designer.

ABSTRACT
Technical-economic pre-feasibility analysis of the Lysine production
process for animal supplementation
Lysine is an essential amino acid for humans and animals. It is a key
intermediary for the formation of muscle proteins and plays an important role in
the absorption of calcium, in the production of hormones, enzymes and
antibodies. However, it is not synthesized by animals and therefore should be
ingested as lysine or from lysine-containing proteins. About 800,000 tons of Llysine are produced annually in the world and almost exclusively through
bioprocesses. In this work, the steps of unitary operations of the L-Lysine
production process were defined and two values of three different parameters
were chosen: product productivity (2.0 and 4.0 g/(Lh)), product yield (Y P/S =0.30
and 0.55 g/g) and price of the raw cane-sugar broth (50 and 100$/ton), resulting
in eight different scenarios. For these eight scenarios, the software SuperPro
Designer® was used to simulate the mass balance for 10,000 tons/year of Llysine and its respective cost of production. The results show that among these
simulated scenarios the lower production cost of L-lysine obtained was for
scenario C1P4C055, of US $ 2.09/kg and the highest lysine production cost was
for scenario C2P2C030, from $ 4.62/kg. For the lysine production cost of $
2.09/kg the lysine yield was 4.0 g/(Lh), the Y P/S product yield was 0.55 g/g and
the cost of the raw material of sugarcane was US $ 50/t at the 18% concentration.
For the lysine production cost of US $ 4.62/kg the lysine productivity was 2.0
g/(Lh), the Y P/S yield was 0.30 g/g and the cost of the raw material was US $
100/ton for 18% sugarcane juice. It can be observed that for scenario C1P4C055
the cost of production is lower and practically constant from a production of
55,000 tons/year, around US $ 1.82/kg. This result is quite interesting to define
the amount of lysine to be placed on the market. For the C2P2C030 scenario, the
cost of production is a little lower also and practically constant from a production
of 40,000 tons/year, around US $ 4.34/kg. Regarding the analysis of profitability
for the best scenario and considering the influence of the carbon source (sucrose)
on the process cost, it has been concluded that the cost reduction of this raw
material is shown as the best way to guarantee maximum reduction possible cost
in the process. In this sense, negotiations should be developed on an annual
basis with suppliers of carbon sources. A reduction of, for example, 10% in this
raw material, i.e. reducing the cost/kg from US $ 50.00 to US $ 45.00/kg will cause
a direct reflection on the process leading to a change in gross margin parameters
(from 40.12% to 42.04%), return on investment (from 37.38% to 38.85%),
payback time (from 2.67 years to 2.57), internal rate of return (28,67% to 29.77%)
and net present value (from US $ 234,636,000.00 to 248,472,000.00) (7%
interest rate). The cost analysis methodology performed by the SuperPro
Designer software showed very interesting results, since it allowed to guide the
research and development strategies of the studied processes, since this
methodology allows to classify the variables of interest for the cost analysis. From
the breakdown of values that compose the cost of the process, the biggest impact
detected was the price of the raw material sucrose. In sequence came the
depreciation costs of facilities (Facilities-Dependent costs), utilities, operational
labor and laboratory. Finally, it has been concluded that a strategy to reduce the
lysine production costs passes through finding a cheaper carbon source and

counting on the possible effects of this cost reduction to get a more commercially
viable product.
Keywords: Economical pre-feasibility; Lysine; SuperPro Designer
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1 INTRODUÇÃO
O aparecimento de técnicas do DNA recombinante iniciou-se na década de 70 e
provocou uma verdadeira revolução no conhecimento da biologia molecular.
Esse conjunto de técnicas foi reforçado de forma significativa com a introdução
da técnica PCR (Reação em cadeia da polimerase), dando aos cientistas a
possibilidade de entender e explorar de forma mais objetiva o processo essencial
da vida.
Esse período marcou a evolução da biotecnologia como processo industrial e
mais especificamente tornou-se possível demonstrar que o DNA de células
eucarióticas poderia se propagar tendo a bactéria gram-negativa Escherichia coli
como hospedeira (Morrow et al., 1974) e que produtos funcionais, tais como
ativos farmacêuticos, poderiam ser sintetizados a partir de genes heterólogos
clonados em plasmídeos bacterianos (Ratzkin and Carbon, 1977; Vapnek et al.,
1977).
Proteínas funcionais, solúveis e puras são muito demandadas pela biotecnologia
moderna, já que fontes naturais raramente atendem as necessidades de
quantidade, isolamento e custo, o que leva inevitavelmente a se escolher a
tecnologia recombinante como metodologia prioritária.
Após alguns casos de sucesso, se concluiu que o potencial dessas técnicas não
tinha limites, e ficou claro que embora a clonagem de um gene em um
determinado vetor seja possível, a obtenção de um produto funcional a partir de
sua expressão não é tão simples.
Sem dúvida a expressão de proteínas recombinantes em sistemas microbianos
passa prioritariamente pela bactéria gram-negativa Escherichia coli. São mais de
40 anos de experiência acumulada com essa bactéria. Isso se deve basicamente
a facilidade de expressão em função de sua relativa simplicidade, crescimento
rápido, baixo custo, a genética ser bem conhecida e pelo grande número de
ferramentas moleculares compatíveis disponíveis.
Teoricamente os passos necessários para se obter uma proteína recombinante
são muito claros, é necessário considerar o gene de interesse, cloná-lo em um
vetor disponível (normalmente um plasmídeo bacteriano), inseri-lo e induzi-lo em
um hospedeiro de escolha e então a proteína estará pronta para purificação e
caracterização.
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Esse conhecimento acumulado com a bactéria E. coli possibilitou também
estender essas modificações para a obtenção de elevadas concentrações de
outros produtos, por exemplo, a família dos diferentes aminoácidos. A mutação
aleatória, tão empregada na obtenção de cepas boas produtoras de diversos
aminoácidos passa a ser substituída pela modificação dirigida.
Porém todos os processos biotecnológicos são constituídos por diferentes
etapas de operações unitárias, umas mais simples, outras mais complexas, que
resultam em um custo de produção específico. Portanto, os benefícios das
ferramentas de simulação são muitos quando se analisa o desenvolvimento de
um determinado produto, pois as diversas possibilidades de processo resultam
em diversos cenários econômicos. Em função disso, as análises de custo
assumem um papel fundamental já que possibilitam a identificação dos passos
críticos de custo de um processo, como por exemplo, decidir se a decisão de
construção de uma planta é viável ou se a terceirização de uma atividade fabril
se mostra como uma decisão mais conveniente. Através da avaliação econômica
podemos definir o perfil de processo de um determinado produto, identificar onde
estão os principais impactos de custo e definir as melhores formas de mitigá-los.
Pode-se também definir o capital a ser investido (CAPEX), o custo operacional
(OPEX), definir o custo unitário de produção e compará-lo com o custo existente
no mercado e por fim calcular a lucratividade e o consequente retorno do
investimento a ser realizado.
Esse trabalho faz a análise do custo do processo de produção de L-lisina e
discute o seu resultado no âmbito de outros produtos biotecnológicos, como as
produções de insulina humana e anticorpo monoclonal, comparando os seus
custos e gargalos de produção. As três moléculas possuem perfis
mercadológicos distintos: enquanto a lisina é considerada uma commodity, com
produção anual de centenas de toneladas, utilizada na suplementação de rações
animais, a insulina é um polipeptídio fundamental para o tratamento da diabetes,
com demanda mundial de 15 a 25 Kg anuais e os anticorpos monoclonais são
produtos de altíssimo valor agregado, utilizados

em testes diagnósticos e

finalidades terapêuticas (Tratamento do câncer), com demanda anual de alguns
poucos quilogramas.
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Buscou-se nesse trabalho valorizar uma metodologia de análise de custo do
processo de produção que permite não apenas identificar as inflexões de custos
mais importantes de cada processo como também uma maneira de mitigá-los,
seja através de aumento de produtividade ou rendimento do processo, redução
do custo de matérias primas ou aumentando a versatilidade do uso de
equipamentos, reduzindo o capital investido em processo.
Em função da importância dos anticorpos monoclonais na terapêutica de
diferentes patologias e da demanda crescente de sua utilização criou-se uma
grande expectativa de redução de custos nesse processo de manufatura em
função dos altos custos envolvidos. Da mesma forma, a produção de insulina por
bioprocesso envolve um custo de processo bastante importante em função do
alto investimento em consumíveis de processo, o qual obrigatoriamente é
agregado ao custo do produto tornando a sua produção bastante cara. Já o
bioproduto lisina produzido como aditivo em suplemento animal caracteriza-se
como um produto de menor valor agregado e de grandes volumes de produção.
A metodologia adotada nesse trabalho analisa e discute esses três interessantes
e diferentes bioprodutos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os aspectos econômicos que envolvem o projeto de bioprocessos passam
necessariamente pela resposta de uma série de perguntas tais como: qual é o
perfil de mercado do produto final e seus respectivos concorrentes; quais são os
custos dos materiais envolvidos; quais são os custos dos parâmetros de
operação mais importantes; quais são as possibilidades e onde estão as
incertezas; onde estão os pontos econômicos chaves; qual o impacto do
processo em custo e qualidade; existem alternativas para o processo proposto;
como se pode aumentar o binômio produtividade & lucratividade e outras
questões inerentes.

Baseado nas respostas obtidas é possível partir para a definição dos seguintes
parâmetros: escolher apropriadamente a sequência de passos do processo;
definir um fluxo de processos dentro de um conceito de operações unitárias;
familiarizar-se com os simuladores de lotes de processo; estimar custos de
investimentos operacionais; fazer diferentes análises de lucratividade; mensurar
o impacto ambiental do processo e fazer diferentes análises de sensibilidade do
processo.

O desenvolvimento de processo de um produto biotecnológico pode levar alguns
anos, requer muitas etapas, e envolve diferentes participantes. O custo de
desenvolvimento do processo dependerá das especificações do produto, da
complexidade do processo e dos requerimentos de sua aplicação. O
desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos são os mais caros, com um custo
médio de US$ 300 a US$ 800 milhões e podem levar de 10 a 15 anos,
considerando-se o período desde a concepção da ideia até o registro do produto
(Heinzle et al., 2006). O desenvolvimento de produtos para os segmentos
químicos, de alimentos e nutrição animal demanda menos gastos e se passa de
forma mais rápida, mas mesmo assim requer investimentos substanciais de
tempo e dinheiro.
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Um projeto de sucesso requer a melhor base decisória possível em cada ponto
de desenvolvimento, desde a criação da ideia até a realização da produção na
planta industrial. Durante o processo de desenvolvimento de um produto, para
cada decisão relevante a ser tomada torna-se crítico o levantamento e a
estimativa de toda informação sobre o processo, assim como o seu ambiente
socioeconômico no sentido de medir-se adequadamente os possíveis impactos
da decisão. Por isso, é importante que reuniões com os investidores do projeto
ocorram de forma frequente e dependendo do tipo de decisão que se venha a
tomar, é possível que sejam também envolvidos profissionais de marketing, de
patentes e legais, de especialistas ambientais, biólogos, químicos e engenheiros
bioquímicos que trabalham no processo de biocatálise. As fases iniciais do
processo de desenvolvimento determinam a maior parte da estrutura de custo
assim como o impacto ambiental final do processo industrial.
Portanto é de fundamental importância que se defina um projeto de base e que
se envolva os vários profissionais de R&D desde o início do processo de
desenvolvimento.
O objetivo principal é criar um projeto otimizado para a produção do produto
desejado. Isso inclui explicitamente a consideração de que passos individuais de
processo, tais como a biorreação e diferentes unidades de downstream possam
se desviar de sua operação otimizada. Por exemplo, o uso de soro no cultivo de
células animais pode melhorar o crescimento e o rendimento do produto.
Entretanto os componentes do soro podem complicar o processo de downstream
de tal forma, que talvez seja melhor aceitar um rendimento menor em um
bioprocesso livre de soro para propiciar uma purificação simplificada.
2.1

Classificação dos produtos biotecnológicos

Existem diversos critérios que podem ser usados para classificar a larga faixa de
produtos envolvidos em bioprocessos. A escala de produção afeta a
configuração de processo, a seleção do equipamento e a parte econômica. São
normalmente diferenciados em semiacabados ou comodities produzidos em
larga escala, produtos de química fina (especialidades) e produtos farmacêuticos
que são produzidos em menor escala. Semiacabados químicos são produzidos
em grandes quantidades (normalmente mais de 1000 toneladas/ano) e possuem
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normalmente processos de separação e purificação (downstream), com grau de
pureza baixo, e, portanto, são vendidos a um preço relativamente baixo (Heinzle
et al., 2006). Em geral necessitam de um biocatalizador que cresça em um meio
barato e atinja uma alta produtividade. Contrariamente a esse perfil, a maioria
dos produtos farmacêuticos é produzido em pequenas quantidades, às vezes em
Kg/ano. Por apresentarem um alto preço de mercado, são admitidos o uso de
meios de cultura caros e equipamentos complexos com produtividades baixas,
assim como sistemas de separação e purificação com custos extremamente
elevados pelo alto grau de pureza requerido nos produtos para uso humano. Os
produtos de química fina são utilizados como intermediários e são aplicados em
indústrias variadas. A sua produção anual, preço e pureza requeridas os
posicionam entre os semiacabados químicos e farmacêuticos. A Tabela 1
fornece uma visão geral de bioprodutos típicos e os seus volumes de mercado.

Tabela 1. Bioprocessos e seus valores aproximados de mercado

Produto

Volume anual Valor aprox.
(toneladas)

Etanol
Ácido cítrico

Preço ($/kg)

($/bilhões)

19.000.000 5

0,25

1.100.000 1,1

1

Ácido glutâmico

800.000 0,8

1

Protease detergente

100.000 0,3

3

Aspartame

10.000 0,05

5

Cefalosporina

5.000 2,5

500

Tetraciclina

5.000 0,3

60

Insulina
Eritropoetina

Fonte: Heinzle et al., 2006

25.000 3,1
0,01 5

125.000
500.000.000
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A retenção ou secreção do produto pela célula tem importantes implicações para
o processo de downstream. Para se separar e purificar um produto que está
retido dentro de uma célula é preciso provocar a ruptura desta célula e a extração
do produto intracelular. Junto com o produto muitas outras substâncias são
liberadas, tais como, proteínas, ácidos, lipídeos, etc... Isso provoca uma
complexidade adicional para a separação e purificação do produto e aumenta o
capital a ser investido em equipamentos de processo. Em função disso, somente
moléculas com alto preço no mercado podem ser produzidas por via intracelular
e como exemplo podemos citar algumas proteínas bioterapêuticas. A maioria
dos bioprodutos é produzida por via extracelular, o que resulta em processos de
separação e purificação muito menos complexos (Heinzle et al., 2006).

Normalmente o desenvolvimento dos passos de um processo químico ou
biotecnológico está calcado basicamente na experiência de especialistas
(engenheiros de processo). Tem-se desenvolvido esforços no sentido de captar
esse conhecimento, mais especificamente, através de softwares específicos no
sentido de definir de forma mais geral os passos de síntese de processo. Os
especialistas possuem um conjunto de regras, normalmente chamado de
¨Heurísticas¨ que objetivam montar o esqueleto preliminar dos processos de
coleta e purificação de um determinado produto.
A grande maioria dos processos biotecnológicos, especialmente os de alto valor
agregado e baixos volumes operam nos moldes de lotes sequenciais, já os
processos que operam de forma contínua estão relacionados com a produção
de comodities, tais como ácidos orgânicos e biocombustíveis.
A Figura 1 apresenta uma sequência de operações unitárias que podem ser
utilizadas na biossíntese de produto. Para cada categoria de produto, intracelular
ou extracelular, diferentes tipos de operações são utilizados baseadas nas
propriedades

do

produto,

das

microrganismos, células ou tecidos.

impurezas

e

nas

propriedades

dos
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Figura 1. Processo geral de um bioprocesso genérico.

Fonte: Petrides (1995)
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2.2

Método de Processo

A análise de processo compreende basicamente o detalhamento dos impactos
que o processo previamente definido pode exercer sob o ponto de vista de capital
de investimento, de custo, impacto ambiental e outros critérios que possam ser
considerados. Nesse sentido, é preciso se aprofundar nas metodologias para se
estimar o capital de investimento e o custo de manufatura baseado nos
resultados de balanço de materiais e energia e no tamanho dos equipamentos,
estes cálculos específicos são normalmente feitos através de

simuladores.

Essas ferramentas nos permitem caracterizar o cenário do processo de forma
mais exata, possibilitando refazer rápida e acuradamente todos os cálculos nos
casos de mudança de variáveis ou de dados.
2.3

Simuladores

Os simuladores podem ser utilizados de forma bastante eficiente na
representação e análise de processos integrados. Eles começaram a ser
utilizados na década de 60 e dentre eles podemos citar ASPENS PLUS, HYSYS,
CHEMCAD e PRO II.
Esses simuladores se mostravam mais adequados para processos contínuos de
comportamento transiente. Entretanto a maioria dos processos biológicos são
produzidos através de lotes em modo semi-contínuo. Esse tipo de processo é
melhor modelado utilizando-se simuladores que se responsabilizem pelo fator
dependência de tempo e a sequência de eventos. O primeiro a ser utilizado foi
chamado de Batches e comercializado na década de 80 (Papavasileiou et al,
2008).
Todas as suas operações eram dinâmicas e as simulações envolviam a
integração de equações diferenciais em um determinado período de tempo.
No mesmo período a empresa Intelligen introduziu o simulador SuperPro
Designer, que é basicamente um simulador de fluxo de processos capaz de
gerenciar balanços de energia e de massa, de dimensionar e custear
equipamentos de processo, fazer avaliações econômicas, calcular impactos
ambientais, planejar processos e eliminar gargalos de lotes e processos
contínuos.
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Os benefícios na utilização de um simulador como esse depende do tipo de
produto envolvido, o estágio de desenvolvimento e o tamanho do investimento.
No caso de comodities, como por exemplo biodiesel, o benefício mais visível é a
minimização dos custos de investimento e dos custos de operação.
No caso de moléculas biofarmacêuticas de alto valor o principal benefício é a
diminuição no tempo para a chegada do produto no mercado.
Simuladores de processo são ferramentas que possibilitam ao usuário
representar e analisar processos integrados.

O software SuperPro Designer pode lidar com processos contínuos, com lotes e
com uma combinação de ambos. A forma principal de simulação do SuperPro
Designer é através de operações unitárias, onde um conjunto de operações
ocorrem sequencialmente em um equipamento específico. O conceito de
operações unitárias capacita o usuário a modelar processos em lotes de forma
detalhada (Koulouris et al., 2000). No SuperPro Designer, operações unitárias
são representadas por figuras icônicas no fluxo de simulação. Procedimentos
múltiplos podem também ocorrer no mesmo equipamento na medida em que os
seus tempos de ciclo não se sobreponham. A programação e execução de cada
operação unitária assim como as operações são claramente demonstradas em
gráficos de Gannt e de utilização.
Um problema de particular interesse em qualquer planta é o processo de
eliminação de gargalos, que representa a identificação e remoção dos
obstáculos na tentativa de aumentar a produtividade. Uma boa ferramenta para
se identificar gargalos em processos é através da análise de volumes de
produção, por exemplo, a dependência da capacidade de utilização de um
determinado equipamento e o tempo de ocupação do mesmo no tamanho do
lote. Ferramentas de simulação que são capazes de acompanhar o tempo de
uso do equipamento e a sua capacidade de utilização podem facilitar a
identificação de gargalos potenciais e o desenvolvimento de cenários
alternativos visando a eliminação de gargalos. A produção anual de um
determinado produto em uma planta é o produto entre o tamanho do lote e o
número de lotes executados anualmente (Koulouris et al., 2000).
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2.4

Processo de Manufatura

As ferramentas de simulação podem continuar a ser utilizadas durante o
processo de manufatura para programação da produção, eliminação de gargalos
e otimização de processo.
A estrutura do SuperPro Design para processos em lotes consiste em series de
balanços de energia e materiais e modelos de design para cada operação
unitária envolvida no processo. Os modelos, que podem ser algébricos ou
dinâmicos, são solucionados de maneira modular sequencial.
2.5

Processo Econômico

A avaliação econômica preliminar de um projeto de manufatura de um produto
biológico usualmente envolve a estimativa de investimento de capital, custos
operacionais e a análise de lucratividade.
O desenvolvimento e comercialização de um novo produto farmacêutico é um
processo árduo que toma normalmente algo em torno de 7 a 12 anos para ser
completado e envolve grandes investimentos que variam de 100 a 500 milhões
de dólares, sendo que cerca de 80-85% dos produtos falham em algum ponto do
“pipeline”¨ de desenvolvimento e isso ocorre frequentemente após a fase
dispendiosa de estudos clínicos.
Somente uma ínfima parte desse custo se refere a produtos que efetivamente
chegam ao mercado.
Essa realidade fez com que as empresas investissem cada vez mais em
ferramentas que pudessem contribuir para a avaliação de alternativas e acelerar
o esforço de desenvolvimento de produtos objetivando reduzir o impacto
financeiro desse processo.
2.5.1 Estimativa de custo de capital
2.5.1.1

Capital fixo direto (DFC)

O DFC para plantas pequenas e médias está normalmente na faixa de US$ 50
a US$ 200 milhões, enquanto que plantas de grande porte atingem a faixa de
US$ 250 a US$ 500 milhões. Quando se tem somente objetivos preliminares de
design, os vários itens de DFC são estimados baseados no custo total de compra
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de equipamentos (PC) usando-se alguns multiplicadores que normalmente são
chamados “Lang Factors”.
Existem uma vasta faixa de valores multiplicadores para estimativa de custos de
edifícios. Plantas para comodities bioquímicas, tais como etanol e ácido cítrico,
caem na parte baixa da faixa. De forma contrária, plantas biofarmacêuticas
costumam se localizar na faixa alta dessa mesma faixa devido aos altos
investimentos que se fazem necessários com sistemas de aquecimento,
ventilação e ar condicionado (HVAC). O valor médio de 0,45 correspondem a
plantas relativamente grandes que produzem produtos de médio e alto valor.
2.5.1.2

Estimativa de custo operacional

O custo de operação para se rodar uma planta bioquímica é a soma de todas
despesas rotineiras que incluem matérias primas, consumíveis, utilidades,
deposição de resíduos e o overhead de planta divididos pelo custo de operação
anual pelas taxas anuais de rendimentos de produção (ex. em dólares por kg).
O custo unitário e os preços de venda de bioprodutos são inversamente
proporcionais ao tamanho do mercado. Comodities bioquímicas de baixo peso
molecular e biocombustíveis são produzidos em grandes quantidades e custam
ao redor de US$ 1,00 a US$ 5,00 para serem produzidos. Especialidades
bioquímicas que são usadas como suplementos na indústria de alimentos (ex.
vitaminas) e agentes flavorizantes apresentam um custo de manufatura de US$
5,00 a US$ 100,00 por kg. O custo de manufatura de proteínas terapêuticas
produzidas em grande quantidade está na faixa de US$ 1,00 a US$ 1000/g. A
albumina sérica humana que é extraída do plasma sanguíneo e tem um volume
de produção anual de mais de 500 toneladas e fica próximo do custo mais baixo
de mercado.
O custo de manufatura de proteínas terapêuticas com um volume de produção
anual de algumas centenas de kg a algumas toneladas custam entre US$ 50,00
a US$ 1000,00/g. Os custos de manufatura de interferons, eritropoetina (EPO) e
outras proteínas terapêuticas com volumes de produção anuais muito baixos (de
centenas de gramas a poucos quilogramas) são superiores a US$10.000,00/g.
(Petrides et al., 2015).
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2.5.1.3

Análise de rentabilidade

Estimativas de capital de investimento, custos operacionais e faturamentos de
um projeto fornecem a informação necessária para acessarmos a rentabilidade
e atratividade do ponto de vista de um investimento. Existem vários métodos
para se acessar a rentabilidade, os mais simples incluem os conceitos de
margem bruta, retorno de investimento (ROI) e tempo de payback, os quais são
calculados segundo as seguintes equações (1 a 5):

Margem Bruta = Lucro Bruto/Faturamento

(1)

Retorno de Investimento = Lucro líquido por ano/Investimento Total
(2)
Tempo de Payback (anos) = Investimento Total/Lucro líquido por ano
(3)
Sendo que:
Lucro bruto = faturamento anual - custo operacional anual (4)

Lucro líquido = lucro bruto – (impostos + depreciação) (5)

O conceito de overhead de planta envolve principalmente os custos de
depreciação derivados do investimento de capital, custos de manutenção de
equipamentos, seguros, taxas locais e possivelmente outros tipos de despesas
de overhead. Para estimativas de custos preliminares, o capital de investimento
fixo é usualmente depreciado linearmente por um período de 10 anos.

Esse período pode variar. Por exemplo, nos Estados Unidos o governo permite
que o capital fixo de investimento em equipamentos ocorra entre 5 e 7 anos e 25
a 30 anos para construções físicas. Pode-se também estimar o custo anual de
manutenção como um percentual do custo da compra dos equipamentos
(normalmente 10%) ou como um percentual do capital de investimento fixo geral
(3 – 5%). Taxas de seguro dependem de uma maneira geral dos riscos e do bom
estado de conservação da planta. Esse valor pode aumentar consideravelmente
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nos casos em que existe o processo de materiais inflamáveis e altamente
tóxicos. (Investopedia – Sítio financeiro).
A despesa de fábrica representa um custo de overhead incorridos em atividades
que não estejam orientadas para o processo tais como pagamentos, proteção
contra fogo, segurança e restaurantes e podem representar 5 – 10 % do custo
fixo direto. (DFC).
2.5.1.4

Matérias-Primas

O custo de matérias primas inclui o custo de todo o meio de cultura, substâncias
químicas de recuperação e materiais de limpeza. Para produtos comodities, tais
como etanol, o custo de fermentação é o principal componente. Para produtos
de alto valor agregado, a solução usada para a recuperação do produto e
limpeza do equipamento pode ser a maior parte do custo de processo.
É importante observar que o preço de uma matéria prima pode variar largamente
dependendo do grau de pureza requerido, como claramente observado no caso
da água. A água para injeção (WFI), por exemplo, custa 100 a 500 vezes mais
que a água potável fornecida nas cidades.
2.5.1.5

Mão de Obra

O custo de mão de obra é baseado no número total de operadores, que por sua
vez é calculado unindo-se os requisitos dos vários passos da operação em
função do tempo disponível. A necessidade de mão de obra em uma planta que
trabalha em lotes varia com o tempo. Em uma planta de um único produto o
número de operadores em cada turno deve ser baseado na demanda máxima
durante esse turno.

Em plantas multiprodutos, cada linha de produtos pode empregar um certo
número de operadores dedicados e contar com operadores flutuantes para
atender períodos de alta demanda. Em geral plantas menores tendem a utilizar
grandes números de operadores porque são menos automatizadas. Por
exemplo, pequenas empresas de biotecnologia podem utilizar 02 ou 03
operadores para fazer a preparação de um biorreator, enquanto em uma planta
de bioprocesso grande altamente automatizada, somente um operador pode
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remotamente tomar conta de um conjunto de 6 biorreatores a partir de um centro
de controle.

De uma maneira geral uma companhia de biotecnologia típica que lida com
produtos de alto valor agregado alocará pelo menos um operador por cada
operação unitária de processo (centrifugação, filtração por membrana,
cromatografia, etc.) durante a sua operação. O custo anual de um operador pode
variar brutalmente ao redor do mundo. Está na faixa de US$ 4.000 a US$ 10.000
em países em desenvolvimento e pode exceder US$ 50.000 em países
desenvolvidos.
2.6

Análises de custo de produtos biotecnológicos

O emprego de ferramentas de simulação para análises técnicas de fluxogramas
de processo e simuladores de custos de produção de bioprocessos estão cada
vez mais usuais (Claypool & Raman, 2013; Garcia et al., 2011).
Safri et al., (2012) modelaram e otimizaram a produção da vacina Coryza
infecciosa (IC) produzida com a bactéria Haemophilus paragallinarum (HPG)
para uso veterinário em aves. Com o auxílio do software SuperPro Designer
v5.5., os autores analisaram seis diferentes esquemas de processo para
diferentes demandas de produção de maneira a analisar e minimizar os custos
de produção da vacina. O resultado foi uma receita de USD 240 milhões, com
margem bruta de 9,13%, retorno de investimento (ROI) igual a 46,12% e tempo
de retorno (payback time) estimado em 3 anos.

Auli et al., 2013 modelaram e simularam o processo de bioconversão de xilitol a
partir de hemicelulose proveniente da biomassa para escala comercial. O
processo foi conduzido de modo contínuo e o objetivo foi maximizar a produção
de xilitol. Os autores simularam um bioprocesso empregando a bactéria
C.boidinii NRRL Y-17231, alcançando uma conversão de 75% e 53% do
rendimento teórico de xilose em xilitol para os processos conduzidos em
batelada alimentada e batelada, respectivamente, produtividade máxima de 0,46
g/L.h para batelada alimentada (dobro do processo em batelada) para um tempo
de 15 anos de depreciação da planta.
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Os autores comparam 3 diferentes softwares: Aspen Plus, HYSYS and SuperPro
Designer® e selecionam o software SuperPro como melhor ferramenta de
simulação para a produção de xilitol em escala comercial.

Tusé et al.,(2014) apresentam dois casos estudo de viabilidade técnicoeconômica para a produção de duas diferentes enzimas: I) butirilcolinesterase
humana para uso terapêutico a partir de planta e II) celulase para conversão da
celulose proveniente da biomassa a partir de fungo. Empregando o software
SuperPro Designer, os autores obtém os custos unitários dos produtos iguais a
US$6,98 e $10,6; custo total de investimento de US$ 11,5 e $ 81,5 milhões e
custo operacional anual de US$ 20,0 e $ 29,9 milhões para os produtos i e ii,
respectivamente.

Choi & Lee, 1997 analisaram os custos de produção de polihidroxibutirato (PHB)
empregando o software SuperPro Designer para 4 diferentes bactérias:
Alcaligenes eutrophus, Alcaligenes latus, Methylobacterium organophilum e uma
Escherichia coli recombinante. Analisando também dois diferentes processos de
separação e recuperação do produto, os autores observaram que para uma
produção anual de 2850 tons de PHB puro, o menor custo de produção
observado foi de US$5,58/kg empregando a bactéria Alcaligenes eutrophus e o
método de digestão por hipoclorito e surfactante. Aumentando a produção para
um milhão de toneladas anual, o custo cai para US$4,75/kg. Os autores
observaram também que o maior impacto no custo de produção foi o preço da
fonte de carbono, sugerindo o emprego de outras fontes mais baratas, como
resíduos agrícolas.

Choi & Lee (1999) estudaram os custos envolvidos na produção dos
biopolímeros polihidroxialcanoatos (PHA) e escolheram os parâmetros
produtividade do produto, teor de polímero intracelular, rendimento do processo,
custo da fonte de carbono e método de separação do processo. Observaram que
a produtividade do processo afeta apenas os custos relacionados com
equipamentos, mas o teor do polímero tem múltiplos efeitos no processo
econômico e concluem que o desenvolvimento de um método de recuperação
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eficiente e mais econômico é também importante para a diminuição dos custos
e viabilização do processo de produção de PHA.

Kamuri et al., 2012 empregaram o software SuperPro Designer para a análise
do custo de produção da enzima β-glucoronidase, de elevado valor na indústria
farmacêutica. Empregando uma bactéria E. coli recombinante carregando o
gene da enzima de T. maritime os autores modelam e otimizam a produção após
análise de diferentes cenários. Os resultados apontam a condução de 1912
bateladas anuais (17046 kg da enzima), faturamento de USD 44M com 13,24%
de margem bruta, 29,44% de retorno de investimento, resultando num tempo de
payback inferior a 4 anos.

Nessa mesma direção, Mudliar et al., 2008 analisou economicamente o processo
de produção de PHB a partir de lodo ativado. O rendimento de PHB e a
capacidade da planta mostraram significantes efeitos no custo do polímero. Para
uma planta com capacidade de processar 100 m3/dia de PHB com 44% de
rendimento, o custo resultou em US$ 11,8/kg. Já para uma planta de 1000 m3/dia
e 70% de rendimento, o custo foi reduzido para US$ 5,38/kg. Novamente, o custo
do substrato carbono apresentou efeito significativo na economia do processo.

Com o intuito de substituir a fonte de carbono para outra mais barata, Posada et
al., 2011 analisou o processo de produção de PHB empregando duas fontes de
glicerol resíduo da produção de biodiesel (88 ou 98 wt%). Empregando o
software Aspen Plus os autores simularam o processo com duas etapas para a
produção: primeira etapa de crescimento do microrganismo e segunda etapa de
produção de PHB e analisaram três diferentes etapas de separação e purificação
do produto. O menor custo de PHB obtido foi entre 2,11 e 2.44 US$/kg para o
glicerol 88 wt% e entre 1,94 e 2,38 US$/kg quando considerado o glicerol 98
wt%. Esses custos de produção foram considerados os menores encontrados na
literatura.
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2.7

Caso 1 - Produção de Lisina

A lisina é um aminoácido essencial para humanos e animais. É um bloco chave
para a formação de proteínas musculares e tem um importante papel na
absorção de cálcio, na produção de hormônios, enzimas e anticorpos.
Entretanto, ela não é sintetizada por animais e por consequência, deve ser
ingerida como lisina ou a partir de proteínas que contenham lisina.
A L-lisina pode ser produzida por métodos químicos ou bioquímicos, esses
últimos são mais econômicos, mesmo que apresentem baixos rendimentos de
L-lisina durante o seu processo de extração, já que requerem instalações
específicas e o uso de materiais de alto custo em seu processo. A cepa mais
utilizada na produção de bioprocesso de L-lisina refere-se ao gênero
Corynebacterium,

mais

especificamente,

as

espécies

Corynebacterium

glutamicum, Brevibacterium flavum e Brevibacterium lactofermentum tem sido
usado nos últimos 50 anos para a produção industrial desse aminoácido.
Dentro dos vinte aminoácidos de ocorrência natural, a L-lisina (C 6 H 14 N 2 O 2 ; peso
molecular: 146,19) é um dos nove (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina,
fenilanina,

treonina,

triptofano

e

valina)

aminoácidos

essenciais

e

comercialmente importantes, encontrados em proteínas da maioria dos
organismos vivos. A sua forma comercial mais importante é a L-lisina HCl
(monocloridrato). A L-lisina é comumente produzida em sua forma hidro clorada
estável e não higroscópica (H 2 N (CH 2 ) 4 CHNH 2 CO 2 H.HCl.2H 2 O) em um grau
de pureza acima de 98,5% e um teor de umidade abaixo de 1%.
É principalmente utilizado como aditivo alimentar na indústria, misturada em
diversos outros produtos utilizados na pecuária, tais como cereais que
normalmente não possuem níveis adequados de L-lisina para os requisitos
nutricionais da pecuária, especialmente para animais monogástricos como
frangos, aves e suínos e como suplementos para humanos. Esse aditivo melhora
a qualidade alimentar de animais, favorecendo a absorção de outros
aminoácidos, permitindo a ingestão de proteínas de baixo custo derivadas das
plantas e por consequência mantendo altas taxas de crescimento e limitando a
poluição derivada da excreção de nitrogênio.
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A patente US4327118 descreve um método preparatório para composições de
Lisina de longa estabilidade, adequada como suplemento alimentar animal, que
não aglomera na presença de umidade e pode substituir eventualmente a L-lisina
purificada de alto custo.
Como produto de química fina, é utilizado na medicina humana, em cosméticos
e na indústria farmacêutica particularmente como componente e soluções de
infusão e como precursores na indústria química. Adicionalmente pode ser
utilizado na produção industrial de uma lisina oticamente ativa utilizável como
ingrediente intermediário na indústria farmacêutica.
Cerca de 800.000 toneladas de L-lisina são produzidas anualmente no mundo e
quase que exclusivamente através de bioprocessos.
Becker et al., 2010 estudaram a produção de lisina empregando a bactéria C.
glutamicum LYS 12 modificada em processo conduzido em batelada e batelada
alimentada em biorreator Sartorius Biostat B plus de 5 litros nas seguintes
condições (Figura 2): velocidade de aeração de 2,5 L/min, oxigênio dissolvido
controlado em 20% através do aumento da agitação e aeração do biorreator,
temperatura mantida em 30oC, pH controlado em 6,9 com 25% de NH 4 OH.
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Figura 2. Perfil das variáveis de lisina, açúcar, biomassa
(OD 660 nm) e vazão de açúcar ao longo do tempo.

Fonte: Becker et al., 2010

A Figura 2 mostra os resultados obtidos por Becker et al., 2010 no processo de
batelada e batelada alimentada com sacarose, glicose e frutose como fonte de
carbono (melaço). A alimentação da fonte de carbono foi ativada pelo aumento
de 10%/min da variação de %pO2. Assim, a limitação de carbono resultava em
aumento imediato da %pO2, que por sua vez, ativava a adição da fonte de
carbono. Como resultado a concentração de açúcares manteve-se sempre
abaixo de 10 g/L.
A Figura 3 mostra os fatores de conversão de açúcares no produto lisina obtido
por Becker et al., 2010 para esse mesmo experimento.
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Figura 3. Perfil dos fatores de conversão Yp/s obtidos durante
a etapa de batelada (0,25 g/g) e batelada alimentada (0,55 g/g).

Fonte: Becker et al., 2010

2.8

Caso 2 - Produção de Insulina Humana

A insulina humana é um polipeptídio com 51 aminoácidos distribuídos em duas
cadeias: A com 21 aminoácidos e B com 30 aminoácidos. As cadeias A e B são
conectadas por duas ligações dissulfídicas. A insulina humana pode ser
produzida por quatro métodos diferentes: I) Extração do pâncreas humano; II)
Síntese química através de aminoácidos individuais; III) Conversão da insulina
suína ou semi-síntese; IV) Bioprocessos com microrganismos modificados
geneticamente.
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2.8.1 Mercado e design de base
A demanda mundial de insulina gira em torno de 15.000 a 30.000 Kg por ano e
cresce anualmente a uma taxa de 5% a 6% ( Datar and Rosen, 1990). A planta
analisada nesse exemplo por Petrides et al., 1995 tem uma capacidade de 1.800
Kg de insulina humana biossintética purificada. É uma planta relativamente
grande para a produção de polipeptídio biofarmacêutico. A planta opera em três
turnos 330 dias por ano. Um novo lote é iniciado a cada 48 horas resultando em
160 lotes por ano. O volume de meio de cultura de fermentação por lote é de
37,5 metros cúbicos.

Descrição do processo
O fluxograma de processo da produção de insulina é mostrado na Figura 4
(Petrides et al., 1995). Está dividido em 4 seções : 1) Bioprocesso, 2)
Recuperação primária, 3) Reações, 4) Purificação
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Figura 4. Fluxograma de produção de insulina.

Fonte: Petrides (1995)
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2.8.2 Balanço de materiais e impacto ambiental
A Tabela 2 descreve as necessidades de matérias primas em kg/ano , kg/lote e
kg/kg de produto principal insulina. Nota- se que grandes quantidades de água
para injeção, água potável, ácido fórmico, ureia , cloridrato de guanidina, ácido
acético e acetonitrila são necessários por kg de produto final requerido. Os
mesmos são transformados em resíduos e devem ser tratados antes de
atingirem a rede pluvial pública. Os casos de reciclagem devem ser analisados
e o custo/benefício dos mesmos devem ser avaliados.
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Tabela 2. Insumos empregados na biossíntese de insulina (Petrides et al., 1995).

Necessidades de Matérias Primas para a Produção de
Insulina Humana: 1 Lote = 11,5 Kg
Produto (MP = Cristais de Insulina Purificados)
Materia Prima
GLICOSE
SAIS
ÁGUA
H3PO4 (5% p/p)
NaOH (0.5 M)
ÁGUA P/ INJETÁVEIS
AMÔNIA
EDTA
TRIS BASE
TRITON -X- 100
METANOL
UREIA
CnBr
ÁCIDO FÓRMICO
GUANIDINA-HCL
NA2 O 6 S 4
NH 4 HCO 3
SULFITO DE SÓDIO
ÁCIDO ACÉTICO
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
ENZIMAS
ACETONITRILA
ACETATO DE AMÔNIO
CLORETO DE ZINCO
TOTAL

Fonte: Petrides et al.,1995

Kg/Ano
782,238
71,428
9,715.481
3,979.049
51,885.267
81,553
10,418
43,162
3,035
98,66
3,054.070
15,268
1,751.525
805,593
24,159
5,551
48,318
775,549
975,741
137,239
3
764,739
181
320
78,870.927

Kg/Lote
4,888
446
60,721
24,869
24,014
324,282
509
65
269
18
616
19,087
95
10,947
5,034
150
34
301
4,847
6,098
857
0
4,779
1
492,943

Kg/Kg MP
433.7
39.6
5,386.9
2,206,3
2,130,5
28,768.8
45.2
5.8
23.9
1.7
54.7
1,693.4
8.5
971.2
446.7
13.4
3.1
26.8
430.0
541.0
76.1
0.0
424.0
0.1
43,731.5
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2.8.3 Avaliação Econômica
As tabelas detalhadas para os cálculos de avaliação econômica estão
disponíveis como parte da versão ¨demo¨ do software SuperPro Designer. Para
uma planta com essa capacidade o investimento total de capital é de US$
178.000.000,00.
O custo unitário de produção é de US$ 61,0/g de cristais purificados de insulina.
Se forem assumidos um preço de venda de US$ 100,00/g, o projeto rende uma
taxa interna de retorno pós impostos de 35,0% e um valor presente líquido de
US$ 250.000.000,00 ( assumindo um desconto de taxa de juros de – 7%).
Baseado nesses dados, esse projeto representa um investimento muito atrativo.
Entretanto quando os custos antecipados de pesquisa & desenvolvimento são
considerados na avaliação econômica, os números mudam drasticamente. Por
exemplo, uma modesta quantia de US$ 100.000.000,00 que entre como despesa
de pesquisa e desenvolvimento como custo de amortização por um período de
10 anos já acarreta uma redução na taxa de retorno interno (IRR) da ordem de
16,8% e 153.000.0000,00 no valor líquido presente (NPV).
No detalhamento do custo operacional, o custo de consumíveis

é o mais

importante e responde por 31,9 % do custo de manufatura e estão basicamente
ligados a substituição de resinas em colunas cromatográficas e de membranas
de equipamentos de filtração. O custo de matérias primas é o segundo custo
mais importante respondendo por 27,3% do custo total. O custo de manutenção
e depreciação e sobrecarga (overhead) está em terceiro lugar respondendo por
24,1% do custo total. Mão de obra laboratório/CQ/QA representam 9,1%.
O tratamento e disposição de resíduos respondem por 7,3% do custo total, custo
esse que pode ser reduzido por reciclagem e reuso de alguns resíduos. O custo
de utilidades é baixo já que estão envolvidos somente pequenas quantidades de
eletricidade, aquecimento e refrigeração se fazem necessários no processo.

No processo produtivo da insulina somente 8% do custo está associado com o
processo de bioprocesso, 92% (o restante) está associado com as seções de
recuperação e purificação. Isso é comum para produtos biofarmacêuticos de alto
valor agregado nos quais são requeridas diversas tecnologias para se obter um
produto com alto grau de pureza.
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O custo de consumíveis é o mais importante respondendo por 31,9% do custo
total de manufatura, representa a despesa relacionada a troca periódica de
resinas de colunas de cromatografia e membranas do sistema de filtração. O
custo de matérias primas vem em segundo lugar respondendo 27,3% do custo
total. O custo do qual a planta é dependente, ou seja, mesmo sem produção ele
acabará por incorrer no mesmo, são normalmente custos de depreciação,
manutenção e outros custos de overhead (sobrecarga) e nesse caso representa
24,1% do custo total. Como custos menores nesse processo podemos citar mão
de obra, Lab/CQ/QA com 9,1% e o tratamento e deposição de resíduos que
representam 7,3% do custo total, neste último custo é preciso lembrar que a
reciclagem e o reuso de alguns deles podem contribuir para a redução do custo
operacional da planta.
Quando associamos o custo operacional com cada seção do fluxo de processos
estabelecidos. Somente 7,3% do custo total está associado ao custo de
bioprocesso. O restante (92,7%) está ligado com as seções de recuperação
primária e purificação. A maioria do custo está associado com a seção de
reações e refere-se ao uso de grandes quantidades de substâncias químicas e
de materiais consumíveis necessários ao processo de purificação.
As variáveis assumidas em relação ao projeto são as seguintes: I) Uma nova
planta de manufatura para uma produção de 1,8 kg/ano de insulina purificada;
II) Todo o capital fixo direto será depreciado linearmente por um período de 10
anos; III) O tempo de vida do projeto é de 15 anos; IV) O custo unitário de
membranas é de US$ 800/m² e são substituídas a cada 50 ciclos de processo;
V) O custo unitário médio de resinas cromatográficas é de US$ 1.500/litro; VI) O
custo de deposição de resíduos é de US$ 5/m³ para resíduos de baixa demanda
bioquímica de oxigênio (DBO) e de US$ 150,00/m³ para resíduos que contenham
quantidades significantes de solventes e outras substâncias químicas.
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2.8.4 Opções de aumento de produção
O projeto de base dessa planta de insulina prevê que um lote seja iniciado a
cada 48 h, entretanto a maioria dos equipamentos são utilizados por menos de
24h por cada lote produzido.
Caso as condições de mercado sejam favoráveis, existe uma oportunidade de
aumentar a produção da planta sem grandes investimentos de capital. A solução
ideal passa por iniciar-se um lote a cada 24h e para isso seria necessário a
aquisição de mais um biorreator que trabalharia de forma escalonada com os
existentes. Essa mudança irá refletir a necessidade de equipamentos adicionais
para os seguintes passos de processo: 01 centrífuga para reduzir a ocupação da
centrífuga DS 101 para menos de 01h, 02 balões de reação para reduzir a
ocupação dos balões V-103 e V-104 e 03 sistemas de filtração de membrana
para reduzir a ocupação dos sistemas DF – 104 E 105.
O investimento de capital adicional será em torno de US$ 55.000.000,00
permitindo que a capacidade da planta seja dobrada e o novo custo unitário de
produção será de US$ 55,00/g.
A redução do custo unitário de produção é relativamente pequena (US$ 61,00
para US$ 55,00) porque a maioria do custo está concentrado nos consumíveis e
matérias primas que evoluem linearmente com o incremento de capacidade
executado. Detalhes dessa análise de custo são mostrados no Anexo C.

2.9

Caso 3 - Anticorpos Monoclonais

Desde a primeira descrição de linhas de células secretoras de anticorpos
monoclonais por Köhler e Milstein em 1975, a tecnologia de anticorpos
monoclonais foi aplicada rapidamente e com sucesso a uma larga variedade de
problemas biológicos de importância prática e teórica. No campo do cuidado
humano, por exemplo, esse processo resultou no desenvolvimento de novos e
melhorados procedimentos diagnósticos e terapêuticos e no aumento do
entendimento da biologia humana. Infelizmente o progresso no campo dos
anticorpos monoclonais ocorreu de forma bem menos espetacular.
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Embora linhas de células humanas imortalizadas que secretam anticorpos
específicos tenham sido descritas em 1977 e o seu respectivo potencial
reconhecido (Steinitz et al.,1977), o desenvolvimento da tecnologia de anticorpos
monoclonais ocorreu de forma vagarosa, laboriosa e se mostrou um exercício
pouco compensador. Não obstante aos problemas enfrentados, o trabalho
continuou de forma resistente, sustentado pela certeza de que essa tecnologia
resultaria em uma melhoria diagnóstica e terapêutica. Enquanto muitos
problemas técnicos ainda permanecem para serem resolvidos, progresso
suficiente já foi feito para encorajar esforços adicionais nesse campo.
Anticorpos monoclonais representam o segmento da indústria biofarmacêutica
que mais cresce hoje em dia. São utilizados na terapêutica de diversas
patologias

como

câncer,

artrite

reumatoide,

psoríase,

asma

severa,

degeneração macular, esclerose múltipla e outras doenças. Mais de 20
anticorpos monoclonais e proteínas de fusão Fc (proteínas terapêuticas ligadas
a uma imunoglobulina) estão aprovados para a venda nos Estados Unidos e
Europa e aproximadamente 200 anticorpos monoclonais estão em estudos
clínicos para uma larga variedade de indicações. O tamanho do mercado para
os anticorpos monoclonais em 2010 estava ao redor de US$ 35 bilhões de
dólares.
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Anticorpos monoclonais (mAb) são reagentes importantes usados na pesquisa
biomédica, no diagnóstico de doenças e no tratamento de doenças tais como
infecções e câncer. Esses anticorpos são produzidos por linhas de células ou
clones obtidos de animais que tenham sido imunizados com a substância que é
o objetivo desse estudo. Para produzir o desejado anticorpo monoclonal as
células devem estar crescidas em uma das formas a seguir: por injeção dentro
da cavidade abdominal de um rato preparado adequadamente ou por tecido
preparado por cultura de células em frascos plásticos. O processamento
adicional de fluido ascético de ratos e do sobrenadante da cultura de células
pode ser requerido para se obter mAb com a devida concentração e pureza.
O método que utiliza ratos é geralmente familiar e bem entendido e largamente
disponível em muitos laboratórios, porém o rato necessita ser bem observado
para que sejam evitadas a dor e a angústia que são induzidas por algumas linhas
de células em função do excessivo acúmulo de fluidos (ascite) ou pela invasão
das vísceras do animal.
O método de cultura de tecidos seria largamente adotado se: I - Ele fosse tão
familiar e bem entendido como o método envolvendo camundongos. II - Ele
produzisse a quantidade necessária de anticorpos em cada linha de células.
Métodos de cultura de células têm se mostrado caros e consumido tempos
elevados, e mais do que isso, falhado em produzir a quantidade adequada de
anticorpos a não ser que se utilizem manipulações extremamente hábeis. É
igualmente necessário entender que na medida em que o tempo passa os
métodos de cultura de células tem se tornado menos caros, de mais fáceis
execuções e por consequência, mais disponíveis. Os métodos in vitro têm
aumentado a taxa de sucesso para acima de 90% e reduzido os custos
envolvidos

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK100199/. Acesso em

24/10/2017).
A demanda de altas doses de alguns anticorpos monoclonais transformada em
necessidades de produção anual foi modelada e analisada com o SuperPro
Designer por Petrides et al., 1995 (Figura 5).
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Figura 5. Fluxograma de processo da produção de anticorpo monoclonal

Fonte: Petrides et al., 1995

Para se modelar um processo integrado no SuperPro Designer, o primeiro passo
é desenvolver um fluxograma de operações capaz de representar claramente o
processo como um todo. O fluxo é desenvolvido selecionando-se as operações
unitárias requeridas e juntando-as em correntes de fluxo de materiais. Em
sequência se faz necessário iniciar o fluxo especificando-se os materiais
utilizados no processo, as condições de operação e os parâmetros de
performance para cada operação individualmente dentro de cada operação
unitária definida.
A maioria dos processos farmacêuticos operam na condição de lotes sequenciais
em função da necessidade de se manter a característica de unicidade de cada
processo especificamente. Isso se contrapõe a outros processos, como por
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exemplo a indústria petroquímica e outras de produção de altos volumes que se
caracterizam por possuírem processos contínuos, nas quais um equipamento
desempenha a mesma atividade todo o tempo.
Baseado nesses resultados, essa ferramenta nos permite dimensionar todos os
equipamentos envolvidos em cada operação unitária. Este software é ainda
capaz interpretar as diferentes operações feitas por um determinado
equipamento e dimensiona-lo adequadamente para atender a capacidade
mínima ou máxima requerida pela operação desse mesmo equipamento.
Isso aumenta a versatilidade do equipamento na operação ao mesmo tempo em
que contribui para a redução do capital investido. Alternativamente, se o tamanho
do equipamento é especificado pelo usuário, o simulador simplesmente faz o
controle para que o reator não transborde e adicionalmente controla para que o
conteúdo do reator não caia abaixo do volume especificado (ex. volume mínimo
para agitação) para operações aplicáveis.
2.9.1 Descrição do Processo de produção de anticorpo monoclonal
2.9.1.1

Upstream

A parte de upstream desse processo está dividido em duas seções: a de
preparação do inóculo e a preparação da cultura de células. O inóculo é
inicialmente preparado em um suporte de 18 unidades de frascos T de 225 ml.
Em sequência esse material é movido para um suporte de garrafas cilíndricas de
2,2 L, e então para um grupo de biorreatores plásticos descartáveis de 100 L e
subsequentemente para outro grupo de biorreatores plásticos descartáveis de
200L.
Uma quantidade apropriada de meio de cultura esterilizado é alimentado em
cada unidade em todos esses quatro passos (3.6, 11.4, 43.6 e 175.4 L/lote,
respectivamente). O meio é então movido para o primeiro e subsequentemente
para o segundo biorreatores contendo os inóculos (1200 L e 5000 L). O biorreator
de produção opera sob o modo de batelada alimentada, pois altas concentrações
de meios de cultura são inibitórias para o crescimento das células, em função
disso, metade do meio é adicionado no início do processo e o resto é adicionado
ao processo em uma taxa pré-definida durante o processo de fermentação.
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O tempo de bioprocesso é de 12 dias. O volume de meio produzido por
lote/biorreator é aproximadamente 15.000 L, que contém aproximadamente 30
Kg de produto e a concentração do produto é aproximadamente 2g/L.
2.9.1.2

Dowstream

Dentre as principais operações unitárias podemos citar a centrifugação para a
retirada da biomassa, perdendo-se cerca de 4% do produto. Sequencialmente
temos passos de separação cromatográficos intercalados pela adição de sulfato
de amônio para aumentar a força iônica do eluido. O resultado final produziu 19,5
kg de anticorpos monoclonais por lote com um rendimento total de 64,4%.
2.9.2 Balanço de materiais
O perfil de processo de anticorpos monoclonais envolve diversas matérias
primas cujas quantidades são normalmente expressas em kg/lote. A duração de
um lote individual é de 162 h. O rendimento de recuperação geral de IgG (o
produto) é de 62% (140g de IgG recuperadas de 220g presentes no meio de
cultura do bioprocesso). Nesse processo chama a atenção a grande quantidade
de água e água para injeção usada para limpeza de equipamentos.
2.9.3 Avaliação econômica
A produção de anticorpos monoclonais apresenta resultados econômicos chave
gerados a partir dos recursos do SuperPro Designer (Anexo D). Para o caso de
base (6,2 Kg/ano de IgG) o capital de investimento total é de US$ 16,3 milhões
de dólares. A área de terreno da planta é de 2.000 m². O custo unitário de
produção é de aproximadamente US$ 900,00/g de IgG purificado. Assumindose um preço de venda de US$ 2.500,00/g, o rendimento do projeto após uma
taxa interna de retorno (IRR) é de 47,4% e o valor líquido presente (NPV) é US$
32.500,00 (assumindo-se um desconto de juros de 7%). Entretanto, como
mencionado no caso da insulina, quando adicionamos a essa avaliação
econômica o custo de amortização decorrente dos investimentos em pesquisa
e& desenvolvimento, os números mudam drasticamente. Por exemplo, uma
quantidade modesta de US$ 20.000,00 para um custo de pesquisa &
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desenvolvimento amortizado por um período de 10 anos reduz o IRR em 20% e
o NPV para US$ 12.500,00.
O custo operacional de manufatura do qual a planta é dependente representa
50% do custo total de manufatura. Isso é comum para produtos de alto valor
agregado que são produzidos em pequenas quantidades. Mão de obra é o
segundo custo mais importante respondendo por 16% do custo total. São
requeridos 8 operadores para operar a planta e 4 analistas para as áreas de
CQ/QA. Matérias primas e consumíveis representam 11% e 13 % do custo total
respectivamente.
Os consumíveis incluem o custo de resinas cromatográficas e membranas
filtrantes que necessitam ser substituídas em bases regulares. Em termos de
custo de distribuição por seção, 46% está associado com a seção de upstream
e 54% com a seção de downstream.

Nessa planta de anticorpos monoclonais foram definidos os seguintes pontos
importantes para a avaliação econômica: i) Uma nova unidade de manufatura
será construída e dedicada a produção de 6,2 Kg/ano de IgG; ii) O custo fixo
direto é depreciado linearmente por um período de 10 anos; iii) O tempo do
projeto é de 15 anos; iv) O custo unitário de água para injetáveis é de US$ 0,1/L;
v) O custo de meio de cultura é de US$ 5,00/L (baseado no volume de solução
alimentado nos reatores); vi) O custo unitário de membranas é de US$
350,00/m²; vii) O custo unitário de resinas cromatográficas é de 6.000,00/L/US$,
1.600,00/L,

US$

3.200,00/L

para

colunas

C-101,

C

102

e

C-103

respectivamente; viii) As resinas cromatográficas são substituídas a cada 20
ciclos e o custo médio de deposição de resíduos é de US$ 0,5/Kg.
2.9.4 Análise de sensibilidade
Ferramentas como o software SuperPro Designer podem ser usadas para se
perguntar e responder perguntas de como se desenvolver uma análise de
sensibilidade relacionada às variáveis chaves de projeto. Nesse exemplo,
mostrado na Figura 6 foi observado o impacto da concentração do produto no
biorreator e diferentes demandas de produção no custo unitário do produto.
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Figura 6. Custo de produção vs demanda de produção para três diferentes
concentrações do produto (Petrides et al., 1995).

Fonte: Petrides (1995)

Para um título de 100mg/L, o custo cai consideravelmente para produções
anuais de até 80 kg/ano de IgG purificado. Para produções anuais maiores o
custo se aproxima de US$ 260,00/g.
Se aumentarmos o título de 100mg/L para 250mg/L o custo de produção se
reduzirá em US$ 90-110g/L dependendo da produção anual. A redução do custo
é menor (na faixa de US$ 30/g a US$ 45/g quando a concentração do produto é
aumentado de 250mg/L para 500mg/L. Como pode ser observado na
Figura 6, o custo de produção chega a um valor mínimo de US$ 150/g na medida
em que há o aumento da produção e da concentração do produto.
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Para produções na faixa de 100 kg/ano e concentrações de 500mg/L, quase 80%
do custo de manufatura está associado com a seção de downstream. Além disso,
sob essas condições, o custo de purificação evolui aproximadamente de forma
linear com a taxa de produção porque o custo está associado com a purificação
de matérias primas e consumíveis. Portanto opções de formação de produto
menos caras tais como animais transgênicos ou plantas geneticamente
alteradas terão um impacto de somente 20% do custo total associado com a
formação do produto. Em outras palavras, o custo de MAb´s não cairá abaixo de
US$ 120/g (80% de US$ 150,00/g), independente da tecnologia de upstream
utilizada. A única forma de baixar o custo de US$ US$120/g é desenvolvendo
uma tecnologia de purificação de produto menos cara e implementando-as com
tecnologias menos caras de upstream (tais como animais transgênicos).
Pontos importantes para a análise de sensibilidade são: i) a composição do meio
de cultura é independente do título do produto; ii) a programação é independente
da produção da planta (na medida em que se aumenta a produção, se continua
a processar 44 lotes por ano utilizando-se equipamentos maiores e de objetivo
multipropósito).

3. OBJETIVO GERAL
O objetivo principal dessa dissertação foi calcular o custo de produção de
um produto biotecnológico - o aminoácido L-lisina empregado como suplemento
animal e analisar a sua pré-viabilidade técnico-econômica comparando-a a
outros dois importantes casos estudos de bioprodutos: produção de anticorpo
monoclonal e produção de insulina humana.
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3.1 Objetivos específicos
Os objetivos específicos foram:
i)

Elaborar um fluxograma do processo de produção específico para
o aminoácido lisina com o propósito de obter o produto para
suplemento animal;

ii)

Calcular o custo do produto para dados de literatura;

iii)

Analisar o perfil desse custo para diferentes demandas de
produção;

iv)

Analisar a sensibilidade das variáveis produtividade do produto,
fator de conversão substrato em produto e preço da matéria-prima
sacarose (caldo de cana) para diferentes cenários de processo;

v)

Comparar a pré-viabilidade técnico econômica da produção de
lisina com os outros dois diferentes processos biotecnológicos:
produção de anticorpo monoclonal e produção de insulina humana.
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4. METODOLOGIA
4.1 Tratamento dos dados
4.1.1 Fatores de conversão substrato em produto

Em engenharia bioquímica define-se o termo Y P/S como o fator de
conversão substrato em produto, que é calculado como a razão entre a variação
da quantidade de produto (P) formado pela variação da quantidade do substrato
(S) consumido (equação 6).
(6)

Onde,
Y P/S ... fator de conversão de substrato em produto (g/g)
ΔP... variação da quantidade de produto lisina (g)
ΔS... variação da quantidade de substrato consumido (g)
4.1.2 Produtividade do produto
A produtividade do produto no biorreator é definida como a razão entre a
concentração do produto pelo tempo de reação, expressa em g/(L.h) (equação
7).
Se no início do processo (t=0) a concentração do produto é nula, a
produtividade pode ser expressa pela razão entre a concentração final do
produto e o tempo total da reação.

(7)

Onde,
P P ... produtividade do produto (g/L/h)
ΔP... variação da concentração de produto (g/L)
Δt... variação do tempo (h)
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4.2 Pré-viabilidade econômica
Para o cálculo da pré-viabilidade econômica utilizou-se o software SuperPro
Designer® para realizar simulações de balanços de massa com dados
provenientes de literaturas específicas; o custo de produção do produto de
interesse foi calculado pelo software SuperPro Designer® através da estimativa
do custo fixo de investimento (FCI – Fixed Cost of Investment) e dos custos
operacionais.
O software SuperPro Designer® é uma ferramenta muito utilizada nas indústrias
química, alimentícia, farmacêuticas e outras. É um software que tem como
função simular processos a partir de fluxogramas de processos, realizar análise
de custos e otimizar processos. Ele oferece diversos recursos importantes para
simulações de processos biotecnológicos. (Petrides, 2000)
O simulador apresenta diversas operações que podem ser utilizadas em
indústrias de diversos segmentos. Tem como diferencial a facilidade em calcular
os fluxos das correntes para os processos conduzidos em modo contínuo, ou em
batelada ou numa combinação de ambos os processos (Petrides, 2000).
4.2.1 Análise dos dados de bibliografia
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre produção de lisina onde foram
adquiridos dados técnicos sobre as tecnologias utilizadas e dados de diferentes
tipos de processos de produção.
Realizou-se a leitura de artigos técnicos e trabalhos acadêmicos relacionados ao
tema estudado, em seguida sintetizou-se os dados com os valores importantes
do processo, com o objetivo de identificar tendências e explorar possíveis
cenários de produção. Dentre os dados estudados, as principais variáveis
estudadas para o fluxograma do processo foram a concentração do produto (gL1),

a produtividade do produto (g/L/h), a conversão da fonte de carbono em

produto (g/g) e o tempo de processo, como mostra a Tabela 3.

52

Tabela 3. Diferentes processos de produção de lisina.
Descrição
do
processo

Produtiv
idade de

Preço da fonte
Fator de

Tempo de

Conversão

Processo

Y (p/s) (g/g)

(h)

Concent
ração

lisina
(g/L)

(g/L/h)

de carbono
Fonte

US$/t
H

L
Becker

0,30
Cenário 1

4,0

120,0

30

100

50

et al.,

0,55

2011

0,30

Cenário
elabora

Cenário 2

2,0

60,0

30
0,55

100

50

do pelo
autor
(2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
Legenda: H: custo High; N: custo nominal; L: custo low

Dentre as variáveis estudadas para a análise de custo do produto final, as
mais importantes para a análise do custo de produção foram o fator de conversão
da matéria-prima em produto, a produtividade do produto e o preço do substrato.
Foram montados, portanto, 8 possíveis cenários elaborados para o cálculo do
custo do produto lisina.
4.2.2 Custo Fixo de Investimento
O custo fixo de investimento (FCI) foi estimado a partir dos custos dos
equipamentos usados na simulação da planta de produção de lisina, que está
apresentado na Figura 7
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Figura 7. Fluxograma do processo de produção do aminoácido lisina.

Fonte: software SuperPro Designer® (2017)
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Para o processo foi usado um caldo de cana (juice) cuja composição adotada foi
de 18%. O processo inicia-se com a entrada do caldo de cana (sacarose) para
um evaporador (P1 –EV 102 - Evaporation) com 8350 kg/h de área de troca e
onde 80% da água é retirada. Esse caldo estéril é armazenado em um tanque
de mistura com capacidade de 80 m3 com 90% de volume útil (P2 – V 101Blending Storage). Desse tanque o caldo alimenta (split) os dois reatores: o
reator de inóculo, com capacidade de 22 m3 e 90% de volume útil (P4 – SFR 101
– Seed Fermentation) e o reator principal com capacidade de 80 m3 e 90% de
volume útil (P3 – FR 101 – Fermentation). O processo nesses dois reatores são
conduzidos de forma batelada, ou seja, descontínuo. O produto final do reator
de produção (lisina e biomassa) é então encaminhado para um tanque de
armazenamento e mistura, com capacidade de 80 m3 e 90% de volume útil (P6
– V 102 – Blending/Storage). A partir desse ponto, o processo passa a ser
conduzido de modo contínuo (downstream). O processo de downstream é
bastante simples e envolve apenas algumas operações unitárias: inicia-se com
uma centrífuga com capacidade de 9.000 m3/h (P5 – DC 101 – Centrifugation)
onde há a separação de 100% da biomassa e o produto é então armazenado
em um tanque de mistura de 80 m3 com 90% de volume útil (P7 – V 103 –
Blending/Storage). Desse tanque o produto passa por um evaporador com
capacidade de 8.500 kg/h (P8 – EV 101 – Evaporation) onde 90% da água é
retirada. A seguir o produto passa por um cristalizador com volume de 40 m3 e
90% de volume útil (P9 - CR 101 - Crystallization). Do cristalizador o produto é
filtrado em um filtro com capacidade máxima de filtração de 80 m2 (P12 – RVF –
Rotary Vacuum Filtration) e em seguida o produto é conduzido a um secador
com capacidade de 70,7 kg/h (P10 – FBDR 101 – Fluid Bed Drying) onde 90%
da água deverá ser retirada.
No cálculo do custo de produção por unidade de produto fabricado foram
realizadas algumas suposições e simplificações de forma a facilitar a avaliação
econômica, sendo as principais listadas a seguir.
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Foi considerado que o fator de conversão (Y P/S ) tem influência no custo
operacional (custos variáveis) e que a produtividade (P P ) tem influência no custo
de investimento (custo fixo). Considerou-se que a concentração de lisina na
saída dos biorreatores é constante e igual aos valores da Tabela 3. As variações
na produtividade somente tem efeito no dimensionamento dos biorreatores, não
tendo impacto nas etapas de separação e purificação. Foi considerado que o
custo com depreciação da planta se distribui igualmente nos 10 (dez) anos de
vida útil da unidade. Considerou-se ainda que a biomassa celular é descartada
após a reação através de centrifugação, sendo necessária a produção de inóculo
para cada batelada do bioprocesso.
Como mostrado na Tabela 3, foram considerados dois possíveis valores para a
produtividade (P P ), dois possíveis valores para o fator de conversão (Y P/S ) e dois
valores para o preço da matéria-prima.
4.2.3 Custo de Equipamentos
Os custos dos equipamentos podem ser estimados com cotações de
fornecedores, dados públicos e dados obtidos através de projetos anteriores
executados no LBI/IPT. O custos dos equipamentos do banco de dados do
software SuperPro Designer® são baseados nas especificações de indústria
farmacêutica, portanto são custos muito superiores aos empregados para
processo biotecnológico.
Os valores estimados dos reatores foram estabelecidos com base no
conhecimento técnico usados em outros projetos do laboratório de biotecnologia
do IPT e; os custos dos outros equipamentos foram os fornecidos pelo próprio
software. O custo dos equipamento estão listados na Tabela 4.
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Tabela 4. Lista de equipamentos do processo de produção.

Equipamento

Tipo

Custo
(US$)

EV-102
SFR-101
FR-101
DC-101
V-102
V-103
V-101
CR-101
FBDR-101
EV-101
RVF-101

Evaporador
Reator de Inóculo
Reator de Produção
Centrífuga
Tanque de Mistura
Tanque de Mistura
Tanque de Mistura
Cristalizador
Secador de Cama fluido
Evaporador
Filtro Rotativo à Vácuo

171.000
170.000
650.000
240.000
139.000
133.000
123.000
559.000
54.000
114.000
34.000

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados do software SuperPro Designer®

Foram considerados nos cálculos econômicos os custos de equipamentos
periféricos, tubulações e válvulas apesar de não serem mostrados; assim como
os custos com a instalação dos equipamentos, tubulação, instrumentação,
isolamento, instalação elétrica, edificação, ambiente externo e instalações
auxiliares. Também foram considerados os custos com engenharia, construção
da planta, empreiteiro e contingência.
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4.2.4 Cálculo do Custo do Produto
A equação 8 mostra o cálculo do custo de produção em US$/kg de
produto.

(8)

Onde,
CP... custo unitário de produção (US$/kg)
CTP... custo total de produção sem depreciação (US$/ano)
CFI... custo de investimento (US$)
t...

tempo de vida útil da planta, igual a 10 anos

Prod... produção (kg/ano)
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 5 mostra os resultados obtidos dos balanços de massa nas simulações
realizadas para a produção de lisina. Foram realizadas simulações para os dois
diferentes cenários de produtividade de lisina já introduzidos na Tabela 3: i)
cenário 1 (C1) de literatura – Becker, 2011, e ii) cenário 2 (C2) elaborado pelo
autor.
A Tabela 5 mostra os resultados dos custos de lisina obtidos para os 8 diferentes
cenários e para uma única demanda anual: de 10 mil toneladas por ano.
Observa-se que o menor custo de produção de lisina é de US$ 2,09 para o
cenário C1P4C046 que apresenta a maior produtividade de lisina de 4 g/(l.h),
maior fator de conversão substrato em lisina, de 0,55 g/g e menor custo de
matéria-prima – caldo, igual a US$ 50/t (Abraham Sin Oih Yu, comunicação
pessoal). O maior custo de produção de lisina é de US$ 4,62 para o cenário
C2P2C030 que apresenta a menor produtividade de lisina de 2 g/(l.h), menor
fator de conversão substrato em lisina, de 0,30 g/g e maior custo de matériaprima – caldo, igual a US$ 100/t.
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Tabela 5. Custos de produção de lisina para os diferentes cenários de produção.
Identificação
do cenário

Preço
caldo
(US$/t)

Y P/S

Produtividade

Capacidade

(g/g)

(g/Lh)

(t/ano)

Custo
FCI (US$)

Lisina
(US$/kg)

C1 P4 C030

50

0,30

4,0

9945

40560000,0

2,76

C1 P4 C030

100

0,30

4,0

9945

41520000,0

3,83

C1 P4 C046

50

0,55

4,0

9927

39188000,0

2,09

C1 P4 C046

100

0,55

4,0

9927

40011000,0

2,71

C2 P2 C030

50

0,30

2,0

10130

60022000,0

3,58

C2 P2 C030

100

0,30

2,0

10130

60982000,0

4,62

C2 P2 C055

50

0,55

2,0

10130

58982000,0

2,96

C2 P2 C055

100

0,55

2,0

10130

59506000,0

3,53

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Para avaliar se a produção anual teria algum impacto no custo final do produto,
realizou-se simulações com esses dois cenários (C1P4C046 e C2P2C030) para
diferentes produções anuais: de 5.000 a 100.000 t/ano. Os resultados dessas
simulações são mostrados na Tabela 6.
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Tabela 6. Custo de lisina para os cenários C1P4C055 e C2P2C030 para capacidades
anuais de 5.000 a 100.000 t/ano.

Cenários
1 - C1 P4 C055
2 - C1 P4 C055
3 - C1 P4 C055
4 - C1 P4 C055
5 - C1 P4 C055
6 - C1 P4 C055
7 - C1 P4 C055
8 - C1 P4 C055
9 - C1 P4 C055
10 - C1 P4 C055
11 - C1 P4 C055
12 - C1 P4 C055
13 - C1 P4 C055
14 - C1 P4 C055
15 - C1 P4 C055
16 - C1 P4 C055
17 - C1 P4 C055
18 - C1 P4 C055
19 - C1 P4 C055
20 - C1 P4 C055
21 - C1 P4 C055
22 - C2 P2 C030
23 - C2 P2 C030
24 - C2 P2 C030
25 - C2 P2 C030
26 - C2 P2 C030
27 - C2 P2 C030
28 - C2 P2 C030
29 - C2 P2 C030
30 - C2 P2 C030
31 - C2 P2 C030
32 - C2 P2 C030
33 - C2 P2 C030
34 - C2 P2 C030
35 - C2 P2 C030
36 - C2 P2 C030
37 - C2 P2 C030
38 - C2 P2 C030
39 - C2 P2 C030
40 - C2 P2 C030
41 - C2 P2 C030
42 - C2 P2 C030

Capacidade
(t/ano)

Preço
caldo
(US$/t)

YP/S
(g/g)

Produtivi
dade
(g/Lh)

FCI (US$)

Custo
Operacional
(US$)

Custo Lisina
($/kg)

5.811
8.716
9.927
14.875
20.323
24.803
29.751
34.836
40.631
44.626
49.590
55.144
60.955
64.465
69.656
75.467
79.326
54.289
89.979
95.775
101.586
5.072
8.899
10.136
15.201
20.265
25.813
30.401
35.466
40.043
45.602
50.419
55.731
60.795
65.249
70.931
75.625
80.078
84.524
90.454
94.900
100.838

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

30976000,0
34012000,0
39188000,0
50310000,0
50263000,0
70627000,0
83405000,0
92457000,0
105411000,0
116564000,0
129254000,0
138366000,0
152329000,0
163326000,0
173339000,0
190763000,0
201853000,0
214526000,0
223659000,0
236548000,0
249422000,0
37384000,0
52567000,0
58336000,0
84148000,0
104893000,0
125527000,0
151303000,0
174044000,0
194368000,0
220271000,0
245247000,0
271044000,0
291637000,0
313979000,0
339928000,0
360314000,0
38542000,0
400754000,0
426830000,0
448116000,0
480840000,0

16897000,0
18550000,0
20813000,0
29618000,0
38485000,0
46492000,0
55307000,0
63774000,0
73817000,0
81140000,0
90027000,0
99057000,0
109301000,0
115949000,0
124657000,0
135521000,0
142649000,0
151532000,0
160746000,0
170775000,0
180821000,0
24984000,0
40922000,0
46228000,0
68339000,0
89536000,0
110313000,0
132838000,0
154390000,0
173827000,0
197653000,0
218751000,0
241703000,0
262866000,0
282238000,0
306496000,0
326342000,0
345333000,0
364294000,0
389427000,0
408581000,0
434934000,0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

2,91
2,13
2,10
1,99
1,89
1,87
1,86
1,83
1,82
1,82
1,81
1,80
1,79
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,79
1,78
1,78
4,93
4,60
4,56
4,50
4,42
4,38
4,37
4,35
4,34
4,33
4,34
4,34
4,32
4,33
4,32
4,32
4,31
4,31
4,31
4,31
4,31

61
A partir da Tabela 6 e dados de custo de lisina e produção para os cenários
C1P4C055 foi elaborada a Figura 8.

Figura 8. Variação do custo de lisina para o cenário C1P4C055.

Custo vs Capacidade - C1P4C055
3,1
Custo Lisina ($/kg)

2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Capacidade Anual (t/ano)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Observa-se a partir da Figura 8 que o custo de produção é praticamente
constante a partir de uma produção de 40.000, em torno de US$1,82/kg. Esse
resultado é bastante interessante para definir a quantidade de lisina a ser
colocada no mercado.
A partir dos dados da Tabela 6 e dados de custo de lisina e produção para os
cenários C2P2C030 foi elaborada a Figura 9.
Observa-se a partir da Figura 9 que o custo de produção é praticamente
constante a partir de uma produção de 40.000, em torno de US$4,34/kg.
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Figura 9. Variação do custo de lisina para o cenário C2P2C030.

Custo vs Capacidade - C2P2C030
Custo Lisina ($/kg)

5,0
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Capacidade Anual (t/ano)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Analisando os custos operacionais disponíveis nos relatório econômicos para
esses dois cenários (Anexos C e D) para uma produção onde o custo é
constante, por exemplo, de 55.000 t/ano, é possível obter as Figura 10 e Figura
11 para os dois cenários estudados: P1C4C055 e P2C2C030, respectivamente.

Observando a Figura 10 e Figura 11 observa-se que o impacto maior no custo
da lisina é o preço da matéria-prima, a sacarose. A seguir vem o custo com a
depreciação dos equipamentos (Facilities-Dependent), utilidades, mão de obra
operacional e laboratório.
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Figura 10. Custos operacionais para o cenário C1P4C055.

C1P4C055 - 55 kt/ano
Utilities
Laboratory/QC/QA
Facility-Dependent
Labor-Dependent
Raw Materials
$-

$40.000.000

$80.000.000 $120.000.000 $160.000.000

Custo Operacional (US$)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Figura 11. Custos operacionais para o cenário C2P2C030.

C2P2C030 - 55 kt/ano
Utilities
Laboratory/QC/QA
Facility-Dependent
Labor-Dependent
Raw Materials
$-

$40.000.000

$80.000.000 $120.000.000 $160.000.000

Custo Operacional (US$)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).
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Dessa maneira observa-se que uma estratégia para diminuir os custos do
produto lisina é encontrar uma fonte de carbono mais barata.
Analisando os diferentes cenários conclui-se que o custo de matérias primas vem
em primeiro lugar respondendo na maioria dos casos por 50 a 60% do custo
operacional total. O custo do qual a planta é dependente, ou seja, mesmo sem
produção ele acabará por incorrer, representados por custos de depreciação,
manutenção e outros custos de overhead (sobrecarga), vem em segundo lugar
representando nos casos analisados algo entre 25 a 30% do custo operacional
total.
As ações que podem contribuir para a redução desses impactos passam pela
alteração no custo de matérias primas, operações unitárias e redução do tempo
de processo.
Considerando-se os fatores acima mencionados pode-se investir em
negociações junto aos fornecedores de carbono (melaço de cana) visando a
aquisição de grandes quantidades deste material e redução do custo envolvido.
Por se utilizar uma grande quantidade de fonte de carbono o processo produzirá
um alto volume de resíduos. É importante mitigar esse impacto, buscando-se
projetos específicos que visem o aproveitamento desses resíduos objetivando a
redução do impacto ambiental e do custo operacional.

Análise de Lucratividade
Quando se analisa os processos produtivos dos exemplos mencionados nesse
trabalho através da avaliação econômica do SuperPro Designer observamos
diferentes perfis de custo.

I - Anticorpos monoclonais
Exige alto grau de pureza e por consequência um perfil de downstrean complexo
em função dos equipamentos exigidos para um produto de uso humano. O maior
impacto de custo recai sobre a depreciação devido ao alto investimento em
equipamentos.
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II - Insulina humana
Produto de uso humano cujo maior impacto de custo operacional recai nos
consumíveis, ou seja, membranas de filtração e resinas de cromatografia que
requerem substituições regulares ao longo do ano de custo extremamente
elevado.

III - L-lisina
Produção caracterizada principalmente pelo alto volume em função da alta
demanda requerida pelo mercado de saúde animal. A Tabela 7 e a Figura 12
mostram o sumário executivo do projeto e dados da simulação detalhando o
custo operacional anual do processo. O relatório econômico completo está no
Anexo A.
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Tabela 7. Relatório de avaliação econômica para o produto lisina no melhor cenário
(C1P4C055S50)

LISINA - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA
lysine c1 p4 c055 s50
SUMÁRIO EXECUTIVO - PREÇOS 2016
Capital de Investimento Total

138,366,000 $

Capital de Investimento Total Alocado ao Projeto

138,366,000 $

Custo Operacional
Faturamento
Tamanho de Lote
Taxa anual básica de custo

99,057,000 $/yr
165,431,000 $/yr
15.13 MT MP
55,144 MT MP/yr

Custo Unitário de Produção

1,796.34 $/MT MP

Custo Unitário líquido de Produção

1,796.34 $/MT MP

Faturamento Unitário de Produção

3,000.00 $/MT MP

Margem Bruta

40.12 %

Retorno de Investimento

37.38 %

tempo de Payback
Taxa Interna de Retorno (Após impostos)
Valor Presente Líquido (Taxa de juros - 7%)

Fonte: SuperPro Designer

2.67 years
28.67 %
234,626,000 $
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Figura 12. Custo Operacional Anual (Preços 2016) para o cenário C1P4C055S50.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

As matérias primas envolvidas representam 53,34% do custo operacional anual
total tendo como principais componentes a sacarose (31,96%), hidróxido de
sódio (13,38%) e outras matérias primas (7,99%) (Figura 13).
Em ordem decrescente temos os custos referentes à depreciação 24,2%
diretamente relacionados com o investimento feito em equipamentos e utilidades
(17,64%). Desses 17,64% tem destaque especial a geração de vapor com
contribuição de aproximadamente 12,83% do custo total (Figura 13).
O custo de depreciação não é um custo gerenciável na medida em que o
processo desenvolvido na planta está diretamente dependente desse
investimento, ou seja, ele existe com ou sem produção.
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Figura 13. Lisina - Impacto detalhado de custos (preço 2016) para o cenário
C1P4C055S50.

MATERIAS PRIMAS (53.34%)

UTILIDADES (17.64%)

24.2%

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).

Finalmente observa-se que uma possível estratégia para diminuir os custos do
processo de produção de lisina envolve principalmente a redução de custo da
fonte de carbono e nesse sentido a seguinte ação podem ser desenvolvidas:
 Negociação em bases anuais com os fornecedores de fontes de carbono
com o objetivo de garantir redução máxima possível de custo dessa
matéria prima. Uma redução de, por exemplo, 10% nessa matéria prima,
ou seja, reduzir o custo/Kg de US$ 50,00 para US$ 45,00/Kg provocará
um reflexo direto no processo levando a uma alteração nos parâmetros
de margem bruta (de 40,12% para 42,04%), retorno de investimento(de
37,38% para 38,85%), tempo de payback (de 2,67 anos para 2,57 , taxa
interna de retorno (28,67% para 29,77%) e valor líquido presente (de US$
234.636.000,00 para 248.472.000,00) (taxa de 7% de juros)(Tabela 8).
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Quando comparamos os dados da Tabela 8 com os dados da Tabela 7, notamos
uma alteração positiva nos valores dos parâmetros já mencionados. Esses
resultados tem efeito positivo na percepção por parte dos investidores do projeto,
tornando-o muito mais factível e viável do ponto de vista financeiro.

Tabela 8. Relatório de avaliação econômica para o produto lisina no melhor cenário e
redução de 10% no preço da fonte de carbono(C1P4C055S45).

Fonte: SuperPro Designer

O projeto em questão possui bons indicadores financeiros, como margem bruta
de 42%, um retorno de investimento de aproximadamente 38%, porém o fator
mais importante reside no tempo de payback, cerca de 2,6 anos. Esse tempo é
considerado espetacular para um investimento dessa magnitude. (Investopedia
– Sítio financeiro).
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Comparação entre os casos estudos
A Tabela 9 mostra o custo operacional do processo de produção de lisina, da
produção de anticorpo monoclonal e da produção de insulina humana. É
interessante observar que para o produto lisina, o impacto recai sobre a matériaprima, enquanto que para o processo de produção de anticorpo monoclonal o
maior impacto de custo operacional recai sobre a depreciação relacionada com
o grande investimento em equipamentos e para a produção de insulina humana,
o maior impacto no custo operacional recai nos consumíveis, ou seja, colunas
de separação e resinas de cromatografia.

Tabela 9. Custo operacional para os processos de produção de lisina, anticorpo
monoclonal e insulina humana.

Custo

Lisina

operacional

Anticorpo

Insulina

Monoclonal

Humana

Raw Material

63,51%

11,03%

25,04%

Facility-

18,81%

53,60%

27,50%

Consumables

-

15,58%

31,85%

Labor Dependent

3,15%

12,86%

7,32%

Laboratory

0,47%

6,43%

1,83%

Dependent

Fonte : Elaborado pelo autor com dados do Super Pro Designer®
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6 CONCLUSÕES
Diante dos resultados obtidos e simulações realizadas pode-se concluir
até o momento que:
 Dentre os cenários simulados o menor custo de produção de lisina obtido foi de
US$1,78/kg e o maior custo de produção de lisina foi de $4,93/kg;
 Para o custo de produção de lisina de $1,78/kg a produtividade de lisina foi de
4,0 g/(L.h), o fator de conversão Y P/S foi de 0,55 g/g e o custo da matéria-prima
(caldo-de-cana) foi de US$50/t para o caldo de cana na concentração de 18%;
 Para o custo de produção de lisina de US$4,93/kg a produtividade de lisina foi
de 2,0 g/(L.h), o fator de conversão Y P/S foi de 0,30 e o custo da matéria-prima
foi US$100/t para o caldo de cana na concentração de 18%;
 Observa-se que para o cenário C1P4C055 o custo de produção é praticamente
constante a partir de uma produção de 40.000, em torno de US$1,82/kg. Esse
resultado é bastante interessante para definir a quantidade de lisina a ser
colocada no mercado;
 Observa-se que para o cenário C2P2C030 o custo de produção é praticamente
constante a partir de uma produção de 40.000, em torno de US$4,34/kg;
 Essa metodologia de análise de custo realizada pelo software SuperPro
Designer parece bastante interessante para nortear as estratégias de pesquisa
e desenvolvimento dos processos estudados, uma vez que classificam as
variáveis de interesse para a análise de custos;
 O impacto maior no custo da lisina é o preço da matéria-prima, a sacarose. A
seguir vem o custo com a depreciação do FCI e manutenção das instalações
(Facilities-Dependent), utilidades, mão de obra operacional e laboratório;
 Conclui-se que uma estratégia para diminuir os custos do produto lisina é
encontrar uma fonte de carbono mais barata;
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 Os números obtidos através do SuperPro Designer para o melhor caso (margem
bruta de 40,12%, retorno de investimento de 37,38%, tempo de payback de 2,67
anos, taxa interna de retorno de 28,67% e valor líquido presente de US$
234.636.000,00)

já

caracteriza

o

projeto

como

bastante

interessante

(Investopedia – Sitio de Internet) e fica claro que o maior impacto em custo
decorre da fonte de carbono utilizada representando algo em torno de 53,34%
do custo total;
 Em função do impacto em custo, se faz necessário trabalhar em possíveis
opções de redução de custos e para tanto a opção encontrada refere-se a
negociação com fornecedores da fonte de carbono em bases anuais objetivando
a redução de custo de 10% do custo unitário por Kg, ou seja, de US$ 50,00/Kg
para US$ 45,00/Kg;
 O projeto em questão possui bons indicadores financeiros, como margem bruta
de 42%, um retorno de investimento de aproximadamente 38%, porém o fator
mais importante reside no tempo de payback, cerca de 2,6 anos. Esse tempo é
considerado espetacular para um investimento dessa magnitude;
 A referida negociação acima abriria a porta para possíveis ganhos de volume de
venda de L-Lisina no mercado já que o produto se tornaria mais competitivo
frente aos seus concorrentes.
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ANEXO A – Relatório Econômico para a Produção de lisina para
suplemento de ração animal – Cenário C1P4C055

Economic Evaluation Report
for lysine c1 p4 c055 s50

1. EXECUTIVE SUMMARY (2016 prices)

Total Capital Investment
Capital Investment Charged to This Project
Operating Cost
Revenues
Batch Size
Cost Basis Annual Rate
Unit Production Cost
Net Unit Production Cost
Unit Production Revenue

138,366,000
138,366,000
99,057,000
0
15.13
55,144
1,796.34
1,796.34
0.00

$
$
$/yr
$/yr
MT MP
MT MP/yr
$/MT MP
$/MT MP
$/MT MP

2. MAJOR EQUIPMENT SPECIFICATION AND FOB COST (2016 prices)

Quantity/
Standby/
Staggered

Name

Description

1 / 0 / 11

SFR-101

1 / 0 / 18

FR-101

1/0/0

DC-101

1/0/0

V-102

1/0/0

V-103

1/0/0

V-101

1/0/0

CR-101

1/0/0

FBDR-101

1/0/0

EV-101

1/0/0

RVF-101

1/0/0

EV-102

Seed Fermentor
Vessel Volume = 18.14 m3
Fermentor
Vessel Volume = 179.43 m3
Decanter Centrifuge
Throughput = 66.41 m3/h
Blending Tank
Vessel Volume = 73.91 m3
Blending Tank
Vessel Volume = 67.87 m3
Blending Tank
Vessel Volume = 25.88 m3
Crystallizer
Vessel Volume = 30.81 m3
Fluid Bed Dryer
Dryer Volume = 42239.59 L
Evaporator
Mean Heat Transfer Area = 110.34 m2
Rotary Vacuum Filter
Filter Area = 11.32 m2
Evaporator
Mean Heat Transfer Area = 124.72 m2
Unlisted Equipment

Unit Cost ($)

Cost ($)

170,000

2,040,000

650,000

12,350,000

240,000

240,000

139,000

139,000

133,000

133,000

123,000

123,000

815,000

815,000

202,000

202,000

348,000

348,000

85,000

85,000

381,000

381,000

TOTAL

4,214,000
21,070,000
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3. FIXED CAPITAL ESTIMATE SUMMARY (2016 prices in $)

3A. Total Plant Direct Cost (TPDC) (physical cost)
1. Equipment Purchase Cost
2. Installation
3. Process Piping
4. Instrumentation
5. Insulation
6. Electrical
7. Buildings
8. Yard Improvement
9. Auxiliary Facilities
TPDC

21,070,000
7,415,000
7,374,000
8,428,000
632,000
2,107,000
9,482,000
3,161,000
8,428,000
68,097,000

3B. Total Plant Indirect Cost (TPIC)
10. Engineering
11. Construction
TPIC

17,024,000
23,834,000
40,858,000

3C. Total Plant Cost (TPC = TPDC+TPIC)
TPC

108,955,000

3D. Contractor's Fee & Contingency (CFC)
12. Contractor's Fee
13. Contingency
CFC = 12+13

5,448,000
10,895,000
16,343,000

3E. Direct Fixed Capital Cost (DFC = TPC+CFC)
DFC

125,298,000

4. LABOR COST - PROCESS SUMMARY

Labor Type
Operator
TOTAL

Unit Cost
($/h)

Annual Amount
(h)

Annual Cost
($)

%

7.00

594,581
594,581

4,162,064
4,162,064

100.00
100.00
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5. MATERIALS COST - PROCESS SUMMARY

Bulk Material

Unit Cost
($)

Annual
Amount

50.000
0.080
0.700
1.000
0.500
0.150
0.001

636,255
885,492
2,292,076
2,292,076
26,834,685
22,213,824
593,713,009

juice
Amm. Sulfate
K2HPO4
KH2PO4
NaOH (0.5 M)
NH4OH
Water
TOTAL

MT
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Annual Cost
($)

%

31,812,758
70,839
1,604,453
2,292,076
13,417,342
3,332,074
712,456
53,241,998

59.75
0.13
3.01
4.31
25.20
6.26
1.34
100.00

NOTE: Bulk material consumption amount includes material used as:
- Raw Material
- Cleaning Agent
- Heat Transfer Agent (if utilities are included in the operating cost)

6. VARIOUS CONSUMABLES COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

THE CONSUMABLES COST IS ZERO.

7. WASTE TREATMENT/DISPOSAL COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

THE TOTAL WASTE TREATMENT/DISPOSAL COST IS ZERO.

8. UTILITIES COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

Utility
Std Power
Steam
Chilled Water
TOTAL

Unit Cost
($)

Annual
Amount

Ref.
Units

Annual Cost
($)

%

0.100
12.000
0.400

32,384,904
1,047,838
3,997,973

kW-h
MT
MT

3,238,490
12,574,060
1,599,189
17,411,739

18.60
72.22
9.18
100.00
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9. ANNUAL OPERATING COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

Cost Item
Raw Materials
Labor-Dependent
Facility-Dependent
Laboratory/QC/QA
Consumables
Waste Treatment/Disposal
Utilities
Transportation
Miscellaneous
Advertising/Selling
Running Royalties
Failed Product Disposal
TOTAL

$
53,242,000
4,162,000
23,617,000
624,000
0
0
17,412,000
0
0
0
0
0
99,057,000

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do software Super Pro Designer®

%
53.75
4.20
23.84
0.63
0.00
0.00
17.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
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ANEXO B – Relatório Econômico para a Produção de lisina para
suplemento de ração animal – Cenário C2P2C030

Economic Evaluation Report
for lysine c2 p2 c030 s100

1. EXECUTIVE SUMMARY (2016 prices)

Total Capital Investment
Capital Investment Charged to This Project
Operating Cost
Revenues
Batch Size
Cost Basis Annual Rate
Unit Production Cost
Net Unit Production Cost
Unit Production Revenue

271,044,000
271,044,000
241,703,000
0
7.73
55,731
4,336.97
4,336.97
0.00

$
$
$/yr
$/yr
MT MP
MT MP/yr
$/MT MP
$/MT MP
$/MT MP

2. MAJOR EQUIPMENT SPECIFICATION AND FOB COST (2016 prices)

Quantity/
Standby/
Staggered

Name

Description

1 / 0 / 21

SFR-101

1 / 0 / 37

FR-101

1/0/0

DC-101

2/0/0

V-102

2/0/0

V-103

1/0/0

V-101

2/0/0

CR-101

1/0/0

FBDR-101

1/0/0

EV-101

1/0/0

RVF-101

1/0/0

EV-102

Seed Fermentor
Vessel Volume = 18.14 m3
Fermentor
Vessel Volume = 179.79 m3
Decanter Centrifuge
Throughput = 131.61 m3/h
Blending Tank
Vessel Volume = 73.25 m3
Blending Tank
Vessel Volume = 70.20 m3
Blending Tank
Vessel Volume = 46.90 m3
Crystallizer
Vessel Volume = 23.46 m3
Fluid Bed Dryer
Dryer Volume = 42334.29 L
Evaporator
Mean Heat Transfer Area = 245.79 m2
Rotary Vacuum Filter
Filter Area = 39.67 m2
Evaporator
Mean Heat Transfer Area = 226.08 m2
Unlisted Equipment

Unit Cost ($)

Cost ($)

170,000

3,740,000

650,000

24,700,000

240,000

240,000

139,000

278,000

133,000

266,000

123,000

123,000

759,000

1,518,000

202,000

202,000

660,000

660,000

141,000

141,000

614,000

614,000

TOTAL

8,121,000
40,603,000
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3. FIXED CAPITAL ESTIMATE SUMMARY (2016 prices in $)

3A. Total Plant Direct Cost (TPDC) (physical cost)
1. Equipment Purchase Cost
2. Installation
3. Process Piping
4. Instrumentation
5. Insulation
6. Electrical
7. Buildings
8. Yard Improvement
9. Auxiliary Facilities
TPDC

40,603,000
14,176,000
14,211,000
16,241,000
1,218,000
4,060,000
18,271,000
6,090,000
16,241,000
131,111,000

3B. Total Plant Indirect Cost (TPIC)
10. Engineering
11. Construction
TPIC

32,778,000
45,889,000
78,667,000

3C. Total Plant Cost (TPC = TPDC+TPIC)
TPC

209,778,000

3D. Contractor's Fee & Contingency (CFC)
12. Contractor's Fee
13. Contingency
CFC = 12+13

10,489,000
20,978,000
31,467,000

3E. Direct Fixed Capital Cost (DFC = TPC+CFC)
DFC

241,245,000

4. LABOR COST - PROCESS SUMMARY

Labor Type

Unit Cost
($/h)

Annual Amount
(h)

Annual Cost
($)

%

7.00

1,087,612
1,087,612

7,613,281
7,613,281

100.00
100.00

Operator
TOTAL

5. MATERIALS COST - PROCESS SUMMARY

Bulk Material
juice
Amm. Sulfate
K2HPO4
KH2PO4
NaOH (0.5 M)
NH4OH
Water
TOTAL

Unit Cost
($)

Annual
Amount

100.000
0.080
0.700
1.000
0.500
0.150
0.001

1,153,302
901,000
4,151,808
4,151,808
53,137,552
21,962,776
986,772,658

MT
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Annual Cost
($)

%

115,330,162
72,080
2,906,266
4,151,808
26,568,776
3,294,416
1,184,127
153,507,636

75.13
0.05
1.89
2.70
17.31
2.15
0.77
100.00
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6. VARIOUS CONSUMABLES COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

THE CONSUMABLES COST IS ZERO.

7. WASTE TREATMENT/DISPOSAL COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

THE TOTAL WASTE TREATMENT/DISPOSAL COST IS ZERO.

8. UTILITIES COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

Utility
Std Power
Steam
Chilled Water
TOTAL

Unit Cost
($)

Annual
Amount

Ref.
Units

Annual Cost
($)

%

0.100
12.000
0.400

62,075,281
2,051,983
7,837,914

kW-h
MT
MT

6,207,528
24,623,797
3,135,166
33,966,491

18.28
72.49
9.23
100.00

9. ANNUAL OPERATING COST (2016 prices) - PROCESS SUMMARY

Cost Item
Raw Materials
Labor-Dependent
Facility-Dependent
Laboratory/QC/QA
Consumables
Waste Treatment/Disposal
Utilities
Transportation
Miscellaneous
Advertising/Selling
Running Royalties
Failed Product Disposal
TOTAL

$
153,508,000
7,613,000
45,473,000
1,142,000
0
0
33,966,000
0
0
0
0
0
241,703,000

Fonte: Elaborado pelo autor com o auxílio do Software Super Pro Designer®

%
63.51
3.15
18.81
0.47
0.00
0.00
14.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
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ANEXO C – Relatório Econômico para a Produção de Insulina Humana

Economic Evaluation Report
for Insl9_0

1. EXECUTIVE SUMMARY (2013 prices)
Total Capital Investment
Capital Investment Charged to This Project
Operating Cost
Revenues
Cost Basis Annual Rate
Unit Production Cost
Net Unit Production Cost
Unit Production Revenue
Gross Margin
Return On Investment
Payback Time
IRR (After Taxes)
NPV (at 7.0% Interest)
MP = Flow of Component 'Insulin Crystal' in Stream 'Product'

202527000,00
202527000,00
110795000,00
171430000,00
1714,00
64630,22
64630,22
100000,00
35,37
25,73
3,89
28,36
204351000,00

$
$
$/yr
$/yr
kg MP/yr
$/kg MP
$/kg MP
$/kg MP
%
%
years
%
$
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2. MAJOR EQUIPMENT SPECIFICATION AND FOB COST (2013 prices)
Quantity/
Standby/
Staggered
1/0/0

Name

Description

BT-101

Blending Tank
Vessel Volume = 41176.86 L
Heat Sterilizer
Rated Throughput = 12.35 m3/h
Mixer
Size/Capacity = 1392.93 kg/h
Centrifugal Compressor
Power = 102.47 kW
Air Filter
Rated Throughput = 0.35 m3/s
Air Filter
Rated Throughput = 0.33 m3/s
Fermentor
Vessel Volume = 50000.00 L
Disk-Stack Centrifuge
Throughput = 34.64 L/min
Homogenizer
Rated Throughput = 9.07 m3/h
Diafilter
Membrane Area = 74.48 m2
Dead-End Filter
Filter Area = 20.00 m2
Vertical-On-Legs Tank
Vessel Volume = 20782.81 L
Stirred Reactor
Vessel Volume = 11755.34 L
Component Splitter
Size/Capacity = 3775.65 kg/h
Stirred Reactor
Vessel Volume = 8876.75 L
Stirred Reactor
Vessel Volume = 20136.91 L
Diafilter
Membrane Area = 69.22 m2
Diafilter
Membrane Area = 20.98 m2
GFL Chromatography Column
Column Volume = 174.25 L
Basket Centrifuge
Filter Area = 0.40 m2
Freeze Dryer
Sublimation Capacity = 4.86 kg
PBA Chromatography Column
Column Volume = 344.28 L
PBA Chromatography Column
Column Volume = 358.39 L
PBA Chromatography Column
Column Volume = 277.02 L
PBA Chromatography Column
Column Volume = 271.91 L
Blending Tank
Vessel Volume = 20146.15 L
Blending Tank
Vessel Volume = 4745.26 L
Stirred Reactor
Vessel Volume = 195.81 L
Stirred Reactor
Vessel Volume = 5110.34 L
Diafilter
Membrane Area = 24.13 m2
Diafilter
Membrane Area = 14.00 m2
Stirred Reactor
Vessel Volume = 5594.66 L
Unlisted Equipment

1/0/0

ST-101

1/0/0

MX-101

1/0/0

G-101

1/0/0

AF-101

1/0/0

AF-102

1/0/0

FR-101

3/0/0

DS-101

1/0/0

HG-101

2/0/0

DF-101

1/0/0

DE-101

2/0/0

VT-101

1/0/0

V-101

1/0/0

CSP-101

1/0/0

V-102

2/0/0

V-104

6/0/0

DF-102

1/0/0

DF-103

1/0/0

C-105

1/0/0

BCF-101

1/0/0

FDR-101

3/0/0

C-101

2/0/0

C-102

1/0/0

C-103

1/0/0

C-104

1/0/0

BT-102

1/0/0

BT-103

1/0/0

V-106

1/0/0

V-105

1/0/0

DF-105

1/0/0

DF-104

1/0/0

V-103

Unit Cost ($)

Cost ($)

354000,00

354000,00

528000,00

528000,00

0,00

0,00

141000,00

141000,00

9000,00

9000,00

9000,00

9000,00

1319000,00

1319000,00

495000,00

1485000,00

79000,00

79000,00

132000,00

264000,00

72000,00

72000,00

44000,00

88000,00

712000,00

712000,00

80000,00

80000,00

718000,00

718000,00

799000,00

1598000,00

128000,00

768000,00

67000,00

67000,00

430000,00

430000,00

129000,00

129000,00

102000,00

102000,00

530000,00

1590000,00

539000,00

1078000,00

489000,00

489000,00

486000,00

486000,00

291000,00

291000,00

239000,00

239000,00

425000,00

425000,00

665000,00

665000,00

73000,00

73000,00

52000,00

52000,00

673000,00

673000,00

TOTAL

3753000,00
18766000,00
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3. FIXED CAPITAL ESTIMATE SUMMARY (2013 prices in $)
3A. Total Plant Direct Cost (TPDC) (physical cost)
1. Equipment Purchase Cost
2. Installation
3. Process Piping
4. Instrumentation
5. Insulation
6. Electrical
7. Buildings
8. Yard Improvement
9. Auxiliary Facilities
TPDC

18766000,00
10569000,00
6568000,00
9383000,00
563000,00
1877000,00
28148000,00
2815000,00
11259000,00
89948000,00

3B. Total Plant Indirect Cost (TPIC)
10. Engineering
11. Construction
TPIC

22487000,00
31482000,00
53969000,00

3C. Total Plant Cost (TPC = TPDC+TPIC)
TPC

143917000,00

3D. Contractor's Fee & Contingency (CFC)
12. Contractor's Fee
13. Contingency
CFC = 12+13

7196000,00
14392000,00
21587000,00

3E. Direct Fixed Capital Cost (DFC = TPC+CFC)
DFC

165504000,00

4. LABOR COST - PROCESS SUMMARY

Labor Type
Operator
TOTAL

Unit Cost Annual Amount
($/h)
(h)
69,00
117463,00
117463,00

Annual Cost
($)
8104941,00
8104941,00

%
100,00
100,00
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5. MATERIALS COST - PROCESS SUMMARY

Bulk Material
Glucose
Salts
Water
H3PO4 (5% w/w)
NaOH (0.5 M)
WFI
Ammonia
Air
EDTA
TRIS Base
Triton-X-100
Urea
MrEtOH
CNBr
Formic acid
Guanidine HCl
Na2O6S4
NH4HCO3
Sodium sulfite
Sodium Chloride
Acetic-Acid
Sodium Hydroxid
Enzymes
Acetonitrile
Ammonium Acetat
Zinc Chloride
TOTAL

Unit Cost
($)
0,60
1,00
0,05
1,00
0,50
0,10
0,70
0,00
18,50
6,00
1,50
1,52
3,00
11,00
1,60
2,15
0,60
1,00
0,40
1,23
2,50
3,50
500000,00
3,00
15,00
12,00

Annual
Amount
782238,00
71428,00
9626910,00
3886468,00
3751838,00
51235574,00
81553,00
3930093,00
10418,00
43162,00
3035,00
3158155,00
114320,00
7550,00
866050,00
382366,00
11467,00
2634,00
22934,00
775974,00
976280,00
140181,00
3,00
765162,00
44,00
78,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Annual Cost
($)
469343,00
71428,00
481345,00
3886468,00
1875919,00
5123557,00
57087,00
0,00
192734,00
258974,00
4553,00
4800396,00
342959,00
83045,00
1385681,00
822087,00
6880,00
2634,00
9173,00
954447,00
2440701,00
490633,00
1691128,00
2295485,00
662,00
935,00
27748256,00

%
1,69
0,26
1,73
14,01
6,76
18,46
0,21
0,00
0,69
0,93
0,02
17,30
1,24
0,30
4,99
2,96
0,02
0,01
0,03
3,44
8,80
1,77
6,09
8,27
0,00
0,00
100,00

NOTE: Bulk material consumption amount includes material used as:
- Raw Material
- Cleaning Agent
- Heat Transfer Agent (if utilities are included in the operating cost)

6. VARIOUS CONSUMABLES COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY
Consumable
Dft DEF Cartridge
UF Membrane (Biotech)
INX Biotech Resin
HIC Biotech Resin
Gel Filtration Resin
TOTAL

Units Cost
($)
500,00
800,00
1500,00
2000,00
800,00

Annual
Amount
320,00
3852,00
12654,00
4301,00
5576,00

item
m2
L
L
L

Annual Cost
($)
160000,00
3081655,00
18981296,00
8601412,00
4460835,00
35285198,00

%
0,45
8,73
53,79
24,38
12,64
100,00
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7. WASTE TREATMENT/DISPOSAL COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY

Waste Category
Solid Waste
Aqueous Liquid
Liq Waste 4
Liq Waste 5
Liq waste 1
Liq Waste 2
Liq Waste 3
Liq Waste 6
Liq Waste 7
Liq Waste 8
Liq Waste 9
Liq Waste 10
Liq Waste 11
Liq Waste 13
Liq Waste 14
Liq Waste 15
Liq Waste 17
Organic Liquid
Emissions
S-127
TOTAL

Consumable
HIC Biotech Resin
TOTAL

Unit Cost
($)

Annual
Amount

0,15
0,01
0,01
0,01
0,01
0,15
0,15
0,15
0,15
0,01
0,01
0,15
0,15
0,01
0,01

2971399,00
4001,00
4627617,00
2704334,00
464761,00
1142280,00
13693554,00
8057159,00
8866499,00
1222446,00
3617251,00
2107384,00
258122,00
6468304,00
36041,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,00

949733,00

kg

Unit
Disposal
Cost ($)
80,00

Annual
Amount
4301,00

L

Annual Cost
($)
0,00
5660183,00
445710,00
20,00
23138,00
13522,00
2324,00
171342,00
2054033,00
1208574,00
1329975,00
6112,00
18086,00
316108,00
38718,00
32342,00
180,00
0,00
949733,00
949733,00
6609916,00

%
0,00
85,63
6,74
0,00
0,35
0,20
0,04
2,59
31,08
18,28
20,12
0,09
0,27
4,78
0,59
0,49
0,00
0,00
14,37
14,37
100,00

Annual Disposal
Cost ($)

%

344000,00
344000,00

100,00
100,00

8. UTILITIES COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY

Utility
Std Power
NaCl Brine
Steam
Glycol
Cooling Water
Chilled Water
Hot Water
TOTAL

Unit Cost
($)
0,10
0,25
0,28
0,19
0,03
0,18
0,05

Annual
Amount
1485663,00
21995,00
717,00
72185,00
48457,00
209446,00
518,00

Ref.
Units
kW-h
MT
MT
MT
MT
MT
MT

Annual Cost
($)
148566,00
5499,00
201,00
13715,00
1211,00
36653,00
26,00
205871,00

%
72,16
2,67
0,10
6,66
0,59
17,80
0,01
100,00
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9. ANNUAL OPERATING COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY
Cost Item
Raw Materials
Labor-Dependent
Facility-Dependent
Laboratory/QC/QA
Consumables
Waste Treatment/Disposal
Utilities
Transportation
Miscellaneous
Advertising/Selling
Running Royalties
Failed Product Disposal
TOTAL

$
27748000,00
8105000,00
30471000,00
2026000,00
35285000,00
6954000,00
206000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110795000,00

%
25,04
7,32
27,50
1,83
31,85
6,28
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
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10. PROFITABILITY ANALYSIS (2013 prices)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Direct Fixed Capital
Working Capital
Startup Cost
Up-Front R&D
Up-Front Royalties
Total Investment (A+B+C+D+E)
Investment Charged to This Project

H.

Revenue/Savings Rates
Insulin Crystal in 'Product' (Main Revenue)

1714,00 kg Insulin

Revenue/Savings Price
Insulin Crystal in 'Product' (Main Revenue)

100000,00 $/kg Insulin

I.

J.

165504000,00
3922000,00
33101000,00
0,00
0,00
202527000,00
202527000,00

$
$
$
$
$
$
$

1,00
2,00

Revenues/Savings
Insulin Crystal in 'Product' (Main Revenue)
Total Revenues
Total Savings

171429680,00 $/yr
171429680,00 $/yr
0,00 $/yr

K.
1,00
2,00

Annual Operating Cost (AOC)
Actual AOC
Net AOC (K1-J2)

110795000,00 $/yr
110795000,00 $/yr

L.

Unit Production Cost /Revenue
Unit Production Cost
Net Unit Production Cost
Unit Production Revenue

M.
N.
O.

Gross Profit (J-K)
Taxes (40%)
Net Profit (M-N + Depreciation)
Gross Margin
Return On Investment
Payback Time

64630,22 $/kg MP
64630,22 $/kg MP
100000,00 $/kg MP
60634000,00 $/yr
24254000,00 $/yr
52103000,00 $/yr
35,37 %
25,73 %
3,89 years

Fonte: INTELLIGEN INC. “SuperPro User’s Guide,” Chapter 11 (Tutorial)
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ANEXO D - Relatório Econômico para a Produção de Anticorpo Monoclonal

Economic Evaluation Report
for Mab9_0c

1. EXECUTIVE SUMMARY (2013 prices)
Total Capital Investment
Capital Investment Charged to This Project
Operating Cost
Revenues
Cost Basis Annual Rate
Unit Production Cost
Net Unit Production Cost
Unit Production Revenue
Gross Margin
Return On Investment
Payback Time
IRR (After Taxes)
NPV (at 7.0% Interest)
UPRF = Flow of Component 'MAB' in Stream 'Final Product'

578080000,00
578080000,00
150010000,00
310438000,00
1552,00
96644,07
96644,07
200000,00
51,68
23,92
4,18
22,11
518871000,00

$
$
$/yr
$/yr
kg UPRF/yr
$/kg UPRF
$/kg UPRF
$/kg UPRF
%
%
years
%
$
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2. MAJOR EQUIPMENT SPECIFICATION AND FOB COST (2013 prices)
Quantity/
Standby/
Staggered
1/0/1

Name

Description

TFR-101

T-Flask Rack
Container Volume = 4.05 L
Roller Bottle Rack
Container Volume = 17.60 L
Blending Tank
Vessel Volume = 800.00 L
Dead-End Filter
Filter Area = 10.00 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 3250.00 L
Dead-End Filter
Filter Area = 20.00 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 12000.00 L
Dead-End Filter
Filter Area = 50.00 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 18500.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 17500.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 5000.00 L
Diafilter
Membrane Area = 21.25 m2
PBA Chromatography Column
Column Volume = 237.58 L
Blending Tank
Vessel Volume = 1800.00 L
PBA Chromatography Column
Column Volume = 196.35 L
Dead-End Filter
Filter Area = 10.00 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 1500.00 L
Diafilter
Membrane Area = 10.09 m2
Dead-End Filter
Filter Area = 10.00 m2
Disposable Generic Container Skid
Container Volume = 1050.00 L
Disk-Stack Centrifuge
Throughput = 2000.00 L/h
Dead-End Filter
Filter Area = 10.00 m2
Rocking Bioreactor Skid
Container Volume = 100.00 L
Rocking Bioreactor Skid
Container Volume = 200.00 L
PBA Chromatography Column
Column Volume = 502.65 L
Dead-End Filter
Filter Area = 10.00 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 1500.00 L
Dead-End Filter
Filter Area = 1.45 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 1000.00 L
Dead-End Filter
Filter Area = 10.00 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 1500.00 L

1/0/1

RBR-101

1/0/0

MP-101

1/0/0

DE-101

1/0/0

MP-102

1/0/0

DE-102

1/0/0

MP-103

1/0/0

DE-103

1/0/0

V-101

1/0/0

V-103

1/0/0

V-107

1/0/0

DF-101

1/0/0

C-102

1/0/0

V-109

1/0/0

C-103

1/0/0

DE-106

1/0/0

V-110

1/0/0

DF-102

1/0/0

DE-107

1/0/0

DCS-101

1/0/0

DS-101

1/0/0

DE-108

2/0/2

BBS-101

3/0/3

BBS-102

1/0/0

C-101

1/0/0

DE-109

1/0/0

V-108

2/0/0

DE-105

1/0/0

V-111

1/0/0

DE-110

1/0/3

MP-104

Unit Cost ($)

Cost ($)

0,00

0,00

0,00

0,00

186000,00

186000,00

41000,00

41000,00

227000,00

227000,00

72000,00

72000,00

260000,00

260000,00

166000,00

166000,00

285000,00

285000,00

282000,00

282000,00

241000,00

241000,00

67000,00

67000,00

466000,00

466000,00

209000,00

209000,00

443000,00

443000,00

41000,00

41000,00

203000,00

203000,00

43000,00

43000,00

41000,00

41000,00

0,00

0,00

469000,00

469000,00

41000,00

41000,00

548000,00

2192000,00

548000,00

3288000,00

635000,00

635000,00

41000,00

41000,00

203000,00

203000,00

25000,00

50000,00

192000,00

192000,00

41000,00

41000,00

203000,00

812000,00
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1/0/3

DE-104

1/0/0

PV-101

1/0/0

HV-101

1/0/0

PV-103

1/0/0

HV-103

1/0/0

HV-105

1/0/0

HV-106

1/0/0

PV-105

1/0/0

HV-107

1/0/0

HV-108

1/0/0

BDL-103

1/0/0

BDL-102

1/0/0

BDL-101

1/0/0

BDL-104

1/0/0

PV-102

1/0/0

HV-102

1/0/0

PV-104

1/0/0

HV-104

1/0/0

FSP-101

1/0/0

FSP-102

1/0/0

TP-101

1/0/0

TP-102

1/0/2

SBR-101

1/0/2

SBR-102

1/0/3

BR-101

1/0/0

MX-101

1/0/0

PV-Small

Dead-End Filter
Filter Area = 10.00 m2
Blending Tank
Vessel Volume = 30000.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 40000.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 7000.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 6775.23 L
Blending Tank
Vessel Volume = 2750.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 3000.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 500.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 500.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 10000.00 L
Batch Generic Box
Vessel Volume = 10.00 L
Batch Generic Box
Vessel Volume = 10.00 L
Batch Generic Box
Vessel Volume = 10.00 L
Batch Generic Box
Vessel Volume = 10.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 12000.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 15000.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 3500.00 L
Blending Tank
Vessel Volume = 3500.00 L
Flow Splitter
Size/Capacity = 137081.95 kg/h
Flow Splitter
Size/Capacity = 2327.21 kg/h
Batch Generic Box
Vessel Volume = 10.00 L
Batch Generic Box
Vessel Volume = 10.00 L
Seed Bioreactor
Vessel Volume = 1200.00 L
Seed Bioreactor
Vessel Volume = 5000.00 L
Bioreactor
Vessel Volume = 20000.00 L
Mixer
Size/Capacity = 403.09 kg/h
Blending Tank
Vessel Volume = 195.66 L
Unlisted Equipment

41000,00

164000,00

323000,00

323000,00

351000,00

351000,00

252000,00

252000,00

251000,00

251000,00

221000,00

221000,00

224000,00

224000,00

174000,00

174000,00

174000,00

174000,00

251000,00

251000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260000,00

260000,00

272000,00

272000,00

229000,00

229000,00

229000,00

229000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1202000,00

3606000,00

1361000,00

4083000,00

1989000,00

7956000,00

0,00

0,00

153000,00

153000,00

TOTAL

10048000,00
40458000,00
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3. FIXED CAPITAL ESTIMATE SUMMARY (2013 prices in $)
3A. Total Plant Direct Cost (TPDC) (physical cost)
1. Equipment Purchase Cost
2. Installation
3. Process Piping
4. Instrumentation
5. Insulation
6. Electrical
7. Buildings
8. Yard Improvement
9. Auxiliary Facilities
TPDC

40458000,00
20592000,00
14160000,00
16183000,00
1214000,00
4046000,00
121374000,00
6069000,00
16183000,00
240280000,00

3B. Total Plant Indirect Cost (TPIC)
10. Engineering
11. Construction
TPIC

60070000,00
84098000,00
144168000,00

3C. Total Plant Cost (TPC = TPDC+TPIC)
TPC

384447000,00

3D. Contractor's Fee & Contingency (CFC)
12. Contractor's Fee
13. Contingency
CFC = 12+13

19222000,00
38445000,00
57667000,00

3E. Direct Fixed Capital Cost (DFC = TPC+CFC)
DFC

442114000,00

4. LABOR COST - PROCESS SUMMARY

Labor Type
Operator
TOTAL

Unit Cost Annual Amount
($/h)
(h)
69,00
279677,00
279677,00

Annual Cost
($)
19297697,00
19297697,00

%
100,00
100,00
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5. MATERIALS COST - PROCESS SUMMARY

Bulk Material
Inoc Media Sltn
WFI
SerumFree Media
H3PO4 (5% w/w)
NaOH (0.5 M)
Air
NaOH (0.1M)
Amm. Sulfate
Polysorbate 80
Protein A Equil
Protein A eluti
Prot-A Reg Buff
NaCI (1 M)
IEX-El-Buff
IEX-Eq-Buff
HIC-El-Buff
HIC-Eq-Buff
ConcPBS
EtOH (10% w/w)
TOTAL

Unit Cost
($)
6,15
0,15
300,00
0,14
0,25
0,00
0,24
8,00
1,83
0,15
0,15
0,17
0,37
0,35
0,19
0,31
0,91
0,29
0,21

Annual
Amount
18858,00
8693542,00
36489,00
2376799,00
2126449,00
3346477,00
7912570,00
12321,00
7,00
2013414,00
819132,00
491702,00
188504,00
16335,00
680561,00
244816,00
460060,00
14704,00
372570,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Annual Cost
($)
115922,00
1304031,00
10946687,00
338694,00
521108,00
0,00
1923704,00
98565,00
12,00
307952,00
125720,00
82473,00
69425,00
5674,00
126676,00
74580,00
418095,00
4249,00
78240,00
16541807,00

%
0,70
7,88
66,18
2,05
3,15
0,00
11,63
0,60
0,00
1,86
0,76
0,50
0,42
0,03
0,77
0,45
2,53
0,03
0,47
100,00

NOTE: Bulk material consumption amount includes material used as:
- Raw Material
- Cleaning Agent
- Heat Transfer Agent (if utilities are included in the operating cost)

6. VARIOUS CONSUMABLES COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY

Consumable
2.2 L Roller Bottle
Dft DEF Cartridge
225 mL T-Flask
Dft Membrane
50 L Bag
Viral Exclusion Membrane
Protein A
HIC Butyl Sepharose High
SP-Sepharose High
Performance
Sartorius CultiBag RM 100
Sartorius CultiBag RM 200
TOTAL

Units Cost
($)
6,00
1000,00
2,00
400,00
5,00
13356,00
6000,00
2050,00

Annual
Amount
648,00
1134,00
1458,00
127,00
1701,00
162,00
2714,00
954,00

item
item
item
m2
item
item
L
L

1200,00

1155,00

L

840,00
990,00

162,00
243,00

item
item

Annual Cost
($)
3888,00
1134000,00
2916,00
50774,00
8505,00
2163672,00
16286016,00
1956230,00

0,02
4,85
0,01
0,22
0,04
9,26
69,69
8,37

1385584,00

5,93

136080,00
240570,00
23368235,00

0,58
1,03
100,00

%
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7. WASTE TREATMENT/DISPOSAL COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY

Waste Category
Solid Waste
Aqueous Liquid
S-044
IEX-Waste
HIC-Waste
S-060
S-033
S-035
ProtA-Waste
P-14:CIP-1(Pre Rinse)
P-14:CIP-1(Caustic)
P-14:CIP-1(Post rinse)
P-14:CIP-1(Acid)
P-14:CIP-1(Final rinse)
P-17:CIP-1(Pre Rinse)
P-17:CIP-1(Caustic)
P-17:CIP-1(Post rinse)
P-17:CIP-1(Acid)
P-17:CIP-1(Final rinse)
P-20:CIP-1(Pre Rinse)
P-20:CIP-1(Caustic)
P-20:CIP-1(Post rinse)
P-20:CIP-1(Acid)
P-20:CIP-1(Final rinse)
P-21:CIP-1(Pre Rinse)
P-21:CIP-1(Caustic)
P-21:CIP-1(Post rinse)
P-21:CIP-1(Acid)
P-21:CIP-1(Final rinse)
P-25:CIP-1(Pre Rinse)
P-25:CIP-1(Caustic)
P-25:CIP-1(Post rinse)
P-25:CIP-1(Acid)
P-25:CIP-1(Final rinse)
P-30:CIP-1(Pre Rinse)
P-30:CIP-1(Caustic)
P-30:CIP-1(Post rinse)
P-30:CIP-1(Acid)
P-30:CIP-1(Final rinse)
P-31:CIP-1(Pre Rinse)
P-31:CIP-1(Caustic)
P-31:CIP-1(Post rinse)
P-31:CIP-1(Acid)
P-31:CIP-1(Final rinse)
P-15:CIP-1(Pre Rinse)
P-15:CIP-1(Caustic)
P-15:CIP-1(Post rinse)
P-15:CIP-1(Acid)
P-15:CIP-1(Final rinse)
P-28:CIP-1(Pre Rinse)
P-28:CIP-1(Caustic)
P-28:CIP-1(Post rinse)
P-28:CIP-1(Acid)
P-28:CIP-1(Final rinse)
P-22:CIP-1(Pre Rinse)
P-22:CIP-1(Caustic)
P-22:CIP-1(Post rinse)
P-22:CIP-1(Acid)
P-22:CIP-1(Final rinse)
P-66:Chromatographic rig
CIP(Cleaning Step #1)
P-66:Chromatographic rig
CIP(Cleaning Step #2)
P-68:Chromatographic rig
CIP(Cleaning Step #1)
P-68:Chromatographic rig
CIP(Cleaning Step #2)
P-71:Chromatographic rig
CIP(Cleaning Step #1)
P-71:Chromatographic rig
CIP(Cleaning Step #2)
P-5:CIP-1(Pre Rinse)
P-5:CIP-1(Caustic)
P-5:CIP-1(Post rinse)
P-5:CIP-1(Acid)
P-5:CIP-1(Final rinse)
P-8:CIP-1(Pre Rinse)
P-8:CIP-1(Caustic)
P-8:CIP-1(Post rinse)
P-8:CIP-1(Acid)
P-8:CIP-1(Final rinse)
P-11:CIP-1(Pre Rinse)
P-11:CIP-1(Caustic)
P-11:CIP-1(Post rinse)
P-11:CIP-1(Acid)
P-11:CIP-1(Final rinse)
Organic Liquid
Emissions
TOTAL

Unit Cost
($)

Annual
Amount

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

395765,00
1175046,00
888260,00
164722,00
82390,00
509,00
3925880,00
70433,00
54221,00
70433,00
111523,00
70433,00
69141,00
53226,00
69141,00
62558,00
69141,00
45538,00
35057,00
45538,00
72105,00
45538,00
40286,00
20675,00
40286,00
21263,00
40286,00
32395,00
24939,00
32395,00
102587,00
16197,00
30485,00
23468,00
30485,00
48269,00
30485,00
40286,00
20675,00
40286,00
21263,00
40286,00
40286,00
20675,00
40286,00
21263,00
40286,00
30485,00
23468,00
30485,00
48269,00
30485,00
26631,00
20501,00
26631,00
42167,00
26631,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Annual Cost
($)
0,00
700882,00
15831,00
47002,00
35530,00
6589,00
3296,00
20,00
157035,00
2817,00
2169,00
2817,00
4461,00
2817,00
2766,00
2129,00
2766,00
2502,00
2766,00
1822,00
1402,00
1822,00
2884,00
1822,00
1611,00
827,00
1611,00
850,00
1611,00
1296,00
998,00
1296,00
4103,00
648,00
1219,00
939,00
1219,00
1931,00
1219,00
1611,00
827,00
1611,00
850,00
1611,00
1611,00
827,00
1611,00
850,00
1611,00
1219,00
939,00
1219,00
1931,00
1219,00
1065,00
820,00
1065,00
1687,00
1065,00

0,04

4246579,00

kg

169863,00

24,24

0,04

8057,00

kg

322,00

0,05

0,04

2007172,00

kg

80287,00

11,46

0,04

8057,00

kg

322,00

0,05

0,04

1658820,00

kg

66353,00

9,47

0,04

8057,00

kg

322,00

0,05

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

32395,00
24939,00
32395,00
51294,00
32395,00
52128,00
22931,00
52128,00
47165,00
52128,00
82749,00
63702,00
82749,00
131023,00
82749,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1296,00
998,00
1296,00
2052,00
1296,00
2085,00
917,00
2085,00
1887,00
2085,00
3310,00
2548,00
3310,00
5241,00
3310,00
0,00
0,00
700882,00

0,18
0,14
0,18
0,29
0,18
0,30
0,13
0,30
0,27
0,30
0,47
0,36
0,47
0,75
0,47
0,00
0,00
100,00

%
0,00
100,00
2,26
6,71
5,07
0,94
0,47
0,00
22,41
0,40
0,31
0,40
0,64
0,40
0,39
0,30
0,39
0,36
0,39
0,26
0,20
0,26
0,41
0,26
0,23
0,12
0,23
0,12
0,23
0,18
0,14
0,18
0,59
0,09
0,17
0,13
0,17
0,28
0,17
0,23
0,12
0,23
0,12
0,23
0,23
0,12
0,23
0,12
0,23
0,17
0,13
0,17
0,28
0,17
0,15
0,12
0,15
0,24
0,15
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8. UTILITIES COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY

Utility
Std Power
Steam
Cooling Water
Chilled Water
TOTAL

Unit Cost
($)
0,10
4,20
0,10
0,40

Annual
Amount
179315,00
1787,00
77,00
40187,00

Ref.
Units
kW-h
MT
MT
MT

Annual Cost
($)
17932,00
7506,00
8,00
16075,00
41521,00

%
43,19
18,08
0,02
38,72
100,00

9. ANNUAL OPERATING COST (2013 prices) - PROCESS SUMMARY
Cost Item
Raw Materials
Labor-Dependent
Facility-Dependent
Laboratory/QC/QA
Consumables
Waste Treatment/Disposal
Utilities
Transportation
Miscellaneous
Advertising/Selling
Running Royalties
Failed Product Disposal
TOTAL

$
16542000,00
19298000,00
80411000,00
9649000,00
23368000,00
701000,00
42000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150010000,00

%
11,03
12,86
53,60
6,43
15,58
0,47
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
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10. PROFITABILITY ANALYSIS (2013 prices)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Direct Fixed Capital
Working Capital
Startup Cost
Up-Front R&D
Up-Front Royalties
Total Investment (A+B+C+D+E)
Investment Charged to This Project

H.

Revenue/Savings Rates
MAB in 'Final Product' (Main Revenue)

1552,00 kg MAB/yr

Revenue/Savings Price
MAB in 'Final Product' (Main Revenue)

200000,00 $/kg MAB

I.

J.

442114000,00
3331000,00
132634000,00
0,00
0,00
578080000,00
578080000,00

$
$
$
$
$
$
$

1,00
2,00

Revenues/Savings
MAB in 'Final Product' (Main Revenue)
Total Revenues
Total Savings

310438111,00 $/yr
310438111,00 $/yr
0,00 $/yr

K.
1,00
2,00

Annual Operating Cost (AOC)
Actual AOC
Net AOC (K1-J2)

150010000,00 $/yr
150010000,00 $/yr

L.

Unit Production Cost /Revenue
Unit Production Cost
Net Unit Production Cost
Unit Production Revenue

M.
N.
O.

Gross Profit (J-K)
Taxes (40%)
Net Profit (M-N + Depreciation)

Gross Margin
Return On Investment
Payback Time
UPRF = Flow of Component 'MAB' in Stream 'Final Product'

96644,07 $/kg UPRF
96644,07 $/kg UPRF
200000,00 $/kg UPRF
160428000,00 $/yr
64171000,00 $/yr
138258000,00 $/yr
51,68 %
23,92 %
4,18 years

Fonte: INTELLIGEN INC. “SuperPro User’s Guide,” Chapter 11 (Tutorial)

