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RESUMO 

 

Há uma constante busca por técnicas que proporcionem redução dos gastos de um processo 

industrial e mantenham a qualidade do produto. Dito isso, torna-se necessária a realização de 

avaliações técnico-econômicas referentes à aplicabilidade de tais estratégias às indústrias 

químicas. Na prática, é possível executar uma análise preliminar, com auxílio de simulação 

computacional, quanto às possíveis inovações tecnológicas (como, por exemplo, intensificação 

de processos, integração energética etc.) a serem implementadas. De porte dos resultados 

obtidos, as estimativas de custo associadas ao investimento (CAPEX) e à operação (OPEX) 

podem ser efetuadas a fim de avaliar se o projeto alternativo é financeiramente viável e/ou 

atrativo. Nesse contexto, este trabalho visa propor a intensificação de um processo produtivo 

de acetona via álcool isopropílico, a qual foi realizada a partir da integração térmica da seção 

reacional. Os resultados referentes aos dados de processo foram obtidos com o auxílio de 

simulação computacional, enquanto a comparação econômica foi efetuada com base nos 

respectivos custos anualizados totais (TACs) de cada alternativa. Foi observado que a 

integração térmica proporcionou uma redução de 19,60% na demanda total de energia, gerando, 

assim, uma economia de 19,62% nos custos anuais da planta industrial intensificada. Houve, 

também, uma redução no valor de CAPEX de 1,21% e de OPEX de 45,24%. Portanto, foi 

possível verificar a relevância da intensificação de processos – e, mais especificamente, da 

integração energética – em termos de redução de gastos associados a processos industriais. 

  

Palavras-chaves: Acetona, Intensificação de Processos, Simulação por computador, 

Viabilidade econômica. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The pursuit of techniques that provide costs mitigation and simultaneously maintain the quality 

of products of industrial processes is steadily increasing. That said, it is necessary to implement 

techno-economic evaluations that refer to the applicability of these strategies on chemical 

plants. In practice, it is possible to execute a preliminary analysis, assisted by computer 

simulation, based on possible technological innovations (e.g. process intensification, heat 

integration etc.) that can be implemented. Taking results of the analysis into account, cost 

estimation associated with capital expenditure (CAPEX) and with operational expenditure 

(OPEX) can be calculated, in order to evaluate if the alternative project is economically feasible 

and/or attractive. In this context, this work suggests an intensification of a productive process 

of acetone via iso-propyl alcohol which was executed by heat integration of the reaction section. 

Process results were obtained by computer simulation and the economic comparison was 

executed based on total annualized costs (TACs) of each alternative. The heat integration led 

to a reduction in total heat demand of 19.60%, resulting in an economy of 19.62% on the annual 

costs of the intensified chemical plant. There was a reduction of the CAPEX value by 1,21% 

and of the OPEX value by 45,24%. Therefore, it is possible to notice the relevance of process 

intensification, specifically of heat integration, in terms of cost mitigation related to industrial 

processes.  

 

Keywords: Acetone, Process Intensification, Computer Simulation, Economic viability. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. CONTEXTO 

 

O desenvolvimento de um determinado projeto e estabelecimento de uma planta 

industrial são baseados na realização de cálculos de engenharia, projeções e avaliações de 

viabilidade técnico-econômica, análise do rendimento do processo, avaliação da relevância do 

produto para a comunidade e estimativa dos impactos ambientais e sociais gerados. 

É evidente a atual necessidade por parte das organizações governamentais, comerciais 

e industriais de aprimorar suas práticas de gestão e buscar cada vez mais políticas direcionadas 

ao desenvolvimento sustentável. Em vista disso, torna-se indispensável o constante 

aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para se obter os produtos desejados, visando sempre a 

melhoria de sua qualidade em paralelo à redução de custos e à mitigação de efeitos ao meio 

ambiente. Nesse contexto, conforme discutido por Smith (2016) e Seider e colaboradores 

(2016), a simulação de processos se destaca como uma estratégia conveniente no que tange à 

avaliação rápida e economicamente viável de rotas de síntese, de etapas do processo, cálculos 

de balanço de massa e energia, reproduções de modelos e operações unitárias, análises de 

possíveis modificações no fluxograma, entre outras utilidades. 

De fato, em relação às modificações de projeto, a simulação computacional permite que 

o usuário avalie os efeitos decorrentes da alteração de equipamentos e fluxo de processos sem 

intervir nos parâmetros reais. Isto representa uma vantagem em particular principalmente 

quando a intensificação de processos é considerada como técnica de melhoria. De acordo com 

Gani et al (2016), a intensificação de processos está relacionada à combinação de operações e 
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à redução no tamanho dos equipamentos, proporcionando maiores rendimentos reacionais, 

aumento da capacidade de produção, maior domínio na operabilidade e controlabilidade do 

processo, aprimoramento da segurança e da eficiência energética e/ou a redução de despesas. 

Gani et al. (2010) destacaram que a intensificação de processos gera oportunidades e desafios 

em diversas áreas, as quais são possíveis por meio da integração/agregação de operações e 

funções visando um fenômeno do processo. Conforme mencionado por diferentes autores 

(KAZANTZI e EL-HALWAGI, 2005; SINGHVI et al., 2004; PAPOULIAS e GROSSMANN, 

1983), a repercussão da integração de processos na redução de gastos e fatores ambientais é 

notória, evidenciando que tal estratégia tem o potencial de tornar o processo mais eficiente 

quanto ao consumo de recursos (p.ex. água e energia) e, assim, mais sustentável. 

Apesar de a implementação de técnicas de aprimoramento de processo por meio da 

simulação computacional representar um subterfúgio conveniente para se avaliar a 

operabilidade e viabilidade técnica do projeto, é necessário ainda analisar a viabilidade 

econômica deste. De fato, as empresas precisam estar aptas para enfrentar as oscilações do 

mercado e a concorrência a nível global; uma das formas de se preparar para tal é investindo 

em inovação de equipamentos e em processos de produção otimizados. Entretanto, previamente 

ao investimento em projetos de inovação, uma análise financeira preliminar deve demonstrar 

claramente sua solidez e atratividade dentre as possíveis opções. Dessa forma, a empresa deve 

ser capaz de conjecturar diferentes cenários, prevendo as possíveis implicações de suas escolhas 

e levando em consideração fatores econômicos como inflação e aplicação de taxas monetárias 

(BORDEAUX-RÊGO et al., 2013). Este estudo deve-se basear em alguns dos principais 

métodos e ferramentas utilizadas para realizar comparações entre projetos/investimentos, bem 

como conhecer termos e denominações amplamente empregados em estudos de matemática 

financeira, os quais serão posteriormente abordadas com detalhe. 

 

1.2. MOTIVAÇÃO  

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma discussão acerca da viabilidade econômica, 

por meio do uso da simulação computacional, em um processo de produção intensificado de 

acetona. 

 O estudo tem como proposta demonstrar financeiramente os benefícios de tecnologias 

de intensificação de processos como pivô da redução de custos operacionais. Espera-se um 
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investimento inicial maior nas configurações intensificadas, dado que são equipamentos que 

realizam mais de uma operação unitária por vez, porém, acredita-se que o resultado financeiro 

como um todo será melhor devido à maior integração energética, que afeta diretamente nos 

custos de operações e de utilidades, sendo essas umas das maiores despesas em plantas de 

processos químicos e petroquímicos. Os resultados financeiros dos investimentos serão 

demonstrados pela elaboração do custo total anualizado (TAC) e análise seus custos de 

investimento e de operação. 

 

1.3. ESTRUTURA 

  

Primeiramente, é realizada uma breve apresentação do conteúdo a ser estudado por este 

trabalho, introduzindo o contexto em que se encontra e a importância de novas tecnologias de 

intensificação de processos para ganhos de produtividade e redução de custos. Além deste 

capítulo, mais cinco são apresentados ao longo deste trabalho, conforme detalhados a seguir. 

 No segundo capítulo, é realizada uma revisão aprofundada na bibliografia acerca dos 

temas abordados neste trabalho, detalhando os conceitos utilizados. São discutidos conceitos 

como a natureza do reagente (álcool isopropílico), do produto (acetona) e suas aplicações, como 

realizar a simulação de processos, tecnologias de intensificação de processos e matemática 

financeira. 

 No terceiro capítulo, é apresentado o desenvolvimento dos processos de acetona, via a 

desidrogenação do álcool isopropílico, sendo: o processo convencional e o modificado por uma 

intensificação de processo com integração energética. São apresentadas as principais condições 

operacionais e de dimensionamento, bem como os cálculos para a estimativa de custos de 

capital e de operação. 

 No quarto capítulo, a metodologia utilizada para a simulação das duas configurações de 

processo de produção de acetona e o cálculo dos índices de avaliação econômica são 

detalhadamente apresentados. 

 Posteriormente, no quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados para os 

estudos propostos na metodologia. 
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 No sexto capítulo, é apresentada a conclusão do trabalho, assim como sugestões para 

trabalhos futuros. 

Por fim, as referências bibliográficas consultadas e citadas ao longo desse trabalho são 

apresentadas.  

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido no Núcleo de Estudos de 

Otimização (NEO) do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade 

Federal Fluminense. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Este capítulo introduz os assuntos abordados ao longo do presente trabalho de conclusão 

de curso presente. Tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca dos aspectos 

físicos e químicos da acetona, processos de produção desta, aspectos físicos e químicos do 

álcool isopropílico, tecnologias de intensificação de processos e análise econômica.  

 

2.1. ACETONA 

 

A acetona (C3H6O) é um solvente usado principalmente na manufatura de plásticos, 

sendo mais comumente utilizada como intermediária para a produção de metil metacrilato e 

bisfenol A, bem como outros produtos industriais como, por exemplo, cosméticos (formulação 

de removedor de esmalte), removedor de goma, óleo e outras substâncias pegajosas dos tecidos 

crus, desengordurante de superfícies metálicas, entre outras aplicações (JOHANSON, 2012). A 

acetona também está presente como um subproduto no metabolismo humano, detendo baixas 

toxicidades aguda e crônica e podendo ser usada como aditivo em adesivos e em embalagens 

que tenham contato com alimentos. Como último exemplo, cita-se a sua participação como um 

aditivo da gasolina, por facilitar a evaporação e consequente difusão do gás dentro do motor, 

aumentando assim a eficiência do combustível (ALGAYYIM et al., 2018). Percebe-se, então, 

a importância de tal composto no cotidiano humano dado que está presente em inúmeras 

situações e momentos corriqueiros. 
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Devido aos motivos supracitados, a produção de acetona representa uma atividade 

fundamental para a comunidade. Existem diferentes rotas tecnológicas possíveis para obtenção 

do referido composto, nomeadamente como subproduto da oxidação do cumeno a fenol, a partir 

de fermentação bacterial de carboidratos e da desidrogenação catalítica do álcool isopropílico 

(do acrônimo IPA, em inglês: “iso-propyl alcohol”). A tecnologia de oxidação do cumeno é 

baseada nos passos a seguir: na conversão a hidroperóxido, clivagem, destilação de 

acetona/fenol, purificação de α-metil-estireno e recuperação de cumeno (ZAKOSHANSKY, 

2007). Contudo, na tecnologia via cumeno, a quantidade de acetona formada no processo é 

menor, o que torna o rendimento com base neste produto significativamente baixo. Ademais, a 

presença de aromáticos no produto final reduz a qualidade comercial deste (FULMER, 1985). 

A rota fermentativa, por sua vez, consiste no tratamento de fontes de açúcares (p. ex. resíduos 

de celulose e fonte de amido), digestão enzimática, destilação e purificação dos produtos, 

resultando em um processo denominado “ABE” (acetona-butanol-etanol) (SAUER, 2016; 

GUAN et al., 2018). Entretanto, algumas restrições devem ser impostas, como a limitação da 

quantidade de substrato, o qual, em excesso, inibe a ação fermentativa do micro-organismo, e 

quantidade do subproduto butanol, o qual é tóxico e requer uma etapa onerosa de destilação 

para separá-lo, dada a alta demanda energética. O processo fermentativo é muito complexo, 

requer condições estéreis para a operação e gera uma quantidade significativa de efluente a ser 

tratado.  

Após a revisão da literatura, é possível afirmar que existem poucos trabalhos publicados 

que foquem na descrição detalhada das tecnologias acima mencionadas. De fato, poucas 

contribuições baseiam-se no estudo dos processos via cumeno e ABE, sendo a maioria focada 

no sistema reacional (LIANG et al., 2008; CHEN et al., 2014; BUEHLER E MESBAH, 2016) 

e/ou na purificação dos produtos (KUJAWSKA et al., 2015; SHIROCHENKO et al., 2019). A 

tecnologia de desidrogenação do álcool isopropílico ganha destaque pelo fato de não somente 

ser a mais utilizada, mas também por apresentar maior rendimento, obtendo valores acima de 

80% – em comparação, a fermentativa rende em torno de 27% (JONES E WOODS, 1986; 

PETERSAN et al., 1986; SHAMSUDIN et al., 2006). Alguns trabalhos pioneiros referentes ao 

processo produtivo de acetona que merecem destaque são o de Lokras et al. (1970), com 

catalisador de Cu-SiO2 seletivo capaz de controlar a reação indesejada, de Wood et al. (1972), 

com catalisador de platina, e de El-Salaam et al. (1975), com catalisador de bismuto com 

molibdênio, cujo rendimento pode ultrapassar 80%, segundo os autores. Além disso, enquanto 

uma fermentação pode durar de 40 a mais de 100 horas, dependendo do tipo de substrato e 
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micro-organismo utilizados, a desidrogenação catalítica pode durar 1 hora e até atingir o estado 

estacionário em 3 horas, dependendo do tipo de experimento (WOOD et al. , 1972; EL-

SALAAM et al., 1975). Assim, torna-se evidente que, para a obtenção de acetona, a 

desidrogenação catalítica é mais adequada, sendo, portanto, abordada em detalhes no Capítulo 

3 deste trabalho. 

Em termos comerciais, existem grandes empresas que atuam fortemente no mercado de 

acetona, como a Rhodia, a Dow Chemical Company e a INEOS Phenol, sendo a última a maior 

produtora de acetona do mundo e responsável por produzir um total de 905 mil toneladas por 

ano nas plantas de Gladbeck e Antuérpia. Geograficamente, o maior campo de atuação refere-

se ao mercado Ásia-Pacífico, com 41% em fração de consumo, dado o crescimento de 

economias nas seções de eletrônicos e automóveis. O setor de solvente, por sua vez, participa 

em 34% da indústria de acetona (DATAM INTELLIGENCE, 2018). A Figura 2.1 descreve as 

porções de mercado da acetona.  

 

2.2. ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 

 

O álcool isopropílico (C3H8O) é um líquido translúcido, inflamável, solúvel em água e 

volátil, podendo causar, se ingerido em alta quantidade, intoxicação clínica até perda parcial ou 

total de sensibilidade ou consciência, ocasionando em dificuldade de realizar ações motoras 

Fonte: Adaptado de IHS Markit® (2018). 
Figura 2.1 - Consumo mundial de acetona em 2017. 

EUA 
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(VUJASINOVIC et al., 2008). Em concentrações na faixa de 60-90%, sendo 70% a ótima, 

possui eficiente propriedade desinfetante contra vírus encapsulados, alguns fungos, 

micobactérias e bactérias em estado vegetativo. Essa função dá-se pela capacidade de 

desnaturar proteínas que é fortemente dependente da concentração em relação à água. Por isso, 

está presente em itens de limpeza domésticos e pessoais e em produtos farmacêuticos, como 

artigos de higiene pessoal, devido à baixa toxicidade em contato com a pele. Outras aplicações 

que merecem destaque são: possível substituto à gasolina derivada do petróleo, antisséptico, 

solvente de reações químicas, agente desidratante, aditivo de secador de gás na indústria dos 

automóveis, modificador pré-polimerização do fluoreto de polivinila, entre outras (FU et al., 

2007; TOGBÉ et al., 2011; PROVENZANO et al., 2018; MARKET RESEARCH FUTURE, 

2018; CHEW et al., 2018). 

Em relação ao mercado mundial de IPA, para o período de 2018 até 2023, é prevista 

uma taxa de crescimento anual de 3,10%, o que está antevisto pelo seu crescente uso, havendo 

a previsão de expansão do mercado de produtos de higiene pessoal e cosméticos (MORDOR 

INTELLIGENCE, 2018). Os títulos de maior consumidor e de maior produtor pertencem a uma 

só região: Ásia-Pacífico porque as seções de cosméticos e higiene pessoal são extremamente 

fortes na região. Apesar disso, existem outras aplicações como o uso no processamento de 

ingredientes alimentícios e na indústria de combustíveis limpos. Os países com maior consumo 

e produção da região são China, Japão e Índia, o que se deve a alta demanda das indústrias de 

cosméticos e artigos de higiene pessoal, automobilística, farmacêutica e química. Contudo, a 

demanda sofreu variações por conta de acontecimentos geopolíticos, sendo influenciada pela 

guerra comercial entre China e EUA e pelas eleições gerais que ocorreram na Tailândia em 

março de 2019 (ICIS, 2018). As empresas que lideram o mercado global são Dow DuPont 

(EUA), Royal Dutch Shell PLC (Holanda), Jiangsu Denoir Technology Co. Ltd (China), Merck 

KGaA (Alemanha) e Tokuyama Corporation (Japão) (MARKET RESEARCH FUTURE, 

2018). 

 

2.3. SIMULAÇÃO DE PROCESSOS 

 

Após a realização do estudo de mercado, percepção do papel e da posição do novo 

produto na sociedade, torna-se necessário avaliar a viabilidade técnico-econômica do projeto 

de modo a determinar sua competitividade. Nesse sentido, a simulação computacional se 
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destaca como uma estratégia conveniente no que tange à avaliação das condições de processo 

de forma rápida, robusta e relativamente barata. Sendo assim, a utilização de modelagem e de 

simulação de processos tem ganhado cada vez mais relevância nos últimos anos devido ao 

expressivo avanço tecnológico e consequente aumento de robustez e potência de sistemas 

computacionais. 

Nesse contexto, a simulação de processos tem sido utilizada para diferentes fins, como 

por exemplo, no projeto de unidades industriais (SUZUKI et al., 2012; SHARMA E 

RANGAIAH, 2016), otimização (BALASKO et al., 2007; AMARAN et al., 2016), 

intensificação (WEI et al., 2011; KUMAR E NIGAM, 2012; SHAREEFDEEN et al., 2016), 

avaliação técnico-econômica (LLADOSA et al., 2011; ZHU et al., 2016; MANGILI et al., 

2019), determinação de impactos ambientais (TORKMAHALEEH et al., 2016, JUNQUEIRA 

et al., 2018), análise de controle e operabilidade (LUYBEN, 2011; ZHANG et al., 2018), entre 

diversas outras aplicações. De fato, há várias maneiras de executar uma simulação, o que é 

devido à diversidade de caminhos que levam ao mesmo objetivo, dependendo das hipóteses 

assumidas durante a análise. A expressão “todos os caminhos levam a Roma” executa a sua 

essência nesse momento. Portanto, é necessário escolher cuidadosamente a rota de síntese e as 

etapas do processo para que seja proposto o melhor e mais adequado fluxograma, o qual deverá 

ser compatível com a realidade financeira da empresa e com a disponibilidade de matérias-

primas e equipamentos. 

A partir dessas informações, deve-se replicar as condições sob as quais o produto de 

interesse será obtido, atentando para que a simulação seja o mais fidedigna possível aos valores 

reais, e utilizá-los como base para o desenvolvimento do processo. Ademais, torna-se possível, 

nesse momento, realizar análises associadas aos efeitos de possíveis modificações na 

configuração original, visando melhorar a qualidade do produto, reaproveitar recursos, reduzir 

o consumo de utilidades, os custos e impactos ambientais. Portanto, o estudo precisa ser 

executado de forma minuciosa, com atenção aos detalhes e a todos os parâmetros que possam 

ser ajustados de forma a aprimorar o desempenho do processo. Para auxiliar tal tarefa, diversos 

software comerciais podem ser utilizados, podendo ser destacados o Aspen Plus™, 

Aspen/HYSYS™, UniSim®, CHEMCAD™, PRO/II™, EMSO™, gPROMS™, CAPE-

COCO™, iiSE™, ProSim™, entre outros (PRATA, 2013). 
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2.4. INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

  

Conforme mencionado anteriormente, a simulação de processos permite avaliar os 

efeitos decorrentes de modificações na configuração do processo. Essas modificações têm 

diversos propósitos, sendo a maioria focada em reduzir o consumo energético e, 

consequentemente, os custos e impactos ambientais associados. Tais modificações 

correspondem a estratégias definidas pela denominada “intensificação de processos”, cuja ideia 

principal é agregar operações de forma a reduzir o volume dos equipamentos e aumentar a 

eficiência global do processo. Visando atingir os objetivos supracitados, torna-se 

imprescindível o conhecimento das operações unitárias envolvidas na planta, bem como as 

condições de processo existentes. 

Existem algumas definições para intensificação de processos, sendo que cada autor 

descreve à sua maneira. Por exemplo, Stankiewicz e Moulijn (2000) definiram a intensificação 

de processos como o desenvolvimento de equipamentos sustentáveis e inovadores que, 

comparados ao status-quo, geram melhorias no processo no que diz respeito ao tamanho de 

equipamentos, à geração de resíduos e outros fatores. Reay et al. (2008), por sua vez, definiram 

tal técnica como o desenvolvimento de processo que envolve a redução do tamanho dos 

equipamentos e que tenha levado à melhoria da cinética da reação, segurança do processo, 

eficiência energética e redução de custo de capital. De acordo com Ponce-Ortega et al. (2012), 

a intensificação de processos é uma atividade sustentada por cinco pilares: tamanho reduzido 

de equipamento, aumento de capacidade de produção do processo, redução do tempo de parada 

ou do inventário de equipamentos, redução do uso de utilidades e matérias-primas e aumento 

da eficiência do equipamento. 

Segundo Gani et al. (2010), a intensificação de processos gera oportunidades e desafios 

em diversas áreas, tais como crescimento de produtividade e capacidade, acréscimo de 

segurança e flexibilidade, bem como atenuação da energia despendida e da geração de resíduos 

indesejados ao processo em questão. É possível realizar essas ações pelo reforço do que ocorre 

no processo por meio da integração/agregação de operações, funções ou até mesmo um 

aprimoramento visando um fenômeno do processo. Também são possíveis as seguintes 

melhorias: análise e seleção de catalisadores inovadores para sistemas reativos; geração, análise 

e seleção de solventes ecológicos (ou que não onerem tanto o meio-ambiente) para processos 
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de separação; projeto de novos materiais que sejam adequados às unidades de operação 

inovadoras que combinam reação e separação; e integração energética do processo, onde a 

eficiência energética é aprimorada através do abrandamento do consumo de energia por parte 

dos equipamentos. 

Há diversos modos de se integrar as operações para realizar uma ou mais tarefas ou 

operações através de um novo projeto/configuração. Podem-se citar os casos em que há 

separação e reação simultaneamente, como os casos baseados em destilação reativa (WANG et 

al., 2010; PATHAK et al., 2011); reator de membrana, que consiste na reação e na remoção do 

reagente ou produto in situ (IAQUANIELLO et al., 2016; MENGISTIE E LAHITTE, 2017); 

destilação com recompressão de vapor (KAZEMI et al., 2016; LUYBEN, 2017); microrreatores 

(SCHUSTER et al., 2003; SURYAWANSHI et al., 2018); destilação de múltiplo efeito 

(PALACIOS-BERECHE et al., 2015; MISTRY et al., 2016); integração energética 

(TRIERWEILER et al., 2011; MANGILI E PRATA, 2019); entre diversas outras técnicas. A 

Figura 2.2 exemplifica algumas das tecnologias supracitadas. 

 

 

Fonte: Adaptado de Gani et al. (2016). 

Figura 2.2 - Diagrama simplificado de tecnologias de intensificação. 

 

Um método de projeto e síntese de processo sustentável composto de três estágios foi 

proposto por Babi et al. (2015). Primeiramente, as rotas ótimas de síntese são selecionadas para 
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transformar os reagentes nos produtos desejados. Subsequentemente, uma dessas rotas é 

selecionada para estudos posteriores que incluem a identificação de gargalos e “hot-spots” do 

processo, os quais colaboram para a definição de objetivos de melhoria que levarão a soluções 

inovadoras e sustentáveis. Para finalizar, os métodos são aplicados para gerar alternativas ao 

processo que contemplem as metas de aperfeiçoamento deste, independentemente da 

consideração da integração de processos. Se os problemas já estiverem identificados e o 

processo for conhecido, a entrada é no estágio 3. Caso o processo exista e os empecilhos não 

sejam conhecidos, deve-se iniciar no estágio 2. Finalmente, se o processo for totalmente novo, 

a entrada será no estágio 1. Dessa forma, há um pretexto para aplicação da intensificação de 

processo, desde que haja deficiência no projeto e/ou na operação do processo. A Figura 2.3 

exemplifica as definições acima. 

 

Fonte: Adaptado de Gani et al. (2016). 

Figura 2.3 - Método de projeto de processos sustentáveis de 3 estágios. 

 

O método de projeto permite um maior conhecimento e controle sobre o processo, 

reduzindo o volume de controle e possibilitando que haja eliminação de possíveis erros que 
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dificultem ou até mesmo impossibilitem o processo de atingir seus picos de produção e 

rendimento possíveis. Apesar de haver um leque de opções para intensificar processos, não há 

uma metodologia sistemática global que visa selecionar a configuração ideal de equipamentos. 

Por esse motivo, advém o dever de discutir e avaliar os parâmetros de processo com mais 

detalhes a fim de desenvolver um fluxograma aprimorado e de maneira relativamente rápida e 

econômica, como ilustrado na Figura 2.3. 

 

2.4.1. Integração Energética  

 

Inúmeros estudos têm focado em desenvolver configurações de processo nas quais redes 

de trocadores de calor são utilizadas para minimizar o consumo de energia e, 

consequentemente, os custos operacionais da planta química industrial. De maneira geral, pode-

se aproveitar correntes frias ou quentes para resfriar ou aquecer, respectivamente, outras 

correntes da planta sem que haja necessidade da aquisição de mais utilidades (p. ex. vapor, 

água, fluidos térmicos etc.). A oportunidade de realizar uma integração energética pode 

aumentar os custos de investimento devido à necessidade da instalação de trocadores de calor 

maiores. Contudo, cabe ressaltar que os custos operacionais podem ser reduzidos 

significativamente, representando, portanto, uma estratégia vantajosa a longo prazo.  

A fim de demonstrar um esquema de integração térmica, a Figura 2.4 ilustra dois 

fluxogramas hipotéticos, onde estão expostos os equipamentos utilizados e as correntes de 

processo. Nesse exemplo, o foco é direcionado aos trocadores de calor, os quais são peças-

chaves desta seção do trabalho. É possível notar, a partir da Figura 2.4(a), que a corrente de 

alimentação “A” do vaso de flash precisa ser previamente aquecida por uma determinada 

utilidade de aquecimento (“Utilidade quente”), enquanto a corrente de topo “B” precisa ser 

resfriada por uma utilidade de resfriamento (“Utilidade fria”). Dependendo das condições 

operacionais de cada corrente e da energia requerida para efetuar o aquecimento/resfriamento, 

é provável que a corrente “B”, por estar mais quente, possa ser utilizada para fornecer calor à 

corrente “A”. Desta forma, o fluxograma demonstrado na Figura 2.4(b) é obtido. 

Evidentemente, uma vez que as possibilidades de integração dependam do balanço de energia 

específico do processo sob avaliação, diversas configurações podem ser estudadas a fim de 

fornecer um fluxograma aprimorado. 
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Fonte: Autoria própria. 

Figura 2.4 - Esquemas hipotéticos: (a) convencional, (b) integração energética. 

 

Diversos exemplos específicos podem ser encontrados na literatura. Por exemplo, 

Westphalen e Wolf (2000) realizaram um estudo sobre sistemas de evaporação de uma planta 

de produção de glicose cristalina. A possibilidade de integração de evaporadores de múltiplos 

efeitos foi averiguada através de princípios da denominada análise Pinch que, de acordo com 

Kawari e Ebrahim (2000), consiste em uma técnica com viés de poupar energia que se baseia 

em regras da termodinâmica, sugerindo maneiras simples de otimizar o processo. Dias et al. 

(2010), por sua vez, utilizaram a integração térmica para aumentar a eficiência energética do 

processo de produção de bioetanol, a partir da cana-de-açúcar. A análise foi realizada com base 

em uma destilaria autônoma e com a ajuda do software UniSim®, sendo possível provar que o 

reaproveitamento energético minimizaria as demandas de correntes de utilidades e os custos de 

operação. Além disso, Trierweiler et al. (2011) propuseram a integração térmica de uma planta 

de olefinas, a qual resultou em uma redução nos custos operacionais de 29% em utilidades 

quentes, 12% em água fria e 8% na potência de refrigeração do propileno.  

A Figura 2.5 mostra o fluxograma de uma planta de olefina convencional, retirada de 

Trierweiler et al. (2011), onde estão expostos os equipamentos utilizados e as correntes do 

processo. Já a Figura 2.6 mostra o mesmo fluxograma, porém integrado energeticamente. As 

mudanças sugeridas pelos autores se referem à integração térmica entre o reator de acetileno, 

separador de eteno e demetanizadora. A quantidade de correntes de utilidades foi reduzida de 

6 para 3. É possível verificar a complexidade da rede de trocadores de calor desenvolvida a fim 

de aproveitar a energia das correntes envolvidas. 
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        Fonte: Trierweiler et al. (2011). 

Figura 2.6 - Planta de olefina integrada energeticamente. 

Fonte: Trierweiler et al. (2011). 
Figura 2.5 - Planta de olefina convencional. 
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Por último, Yang et al. (2011) realizaram outro exemplo para integração energética, o 

qual sugeriu que o calor gerado pela combustão da resina epóxi pode ser usado para realizar o 

derretimento e refino dos resíduos de alumínio em uma planta integrada de reciclagem, 

reduzindo, assim, os efeitos ambientais de tal processo. Apesar de inúmeras contribuições 

científicas terem sido publicadas com foco em estudos de integração térmica de sistemas de 

processo, a grande maioria é baseada em algoritmos e procedimentos similares, variando apenas 

na aplicação.  

 

2.5. ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Segundo Santos (2005) (apud GRANDO e SCHNEIDER, 2010, p. 53), o estudo da 

matemática financeira envolve o comportamento do dinheiro no tempo. O fato de o capital estar 

sujeito a sofrer oscilações e ter seu valor modificado gera a necessidade de realização de 

análises capazes de quantificar as transações monetárias levando em conta a variável tempo, a 

fim de minimizar os riscos em investimentos e proporcionar uma precisão eficiente para tomada 

de decisões no universo financeiro. 

No âmbito do desenvolvimento de processos industriais, a análise econômica consiste 

em uma ferramenta crucial para avaliar a viabilidade e a atratividade de projetos. Por meio dela, 

é possível realizar estimativas de investimentos e de sua rentabilidade, bem como os possíveis 

custos operacionais dispendidos durante o processo de instalação e operação de plantas ou 

modificações industriais. Sendo, portanto, possível definir se o projeto deve ou não ser 

construído (SEIDER et al., 2016). 

Diversos fatores exercem influência na análise econômica, dentre os quais a localização 

de instalação da planta química industrial. Aspectos como legislação trabalhista e custos com 

regulamentação e tributação tendem a variar bastante de lugar para lugar. A forma de obtenção 

dos equipamentos utilizados na planta, também, porque caso possam ser reaproveitados a partir 

de outros projetos ou barateados em sua construção, cedendo informações a respeito de suas 

especificações aos fabricantes, é possível realizar economias significativas nos durante a etapa 

de investimento. Há também a questão das políticas de SMS (Segurança, Meio ambiente e 

Saúde) vigentes na empresa responsável pelo projeto; no caso de empresas que apresentam 

normas de segurança particularmente rígidas, o custo financeiro de construção da planta 
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química industrial pode ser encarecido ao tentar atender o nível de segurança exigido (PETERS 

et al., 2003). 

As oscilações do valor de mercado sofridas pelas matérias-primas utilizadas e pelos 

produtos gerados na planta industrial também exercem influência na análise econômica, 

representando um desafio para o engenheiro durante a realização da análise econômica do 

projeto. A análise de variância no custo se torna mais complexa quando o preço do material 

sofre variações durante o ano. Algumas das estratégias adotadas a fim de contornar esta 

problemática são o uso de estoques e a adoção de métodos de custeio definidos, sendo os mais 

comuns o FIFO (First-in, first-out), no qual o material mais antigo no estoque é usado primeiro 

e o LIFO (Last-in, first-out), material mais recente no inventário é usado primeiro (SEIDER et 

al., 2016). 

Dessa forma, ao realizar projetos de investimento de grande porte como os de plantas 

químicas industriais, as empresas precisam previamente realizar uma análise financeira do 

empreendimento a fim de verificar a viabilidade e a atratividade do mesmo (TOWLER e 

SINNOTT, 2013). Para isso, vale-se de métodos e ferramentas que auxiliam no cálculo do valor 

financeiro do dinheiro sob a influência do tempo. Diversos métodos são amplamente utilizados 

para este fim, cada um sendo baseado em diferentes conceitos econômicos. Quatro 

metodologias serão discutidas a seguir, visto que serão abordadas em detalhes nos capítulos 

seguintes deste trabalho: Custos de Capital, Custos de Operação, Período de Retorno e Custo 

Total Anualizado. 

 

2.5.1. Capital de Investimento  

 

O Capital de Investimento (do acrônimo em inglês CAPEX: “Capital Expenditure”) é 

definido por Smith (2016) como o investimento total necessário para realização de um novo 

projeto. O CAPEX dispõe de gastos fixos e variáveis, os quais visam ser resgatados quando a 

planta iniciar sua operação e gerar lucro para o investidor, podendo ser dividido em: 

 Aquisição dos equipamentos responsáveis por executar os processos industriais 

existentes na planta, tais como reatores, trocadores de calor, tubulação, vasos, tanques, 

bombas, compressores, instrumentos empregados em sistemas de controle, entre outros, 

bem como sua instalação (despesas com estruturas de fundação, eletricidade, anti-

incêndio, impermeabilização, pintura etc.). As características dos equipamentos como 
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seu tamanho, materiais de construção utilizados, pressão e temperatura de atuação 

exercem forte influência sobre o capital inicial a ser despendido durante essa etapa do 

investimento. 

 Aquisição e instalação de equipamentos pertencentes às plantas de utilidades, as quais 

são responsáveis por fornecer e distribuir energia, eletricidade, vapor etc. 

 Adequação do local para recebimento da planta industrial e da mão de obra, o que 

envolve a construção de rotas de circulação, almoxarifados, oficinas de manutenção, 

sistemas de disposição de resíduos, bem como portarias, vestiários, centros de 

atendimento médico etc. 

 Investimentos necessários para a planta iniciar sua operação, como custo de aquisição, 

transporte e armazenamento das matérias-primas iniciais a serem utilizadas para que a 

planta industrial comece sua produção. Também contabiliza gastos administrativos 

como folha de pagamento de funcionários, impostos, entre outros. 

É possível observar que o cálculo do CAPEX nem sempre considera todos os itens 

listados acima. O CAPEX da planta de produção de acetona via desidratação de 2-propanol foi 

calculado por Luyben (2011) considerando apenas os gastos envolvendo aquisição e instalação 

de todos os equipamentos empregados em cada planta. Já em Vázquez-Ojeda et al. (2013) é 

possível observar que o cálculo do CAPEX foi resumido ao custo de compra e instalação dos 

equipamentos a serem empregados para realização do processo de desidratação do etanol, 

consistindo em uma primeira coluna de pré-concentração de etanol, uma segunda coluna de 

extração de etanol e uma terceira coluna destinada a recuperação dos solventes utilizados. 

Vale ressaltar, ainda, que o custo de investimento inicial consiste em uma ferramenta 

conveniente para comparar plantas com capacidade ou taxas de produção similares, pois o 

cálculo do CAPEX fornece um valor absoluto como resultado, sendo necessário, portanto, 

estabelecer uma base de comparação que nivele os projetos. No caso de a análise do custo de 

investimento inicial envolver plantas químicas de diferentes portes, faz-se necessário avaliar, 

por exemplo, em conjunto ao CAPEX, a rentabilidade das plantas industriais em questão para 

que a avaliação econômica se torne mais eficiente (GREEN, 1999). 
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2.5.2. Capital de Operação 

 

O Capital de Operação (do acrônimo em inglês OPEX: “Operational Expenditure”) 

pode ser definido como o gasto necessário para manter a planta em funcionamento, 

considerando sua operação e manutenção. De acordo com Smith (2016), pode ser divido em: 

 Aquisição de matéria prima para a operação da planta industrial. O fato de se trabalhar 

com produção em larga escala implica a necessidade de aplicação de grandes 

quantidades de reagentes, o que, aliado ao fato de que estes têm seus valores agregados 

submetidos a fortes oscilações no mercado, contribuem para que o custo despendido 

com a compra de material seja capaz de exercer maior influência sobre o OPEX. 

 Gastos com a aplicação de sistemas catalíticos e compra de demais componentes que 

são consumidos ao longo na planta química, como soluções ácidas e/ou alcalinas 

utilizadas para ajustar o pH do meio reacional. Em processos catalíticos, o catalisador, 

embora não consumido, está suscetível a sofrer deterioração conforme seu tempo de 

uso, gerando a necessidade de ser regenerado ou substituído. Dependendo do tipo de 

catálise, a necessidade de recuperação ou substituição do catalisador pode ser de forma 

contínua, como em processos de catálise homogênea (catalisador e reagentes estão em 

mesma fase) ou de forma intermitente, como em processos de catálise heterogênea 

(catalisador e reagentes estão em fases distintas). 

 Gasto com utilidades, o qual inclui correntes utilizadas para aquecimento, resfriamento, 

fornecimento de energia, eletricidade, entre outras. O custo dessas correntes está 

vulnerável a sofrer a variações dependendo da localização geográfica da planta e 

conforme as flutuações do mercado. 

 Custos relacionados ao trabalho, os quais levam em consideração a complexidade da 

planta química industrial; sua escala de produção, nível de automação, quantidade de 

processos existentes, bem como se tais processos são contínuos ou em batelada. 

 Por fim, há os custos destinados à manutenção da planta industrial. Os gastos com 

manutenção estão vinculados a características particulares do projeto como, por 

exemplo, a composição química das correntes que circulam nos equipamentos, pois 

dependendo do tipo de material utilizado na construção destes, eles podem vir a sofrer 

processo de corrosão com o decorrer do tempo, o que contribui para elevação dos custos 

voltados para manutenção do projeto. 
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Dentre os itens listados acima, aquele que exerce maior influência no cálculo do OPEX 

costuma ser a aquisição de matéria-prima para a operação da planta industrial. Como os valores 

dos reagentes e produtos presentes na planta sofrem variações conforme a disposição do 

mercado, isso faz com que o valor do OPEX se torne vulnerável as oscilações do mercado 

também e, consequentemente, mais difícil de ser estimado (SMITH, 2016). 

Nem todos os itens anteriormente listados são considerados em avaliações de OPEX. 

Em Luyben (2011), por exemplo, o OPEX das plantas de produção de acetona via desidratação 

de 2-propanol foi calculado baseando-se apenas no gasto energético despendido para produção 

da acetona. Já no trabalho de Vázquez-Ojeda et al. (2013), o cálculo foi baseado apenas no 

custo das correntes de utilidades empregadas na planta industrial de desidratação do etanol, 

utilizadas para aquecer e resfriar as correntes de processo do sistema. 

Assim como o CAPEX, a comparação somente pelo OPEX é mais conveniente quando 

as capacidades ou taxas de produção das plantas são similares. Caso a comparação seja entre 

projetos de diferentes portes, faz-se necessário utilizar outra ferramenta de análise financeira a 

fim de avaliar economicamente as plantas industriais em questão (JUNQUEIRA et al., 2018). 

 

2.5.3. Período de Retorno 

 

O método de avaliação financeira conhecido como Período de Retorno (ou Payback 

Period) fornece a informação do período necessário para que o capital despendido em um 

investimento retorne ao investidor. Essa análise é realizada avaliando os fluxos de caixa 

(entradas e saídas) ao longo do projeto (PETERS et al., 2003). O método de Período de Retorno 

possui variações como o método de Período de Retorno Simples, o qual não considera o valor 

do dinheiro no tempo e, por isso, constitui uma alternativa de maior praticidade e o método de 

Período de Retorno Descontado, o qual aplica uma taxa para corrigir os valores de fluxo de 

caixa à variação temporal, realizando, assim, uma análise mais detalhada e menos arriscada 

(TURTON et al., 2018). 

Um projeto pode ser avaliado com base em seu Período de Retorno e, segundo Green et 

al. (1999), para algumas empresas, se este for maior do que três anos, trata-se de um 

investimento a ser desconsiderado. Por isso, muitos autores como Green et al. (1999), Luyben 

(2011), Pathak et al. (2011), Turton et al. (2018) e Junqueira et al. (2018), entre outros, utilizam 

este parâmetro para fins de cálculos. 
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2.5.4. Custo Total Anualizado 

 

O método do Custo Total Anualizado (do acrônimo em inglês TAC: “Total Annualized 

Cost”) é definido por Towler e Sinnott (2018) como uma ferramenta capaz de realizar a previsão 

das despesas futuras de um projeto, sendo possível, a partir delas, avaliar a rentabilidade do 

mesmo. O TAC é obtido a partir da soma das estimativas de CAPEX e de OPEX, sendo a 

primeira dividida pelo Período de Retorno esperado do projeto, conforme ilustrado na Equação 

(2.1). 

 

𝑇𝐴𝐶 =  
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
+  𝑂𝑃𝐸𝑋 (2.1) 

 

O método é amplamente empregado para avaliar modificações finitas em plantas 

industriais pois, em tais situações, tem-se que parte majoritária da estrutura da planta permanece 

invariável, o que significa que as estimativas de CAPEX e OPEX sofrem variações pontuais, 

as quais podem ser captadas de maneira rápida pelo TAC. Também porque, em projetos de 

pequena magnitude, o erro agregado – pelo fato de o método desconsiderar valor do dinheiro 

no tempo e supor que toda receita é destinada a sanar o gasto com CAPEX – torna-se irrisório 

e, por isso, pode ser desconsiderado (TOWLER E SINNOTT, 2008). Dessa forma, tem-se que 

diversos autores têm adotado o método para analisar a versão economicamente mais atraente 

de seus projetos, dentre os quais o processo de produção de cumeno (PATHAK et al., 2011; 

JUNQUEIRA et al., 2018), de desidratação de etanol (VÁZQUEZ-OJEDA et al., 2013), de 

produção de acetato de butila (LUYBEN, 2010) e de otimização de sistemas de destilação 

(ERRICO et al., 2014). 

Em Junqueira et al. (2018), o TAC foi calculado conforme Equação (2.1), descrita 

anteriormente, para cada uma das seis plantas de produção de cumeno retratadas no artigo. 

Observa-se que o CAPEX do projeto se baseou na construção e instalação dos equipamentos a 

serem utilizados e o OPEX foi baseado nas correntes de utilidades empregadas em cada uma 

das plantas. Uma vez possuindo os valores de CAPEX e OPEX e adotando-se um Período de 

Retorno para o investimento de três anos, os valores de Custo Total Anualizado de cada planta 

foram calculados e, aliados a outros métodos de avaliação, foram utilizados para realizar uma 

análise econômica comparativa entre todas as plantas industriais abordadas. Já em Jiyong et al. 
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(2009), o TAC foi utilizado para validar uma metodologia proposta de intensificação de 

processos para redes de águas residuais e troca térmica, envolvendo circulação de efluentes com 

múltiplos contaminantes. Foram considerados apenas os custos de implementação e de 

operação dos trocadores de calor e das redes de águas residuais empregadas diretamente na 

parte integrada da planta industrial, abrangendo, assim, o CAPEX e o OPEX do projeto, 

respectivamente, e o cálculo do TAC. A literatura retratada adotou equações vinculadas a 

aspectos de balanço de massa, balanço de energia e restrições relacionadas a taxa de fluxo, 

temperatura e concentração de contaminante nas correntes e somatório de seus valores resultava 

no TAC do projeto. 

A Tabela 2.1 lista alguns outros autores que adotaram o método do TAC para analisar a 

versão economicamente mais atraente de seus projetos, o que ressalta a eficiência da ferramenta 

analítica, bem como contribui para fundamentá-la como uma excelente forma de comparação 

financeira entre projetos. 

 

Tabela 2.1 - Autores que adotaram o TAC como análise financeira de processos. 

Referência Processo 

Luyben et al. (2004) Produção de acetato de butila 
Sun et al. (2011) Desidratação do etanol 

Miranda-Galindo et al. (2014) Hidrodessulfurização do diesel 
Nhien et al. (2017) Produção de furfural 

Harvianto et al. (2018) Produção de 2,3-butanodiol 
Khan e Adewuyi (2019) Esterificação de bio-óleo 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.5.5. Outros métodos 

 

Dentre os métodos amplamente utilizados para realizar análises econômicas de 

processos, destacam-se a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), o Valor Presente Líquido 

(VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). De acordo com Towler e Sinnott (2013), a TMA se 

refere à taxa de retorno esperada pelo investimento e é estipulada com base nas taxas de juros 

do mercado. O VPL é definido como o lucro final de um projeto considerando que todas as 

despesas foram pagas e é útil para determinar se um investimento é desejável (caso VPL > 

zero), onde o capital investido será recuperado, ou indesejável (caso VPL < 0) (BRIGHAM E 
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EHRHARDT, 2012). Finalmente, a TIR corresponde à taxa utilizada na avaliação da 

atratividade de um investimento, sendo obtida ao igualar o total de entradas e de saídas de um 

projeto, zerando, assim, o VPL deste. Se a TIR for maior do que a TMA, trata-se de um 

investimento economicamente atraente. A TIR também pode ser utilizada para comparar 

projetos entre si, sendo o projeto de maior TIR o mais economicamente atraente (PETERS et 

al., 2003).  

Entretanto, no caso deste trabalho, o período de retorno, CAPEX e OPEX são suficientes 

para demonstrar a utilidade da integração energética na redução de custos de processos, sendo, 

portanto, os considerados no presente trabalho. Os cálculos específicos para cada fator são 

detalhados no Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 

3. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 
 

Neste trabalho são estudadas duas tecnologias distintas de produção de acetona, sendo 

elas a tecnologia convencional baseada no processo original proposto por Turton et al. (2018) 

e a com intensificação de processo através de integração energética de correntes processo. O 

propósito dessa aplicação é comparar a implementação de intensificação de processo, por meio 

da integração energética, propondo um debate sobre a redução de custos por atenuação de 

consumo energético. 

Neste capítulo são exibidas as principais condições utilizadas dos processos em sua 

totalidade, dimensionamento dos equipamentos para simulação e critério para desenvolvimento 

da alternativa proposta ao processo convencional. Posteriormente, são mostradas as expressões 

e correlações matemáticas, bem como as considerações utilizadas nos equipamentos para que 

fosse possível estimar os custos de capital e operacional, munidos de suas referências.  

 

3.1. MODELO TERMODINÂMICO 

 

O software UniSim® Design Suite R390.1 contém uma série de pacotes de propriedades 

termodinâmicas com características específicas. Tais especificações auxiliam no cálculo de 

propriedades de componentes e misturas, podendo ser bem definidas, complexas ou não ideais. 

Através de equações e modelos matemáticos, torna-se possível o cálculo de entalpia, entropia, 

densidade e volume molar das substâncias puras ou de misturas, por exemplo. 

A fim de exemplo, diversos modelos como o de Peng-Robinson (PENG e ROBINSON, 

1976) e suas variações, de Lee-Kesler (LEE e KESLER, 1975), de Soave-Redlich-Kwong 
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preditivo (REDLICH e KWONG, 1949; SOAVE, 1972), UNIQUAC (do acrônimo em inglês 

“UNIversal QUAsiChemical”), entre outros, estão disponíveis. 

Levando em consideração o comportamento da mistura de aglomerados, com 

parâmetros de tamanho e superfície relacionados à quantidade de moléculas de álcool 

compreendidas em sua formação, é utilizado o modelo UNIQUAC para representar tal 

comportamento (PESSÔA FILHO et al., 2005). Tal pacote representa com precisão sistemas 

não ideais e determina coeficientes de atividade de substâncias líquidas que estejam em 

equilíbrio líquido-vapor, equilíbrio líquido-líquido e equilíbrio líquido-líquido-vapor. O 

UNIQUAC tem como função calcular os coeficientes de atividade de misturas binárias e 

representa adequadamente situações de equilíbrio líquido-vapor, expandindo-se para meios que 

contenham água, álcoois, aldeídos e aminas, entre outros componentes (SCHWARTZBERG e 

HARTEL, 1992; ASPENTECH®, 2013). 

 

3.2. CINÉTICA DO PROCESSO 

 

A cinética utilizada neste trabalho é a mesma empregada por Turton et al. (2018) em 

seu caso convencional, seguindo o modelo de Arrhenius conforme demonstrado na Equação 

(3.1) na qual k0 é a constante pré-exponencial (avaliada em 3,51×105 m3
gás/(m3

reator . s)), Ea é a 

energia de ativação (avaliada em 72,38 MJ/kmol), R é a constante dos gases ideais (8,314 J/(mol 

. K)), T é a temperatura em Kelvin e CIPA é a concentração molar de álcool isopropílico 

(kmol/m3
gás). A reação química é dada pela Equação (3.2). 

−𝑟 = 𝑘 × 𝑒𝑥𝑝 −
𝐸

𝑅𝑇
× 𝐶  

(3.1) 

(𝐶𝐻 ) 𝐶𝐻𝑂𝐻 ⟶   (𝐶𝐻 ) 𝐶𝑂 + 𝐻  (3.2) 

 Turton et al. (2018) comenta apenas que a reação ocorre em fase gasosa sobre um 

determinado catalisador, mas não fornece qualquer detalhe quanto ao tipo e/ou propriedades 

deste. Após uma busca na literatura, foi definido que um possível catalisador a ser utilizado 

seria o Cu/SiO2 (LOKRAS et al., 1970), sobre o qual é possível obter altas taxas de conversão 

da hidrogenação do 2-propanol, alta seletividade, evitando reações paralelas indesejadas e cuja 

densidade aparente é de 875 kg/m3 (LOKRAS et al., 1970). 
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As típicas condições de reação são de 2 bar e 350º C, com conversão na faixa de 85%-

92% por passagem no reator, e calor de reação (endotérmica) de 62,9 kJ/mol (TURTON et al., 

2018). Para que haja alto rendimento reacional, uma corrente quente salina é utilizada para 

aquecer o reator e manter a temperatura na faixa da condição típica. Ademais, caso as condições 

não sejam controladas e/ou seja usado um catalisador não-seletivo, podem ocorrer reações 

indesejadas para o processo, como a desidratação do 2-propanol a propeno (DE MOURGUES 

et al., 1967).   

    

3.3. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS ESTUDADOS 

 

 A seguir, serão dispostos os processos estudados, simulados no software UniSim®. As 

considerações aplicadas aos processos, juntamente com as condições operacionais, 

dimensionamento e especificidade de cada fluxograma de produção da acetona são expostas a 

seguir. Em ambos os casos foram assumidos regime estacionário e uso de eficiência de 100% 

para os pratos de separação das colunas de destilação (ajuste padrão do software). Além disso, 

os equipamentos utilizados na simulação deste trabalho mantiveram as características dos 

empregados por Turton et al. (2018) para que se pudesse realizar uma comparação fidedigna 

entre os trabalhos. 

 

3.3.1. Processo Convencional 

 

A Figura 3.1 exemplifica o trabalho realizado por Turton et al. (2018).  No processo 

convencional de produção de acetona, uma corrente de alimentação 1, contendo álcool 

isopropílico puro a 25º C e 1,01 bar, é alimentada a um tanque horizontal V-1101 a 

51,96 kmol/h. Ao mesmo tanque, é alimentada uma corrente de reciclo 14, obtida do destilado 

da segunda torre de destilação T-1103 e contendo aproximadamente 65% em mol de IPA. A 

recirculação da corrente 14 ocorre a fim de reaproveitar toda a substância não reagida, 

aumentando, assim, a conversão global do processo. A corrente 2 de saída do tanque é 

pressurizada por uma bomba P-1101A/B até 2,30 bar e aquecida até 234º C no trocador de calor 

E-1101, que tem como fluido de aquecimento vapor de alta pressão (do acrônimo em inglês 

HPS: “High Pressure Steam”). Esse aquecimento da corrente de IPA ocorre para que esta possa 

entrar em uma temperatura adequada para a reação ocorrer no reator vertical R-1101, que vem 



42 
 

a seguir, contendo 448 tubos de 2 polegadas (5,08 cm) de diâmetro e 20 pés (6,096 m) de 

comprimento recheados de catalisador.  

Conforme mencionado anteriormente, uma corrente de solução salina quente, a 407º C 

e 2,66 bar, proveniente de um forno, fornece energia suficiente para que o reator seja mantido 

a 350º C. O produto do reator (corrente 3) é obtido a 1,91 bar, 350º C e 91,21 kmol/h, contendo, 

portanto, energia o suficiente para aquecer outras correntes do fluxograma que necessitem de 

aumento de temperatura, assim como pode ser resfriada por correntes mais frias em vez de 

utilidades externas. Essa corrente, contendo 39,0% em mol de acetona, é, então, resfriada a fim 

de facilitar a separação dos produtos e reagentes remanescentes, de acordo com o equilíbrio 

termodinâmico estipulado. Tal resfriamento é realizado em dois trocadores de calor, E-1102 

(utiliza água de resfriamento, do acrônimo em inglês CW: ”cooling water”) e E-1103 (utiliza 

água de rio, do acrônimo em inglês RW: ”river water”). A corrente entra em um vaso de flash 

V-1102 onde há a separação dos componentes IPA, acetona (produto final) e gás hidrogênio. O 

produto de topo do vaso é encaminhado para uma torre de absorção T-1101, onde é borbulhado 

em contracorrente com água pura (corrente 8). Hidrogênio é recolhido no topo da torre, 

enquanto a água é retirada pelo fundo, juntando-se ao produto de fundo do vaso de flash antes 

de ser alimentada ao estágio 33 de uma primeira torre de destilação T-1102. Esta coluna possui 

66 pratos de peneira de aço inoxidável espaçados em 18 polegadas (45,72 cm), um refervedor 

E-1105 e um condensador parcial E-1104, os quais operam a 1,4 bar. A acetona é retirada como 

destilado (corrente 11), enquanto os componentes remanescentes são retirados como produto 

de fundo (corrente 12), o qual segue para a próxima coluna de destilação T-1103.  

Fonte: Autoria própria.  

Figura 3.1 - Fluxograma do processo convencional realizado por Turton et al. (2018). 

V-1103 V-1104 
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A torre T-1103 é alimentada no estágio 16, possui 19 pratos de peneira de aço 

inoxidável, espaçados em 24 polegadas (60,96 cm), refervedor E-1107 e condensador total E-

1106, os quais também operam a 1,4 bar. A corrente de fundo da torre (corrente 15), contendo 

majoritariamente água, é resfriada para 45º C no trocador de calor E-1108 antes de ser destinada 

a um setor de descarte. O destilado (corrente 14), por sua vez, contendo majoritariamente IPA, 

é reciclado ao início do processo. O refervedor, E-1105, da torre T-1102 e o refervedor, E-1107, 

da torre T-1103 utilizam vapor de baixa pressão (do acrônimo em inglês LPS: “low pressure 

steam”) para aquecer o produto de fundo da torre. 

A Figura 3.2 exemplifica o que foi descrito acima. Junto a ela estão numeradas as 

correntes de materiais e energéticas. As propriedades que sejam pertinentes para o 

entendimento do processo como composição molar, pressão e temperatura, serão descritas no 

Capítulo 5.  

 

3.3.1.1. Simulação do processo convencional 

 

Com o intuito de realizar a simulação do processo convencional minimizando os erros 

das propriedades das correntes, tais como temperatura, pressão, vazões/frações molares, foi 

estabelecido que o limite de desvio percentual seria de 5% em contraste com os valores 

alcançados por Turton et al. (2018). Dito isso, os equipamentos expostos na Figura 3.2 foram 

criados no ambiente de simulação com suas características informadas pelo autor (ou seja, 

Figura 3.2 - Fluxograma do processo convencional 

Fonte: Autoria própria. 
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dimensões físicas, energia térmica trocada, orientação, pressão no equipamento, eficiência, 

potência no rotor, número de pratos, prato de entrada da corrente e quantidade de catalisador).  

Vale ressaltar que, segundo Turton et al. (2018), há a presença do forno que transmite 

calor ao reator, através de uma corrente salina. Contudo, sabendo-se que o simulador não 

permite a simulação desse equipamento no estado estacionário, foi adicionada uma corrente de 

energia que simulasse o mesmo efeito para fins de comparação, com resultado satisfatório. 

Ademais, foi inserida uma bomba P-1106A/B que, na prática, existiria para adequar as 

condições da corrente. As bombas P-1102A/B, P-1103A/B e P-1105A/B foram retiradas da 

simulação uma vez que o forno foi substituído, como já mencionado, e as torres de destilação 

contêm condensadores em seu topo que representam o trocador de calor e o vaso de refluxo 

apresentados por Turton et al. (2018).  

Os erros relativos às propriedades das correntes da simulação se comparadas aos valores 

obtidos por Turton et al. (2018), juntamente com os valores econômicos para fins de 

comparação entre as simulações serão evidenciados no Capítulo 5, destinado aos resultados. 

 

3.3.2. Processo por intensificação energética 

 

Após alguns estudos de caso e observações do fluxograma sobre como alterá-lo sem 

gerar mudanças significativas nas condições do processo, visando uma mitigação dos gastos 

com custos de operação e utilidades, observou-se que as correntes de alimentação e produto do 

reator poderiam ser integradas energeticamente. Tal integração térmica está caracterizada pela 

retirada do trocador de calor E-1102 e a inserção de um trocador de calor E-1109, após a bomba 

P-1101A/B. O E-1109 recebe a corrente de alimentação do processo (corrente 1), proveniente 

do tanque V-1101, e corresponde a um trocador de calor do tipo casco e tubo, com a corrente 

quente proveniente do reator passando pelo tubo e a corrente fria, proveniente da alimentação, 

passando pelo casco. Assim, a quantidade de HPS para aquecimento da corrente 1 é reduzida 

(sendo somente necessário no segundo aquecedor E-1101), enquanto não há mais necessidade 

de água de resfriamento (do acrônimo em inglês CW: “cooling water”) após o reator.  
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Cabe ressaltar que tal integração é possível pois não há cruzamento de temperatura no 

trocador de calor E-1109, conforme ilustrado na Figura 3.3. De fato, segundo Kawari e Ebrahim 

(2000), o princípio básico da troca térmica prediz que é fisicamente impossível que a 

temperatura final da corrente fria se torne maior do que a temperatura de entrada da corrente 

quente. Análoga e logicamente, a temperatura final da corrente quente não pode ser menor do 

que a temperatura de entrada da corrente fria. 

 

A corrente de saída do reator precisa ser resfriada para que possa seguir aos próximos 

equipamentos do processo, onde ocorrerá a separação dos componentes, a fim de obter um 

produto com alto grau de pureza. Os passos seguintes da simulação foram realizados de maneira 

análoga ao processo convencional. A Figura 3.4 exemplifica o que foi descrito acima. Nela 

estão numeradas as correntes de materiais e energéticas, juntamente com propriedades que 

sejam pertinentes para o entendimento do processo como composição molar, pressão e 

temperatura, que serão descritas no Capítulo 5. 

 

Figura 3.3 - Gráfico de Temperatura (° C) por Corrente de Energia (GJ/h). 
Fonte: Análise computacional. 
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3.3.2.1. Simulação do processo por intensificação energética 

 

A simulação do processo intensificado foi realizada da mesma forma que a do processo 

convencional. Sendo a única diferença referente à integração energética da seção reacional, 

conforme descrito na seção 3.3.2.  

Os erros relativos às propriedades das correntes da simulação se comparadas aos valores 

obtidos pelo autor, juntamente com os valores econômicos para fins de comparação entre as 

simulações serão evidenciados no capítulo 5, destinado aos resultados. 

 

3.4. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

A estimativa de custo dos equipamentos foi realizada tomando-se como base o trabalho 

de Luyben (2011) e, nos casos em que não foi possível utilizá-lo, baseou-se no livro de Turton 

et al. (2018), o qual realiza uma estimativa do custo a partir de correlações baseadas em 

históricos de compra e de cotações realizadas por fornecedores. As correlações provenientes do 

trabalho de Luyben (2011) adotam como referência um Índice de Custo de Planta de Engenharia 

Química (do acrônimo em inglês CEPCI: “Chemical Engineering Plant Cost Index”) de 585,7 

– média do ano de 2011 – e a do Turton et al. (2018), 397 – média do ano de 2001 (ACCESS 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 3.4 - Fluxograma do processo por intensificação energética 
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INTELLIGENCE LLC, 2019). A fim de se obter uma estimativa de custos mais confiável, foi 

realizada uma correção das equações a fim de ajustá-las para uma data mais recente, o que é 

feito multiplicando-se os resultados de CAPEX pela razão do índice de custo atual pelo índice 

de custo do ano adotado pelas literaturas citadas. O índice de custo atual adotado foi de 603,1 

– média do ano de 2018 (ACCESS INTELLIGENCE LLC, 2019).  

Com relação ao custo despendido com as utilidades presentes na planta industrial, 

calculou-se o valor de carga energética fornecida por cada corrente de utilidade multiplicado 

pelo respectivo valor de mercado da corrente. Um período de operação de 330 dias, ou 8000 

horas (TURTON et al., 2018), foi admitido para a planta industrial, resguardando-se com 

relação a paradas programadas (p. ex. para manutenção) e inesperadas (p. ex. em situações de 

emergência). 

 

3.4.1. CAPEX 

 

Nesta seção serão apresentadas as equações utilizadas para obtenção das estimativas de 

custo de aquisição dos equipamentos, bem como o significado de cada variável e suas 

respectivas unidades de medida.  

 

3.4.1.1. Trocadores de calor 

 

Para cálculo do custo de aquisição dos trocadores de calor foi utilizada a Equação (3.3), 

baseada em Luyben (2011), sendo aplicável para refervedores, condensadores e vaporizadores. 

 

𝐶 =  7296 × (𝐴) ,  (3.3) 

Na qual, 

 𝐶  – Custo de aquisição do equipamento, em dólares, supondo que este opere à pressão 

atmosférica e utilize aço carbono como material de construção; 

 A – Área de troca térmica do equipamento, em m².  
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3.4.1.2. Bombas 

 

Foi admitido que todas as representações referentes às bombas no fluxograma de 

processos constituem a existência de uma bomba em operação (“duty”) e outra reserva (“stand-

by”). Para cálculo do custo de aquisição do equipamento, utilizou-se a Equação (3.4). 

 

𝑙𝑜𝑔 𝐶 =  3,3892 − 0,0536𝑙𝑜𝑔 (𝑃 ) + 0,1538[𝑙𝑜𝑔 (𝑃 )]  (3.4) 

Na qual, 

 𝐶  – Custo de aquisição do equipamento, em dólares; 

 𝑃  – Potência de eixo, em kW.  

Para cálculo do custo das bombas foi utilizada a Equação (3.5). 

 

𝐶 = 𝐶𝐴
0

× (1,89 + 1,35𝐹 𝐹 ) (3.5) 

Na qual, 

 𝐶  – Custo do equipamento, considerando sua real pressão de operação e o devido 

material de construção aplicado; 

 𝐶  – Custo de aquisição do equipamento, em dólares; 

 𝐹 – Fator de Pressão, adimensional; 

 𝐹 – Fator Material, adimensional. 

Todas as bombas retratadas apresentam pressão de operação inferior a 10 bar. Dessa 

forma, tem se que 𝐹 = 1. E, conforme a literatura de Turton et al. (2018), o Fator Material é 

obtido com auxílio da Figura 3.5. O Fator Material do equipamento é fornecido em função do 

seu número de identificação (38 para bombas centrífugas). Sendo assim, a partir da Figura 3.5, 

tem-se que o Fator Material para as bombas utilizadas nas plantas industriais é de 1,6. 

Entretanto, de acordo com Peters et al. (2003), o custo de alguns equipamentos, como 

itens auxiliares, pode ser contabilizado no cálculo do investimento inicial, através da simples 

aplicação de um fator percentual ao valor de CAPEX (aproximadamente 20%). Neste trabalho, 
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as bombas são consideradas como itens auxiliares para a análise financeira. Portanto, o custo 

referente às bombas foi considerado como sendo de 20% do CAPEX calculado.  

 

3.4.1.3. Vasos de processamento 

 

Para obtenção do custo de aquisição dos vasos de processamento empregados na planta 

industrial, foi utilizada a Equação (3.6). É aplicável para vasos dispostos horizontal e 

verticalmente, segundo Luyben (2011). 

𝐶 =  17640 × (𝐷) , × (𝐿) ,  (3.6)  

Na qual, 

 𝐶  – Custo de aquisição do equipamento, em dólares, supondo que este opere à 

pressão atmosférica e utilize aço carbono como material de construção; 

 𝐷 – Diâmetro do equipamento, em m; 

 𝐿 – Comprimento do equipamento, em m.  
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Figura 3.5 - Fator Material para equipamentos em função de seu número de identificação. 
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3.4.1.4. Reator 

 

O reator empregado na planta industrial química trata-se de um reator tubular (do 

acrônimo em inglês PFR: “Plug Flow Reactor”) aquecido por um forno de queima de gás 

natural. Dessa forma, o reator aquecido é tratado como um trocador de calor, convenção adotada 

por Luyben (2011). Seu custo de aquisição foi obtido através da Equação (3.3). 

Para obter a área de troca térmica do reator aquecido, será necessário realizar cálculos 

auxiliares. Portanto, calcula-se a diferença de temperatura média logarítmica (DTML) pela 

Equação (3.7) e da área pela Equação (3.8). 

 

Δ𝑇 =
𝑇 − 𝑇 − 𝑇 − 𝑇

ln
𝑇 − 𝑇

𝑇 − 𝑇

 
(3.7) 

Na qual, 

 Δ𝑇  – Diferença de temperatura média logarítmica, em º C; 

 𝑇  – Temperatura de entrada do terminal quente, em º C; 

 𝑇  – Temperatura de saída do terminal quente, em º C; 

 𝑇  – Temperatura de entrada do terminal frio, em º C; 

 𝑇  – Temperatura de saída do terminal frio, em º C. 

 

A =
Q

U × Δ𝑇
 (3.8) 

Na qual, 

 𝐴 – Área de troca térmica do equipamento, em m²; 

 𝑄 – Calor trocado pelo equipamento aquecedor, em W; 

 𝑈 – Coeficiente de transferência de calor global, em W/(K . m2). Foi assumido o 

mesmo valor que Luyben (2011) utilizou em sem trabalho, 60 W/(K . m2). 
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3.4.1.5. Forno de aquecimento 

 

O custo de aquisição do forno de aquecimento empregado na planta industrial foi 

calculado a partir da Equação (3.9), retirada de Turton et al. (2018). Porque o trabalho de 

Luyben (2011) não continha a equação para cálculo de aquisição do forno de aquecimento.  

 

𝑙𝑜𝑔 𝐶 =  7,3488 − 1,1666𝑙𝑜𝑔 (𝐸) + 0,2028[𝑙𝑜𝑔 (𝐸)]  (3.9) 

Na qual, 

 𝐶  – Custo de aquisição do equipamento, supondo que este opere à pressão atmosférica 

e utilize aço carbono como material de construção; 

 𝐸 – Potência gerada, em kW.  

Foi adotado um Fator de Pressão equivalente a unidade (𝐹 = 1) para o forno de 

aquecimento, uma vez que o equipamento opera a pressão inferior a 10 barg. 

O gráfico exposto na Figura 3.6 fornece o Fator Elementar do equipamento diretamente 

em função do seu número de identificação, o qual, de acordo com Turton et al. (2018), é igual 

a 53. Sendo assim, tem-se que o Fator Elementar para o forno de aquecimento empregado nas 

plantas industriais é de 11,4. 

Por fim, para cálculo do custo, utilizou-se a Equação (3.10). 

 

𝐶 = 𝐶 𝐹 𝐹 𝐹  (3.10) 

Na qual, 

 𝐶  – Custo do equipamento, considerando sua real pressão de operação e o devido 

material de construção aplicado; 

 𝐶  – Custo de aquisição do equipamento, supondo que este opere à pressão 

atmosférica e utilize aço carbono como material de construção; 

 𝐹  – Fator Elementar, adimensional; 

 𝐹  – Fator de Pressão, adimensional; 

 𝐹  – Fator de Temperatura, adimensional. 
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Baseando-se em Turton et al. (2018) e considerando que o forno é do tipo de queima de 

combustível, adotou-se Fator de Temperatura equivalente a unidade (𝐹 = 1). Além disso, foi 

admitido uma eficiência térmica de 80%, conforme Junqueira et al. (2018).  

 

 

 

 

3.4.1.6. Colunas de separação 

 

Para obtenção do custo de aquisição das torres de absorção e destilação, foi utilizada a 

Equação (3.6), sendo agora necessário calcular um novo valor para o comprimento (𝐿), em 

metros, através da Equação (3.11) 

 

𝐿 =  (𝑁 − 1) × 𝐾 ç × 𝐾  (3.11) 

Na qual, 

 𝑁𝐸 – Número de estágios, adimensional; 

 𝐾𝐸𝑠𝑝𝑎ç𝑜 – Espaçamento de 2 pés (0,6096 m) entre os estágios, em m; 

Figura 3.6 - Fator Elementar para equipamentos em função do número de 
identificação. 
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 𝐾𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎 – Fator extra de espaçamento 1,20, adimensional (LUYBEN, 2011). 

 

3.4.2. OPEX 

 

Para estimativa dos custos operacionais, fez-se uso de diversas referências listadas nas 

Tabela 3.1 e Tabela 3.2 a fim de definir as heurísticas de pressão e de temperatura, bem como 

os valores agregados a serem utilizados no cálculo dos custos de utilidades empregadas nas 

plantas industriais.  

As heurísticas de pressão e de temperatura das correntes de utilidades estão listadas na 

Tabela 3.1 e seus valores agregados, na Tabela 3.2. 

Tabela 3.1 - Heurísticas adotadas para as correntes de utilidades existentes na planta industrial química. 

Corrente de utilidade Parâmetro 
Dados de 
entrada 

Dados de 
saída 

Referência 

HPS 
Temperatura 

Pressão 
254º C 

42,0 bar 
253,7º C 
42,0 bar 

Seider et al. 
(2016) 

LPS 
Temperatura 

Pressão 
135,0º C 
3,0 bar 

133,5º C 
3,0 bar 

Seider et al. 
(2016) 

CW 
Temperatura 

Pressão 
30º C 

5,16 bar 
45º C 

4,96 bar 
Seider et al. 

(2016) 

RW 
Temperatura 

Pressão 
30º C 

5,16 bar 
45º C 

4,96 bar 
Seider et al. 

(2016) 
Fonte: Autoria própria. 

Tabela 3.2 - Valores agregados adotados para as correntes de utilidades na planta industrial química. 

Corrente de utilidade Valor Referência 

Gás Natural 4,24 $/GJ The Chemical Company (2016) 
HPS 9,83 $/GJ Luyben (2011) 
LPS 7,78 $/GJ Luyben (2011) 
CW 4,42 $/GJ Luyben (2011) 
RW 4,42 $/GJ Luyben (2011) 

Fonte: Autoria própria. 
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3.4.3. TAC 

 

Para cálculo do TAC, utilizou-se a Equação (2.1), adotando-se um Período de Retorno 

de três anos, conforme explicitado anteriormente no Capítulo 2. 
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CAPÍTULO 4 

4. METODOLOGIA 
 

Neste capítulo é apresentada a metodologia do presente estudo para fins de comparação 

entre as plantas de produção da acetona, tais quais: convencional, proposta por Turton et al. 

(2018), e com tecnologia de integração energética. 

Com o auxílio da simulação computacional de ambas as plantas químicas, torna-se 

viável a estimativa dos custos de investimento e operação associados a cada configuração. 

Portanto, será possível compará-las economicamente através do cálculo de Custo Total 

Anualizado (TAC).  

Em síntese, o seguinte procedimento foi realizado para resolução do trabalho: 

 Simulação do processo convencional no software UniSim® com os dados 

fornecidos por Turton et al. (2018); 

 Aprovação de desvios relativos aos dados de Turton et al. (2018), com limite de 

erro máximo de 5%; 

 Simulação do processo com integração energética no software UniSim®, 

realizando as alterações necessárias a partir do processo convencional; 

 Avaliação econômica dos processos; 

 Comparação entre as configurações.  
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4.1. PROCESSO CONVENCIONAL 

A descrição da simulação do processo de produção de acetona com a tecnologia 

convencional, empregada por Turton et al. (2018), está descrita na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Adoções no processo convencional (Continua). 

Descrição 

Simulação do processo de produção de acetona pela tecnologia convencional. 

Referência base: Turton et al. (2018). 

Modelagem: Balanços de massa e energia e equações intrínsecas aos módulos de 

equipamentos utilizados no UniSim®. 

Modificações: 

 Os vasos de processo V-1103 e V-1104 não foram representados, assim como 

os pares de bombas P-1102A/B, P-1103A/B e P-1105A/B. O forno H-1101 

também não foi representado, embora o gasto com tal equipamento e gás natural 

tenham sido contabilizados. 

 Foi adicionado o par de bombas P-1106A/B, o qual não se encontrava 

representado no fluxograma de processos original. 

 Vale ressaltar que os trocadores de calor E-1104, E-1105, E-1106 e E-1107 

adquiriram uma nova representação a fim de simbolizarem os condensadores e 

refervedores das torres de destilação presentes na planta. 

Condição de operação: Estado estacionário. 

Alimentação: Solução contendo 34,82 kmol/h de IPA e 17,14 kmol/h de água a 

25º C e 1,01 bar. 

Restrição: Não se aplica. 

Objetivo: Comparação de resultados alcançados na simulação com o processo 

proposto originalmente pelo autor. Cálculo dos custos através de CAPEX e OPEX para, 

de posse dos resultados, realizar a avalição econômica da planta. 
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Tabela 4.1 – Adoções no processo convencional (Conclusão) 

Descrição 

Considerações para cálculos de CAPEX e OPEX:  

 As bombas são consideradas como custos extras, sendo calculadas de acordo 

com uma porcentagem de 20% do valor total de CAPEX (PETERS et al., 2003). 

 Todos os trocadores de calor são calculados da mesma forma para o valor de 

CAPEX (LUYBEN, 2011).  

 O reator R-1101 foi classificado como um trocador de calor (LUYBEN, 2011). 

 Todas as correntes de resfriamento possuem o mesmo custo por energia ($/GJ) 

(LUYBEN, 2011). 

 Todas as colunas foram avaliadas sem levar em consideração os recheios e com 

100% de eficiência para os pratos. 

 O forno de aquecimento é do tipo por queima (TURTON et al., 2018) e opera 

com 80% de eficiência térmica (JUNQUEIRA et al., 2018). 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2. PROCESSO COM INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 

 

A descrição da simulação do processo de produção de acetona com a tecnologia de 

integração energética, proposta neste trabalho, está descrita na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Adoções no processo com integração energética (Continua). 

Descrição 

Simulação do processo de produção de acetona pela tecnologia intensificada com 

integração energética. 

Referência base: Turton et al. (2018). 

Modelagem: Balanços de massa e energia e equações intrínsecas aos módulos de 

equipamentos utilizados no UniSim®.  
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Tabela 4.2 - Adoções no processo com integração energética (Continuação). 

Descrição 

Modificações:  

 A corrente de saída do reator foi utilizada para aquecimento da corrente de 

entrada do mesmo e, para isso, adicionou-se o trocador E-1109, o qual recebeu 

ambas as correntes na estrutura. 

 Com o reaproveitamento energético, foi possível excluir um dos trocadores de 

calor responsáveis pelo resfriamento da corrente de saída do reator. Dessa 

forma, o trocador de calor E-1102 não foi representado no fluxograma de 

processos da planta integrada.  

Condição de operação: Estado estacionário. 

Alimentação: Solução contendo 34,82 kmol/h de IPA e 17,14 kmol/h de água a 25º C 

e 1,01 bar. 

Restrição: Dada a integração energética realizada pela troca de energia entre as 

correntes 2 e 3 no equipamento E-1109, não pode haver cruzamento entre as 

temperaturas de saída das correntes. Ou seja, a corrente quente, corrente 3, não pode 

sair do equipamento com uma temperatura menor do que a temperatura de entrada da 

corrente fria, corrente 2. Do mesmo modo, a corrente fria, corrente 2, não pode sair 

com uma temperatura maior que a de entrada da corrente quente, corrente 3.  

Objetivo: Comparação de resultados alcançados na simulação com o processo 

proposto originalmente por Turton et al. (2018). Cálculo dos custos através de CAPEX 

e OPEX para, de posse dos resultados, realizar a avalição da planta economicamente.  
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Tabela 4.2 - Adoções no processo com integração energética (Conclusão). 

Descrição 

Considerações para cálculos de CAPEX e OPEX:  

 Conforme explicado no Capítulo 3, as bombas entram como custos extras, 

sendo calculadas de acordo com uma porcentagem de 20% do valor total de 

CAPEX (PETERS et al., 2003). 

 Todos os trocadores de calor são calculados da mesma forma para o valor de 

CAPEX (LUYBEN, 2011).  

  O reator R-1101 foi classificado como um trocador de calor (LUYBEN, 2011). 

 Todas as correntes de resfriamento possuem mesmo custo por energia ($/GJ) 

(LUYBEN, 2011). 

 Todas as colunas foram avaliadas sem levar em consideração seus recheios e 

com 100% de eficiência para os pratos. 

 O forno de aquecimento é do tipo por queima (TURTON et al., 2018) e possui 

80% de eficiência (JUNQUEIRA et al., 2018). 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.3. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

A Tabela 4.3 sintetiza as medidas adotadas para a avaliação econômica dos diferentes 

processos de produção de acetona estudados neste trabalho. 

 

Tabela 4.3 - Adoções para avaliação econômica dos processos estudados (Continua). 

Descrição 

Avaliação econômica dos processos de produção de acetona. 

Base de comparação: Cálculo do Custo Total Anualizado (TAC). 

Referências: Diversas, citadas nos Capítulos 2 e 3. 

 

 



60 
 

Tabela 4.3 - Adoções para avaliação econômica dos processos estudados (conclusão). 

Descrição 

Parâmetros de avaliação de projeto: 

 8000 horas de operação por ano (TURTON et al., 2018). 

 Período de Retorno de 3 anos (TURTON et al., 2018). 

Custos de utilidade:  

 HPS - $ 9,83/GJ (LUYBEN, 2011) 

 LPS - $ 7,78/GJ (LUYBEN, 2011) 

 CW - $ 4,42/GJ (LUYBEN, 2011) 

 RW - $ 4,42/GJ (LUYBEN, 2011) 

 Gás natural - $ 4,24/GJ (THE CHEMICAL COMPANY, 2016) 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.4. HARDWARE E SOFTWARE 

 

Para realização deste trabalho foram utilizados o simulador de processos UniSim® 

Design Suite R390.1, da empresa Honeywell®, o processador de textos MS Word® 2007 e o 

editor de planilhas MS Excel® 2007, ambos provenientes do Pacote Office da empresa 

Microsoft®. O UniSim® R390.1 foi utilizado para simular as plantas industriais de produção 

de acetona, enquanto o MS Word® 2007 e o MS Excel® 2007 foram empregados na elaboração 

do texto – nas formatações requeridas pela Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 

2019) –, dos cálculos e das tabelas existentes no presente trabalho, respectivamente. 

O sistema operacional utilizado foi o Windows® 8.1, sendo a configuração do hardware 

descrita abaixo: 

 Processador: Intel® CoreTM i5 a 2,5 GHz; 

 Disco rígido: 1 TB, 5400 rpm (convencional); 

 Memória: 8 GB, DDR 5 de 1333 MHz. 
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CAPÍTULO 5 

5. RESULTADOS 
 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da simulação 

computacional executada no software UniSim® para as plantas de produção de acetona 

(convencional e integrada energeticamente), bem como as comparações técnicas e econômicas 

realizadas entre elas. São expostas as características das correntes de massa e de energia para, 

em seguida, serem demonstrados os resultados referentes ao CAPEX, OPEX e TAC de cada 

configuração.  

Os resultados aqui discriminados são expostos em forma de tabelas e gráficos a fim de 

possibilitar uma melhor visualização para uma discussão mais producente.  

 

5.1. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

 

5.1.1. Processo Convencional 

 

As comparações entre os valores obtidos por Turton et al. (2018) e pelo UniSim® para 

as correntes de massa e de energia estão apresentadas nas Tabela 5.1 e Tabela 5.2, 

respectivamente. Nas referidas tabelas estão dispostos os valores obtidos pelos autores de 

referência, os valores obtidos por este trabalho e o erro relativo percentual entre os dois 

resultados. A Tabela 5.1 retrata as composições molares, temperatura, pressão e vazão molares 

das correntes, enquanto a Tabela 5.2 retrata as energias associadas a cada equipamento. 

As correntes de energia, apesar de não estarem expostas pelos autores na simulação, 

estão presentes nos dados do problema. São elas: QE1101, potência dissipada pelo vaporizador 
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E-1101; QE1102, potência dissipada pelo trocador de calor E-1102; QE1103, potência 

dissipada pelo trocador de calor E-1103, QE1104, potência dissipada pelo refervedor E-1104; 

QE1105, potência dissipada pelo condensador E-1105; QE1106, potência dissipada pelo 

refervedor E-1106; QE1107, potência dissipada pelo condensador E-1107; e QE1108, potência 

dissipada pelo trocador de calor E-1108.  

Na Tabela 5.1 foram adotadas siglas para melhor representação dos reagentes e produtos 

presentes nas plantas e das propriedades avaliadas, sendo: T (Temperatura), P (Pressão), VM 

(Vazão Molar), FM (Fração Molar), AC (Acetona), AI (Álcool Isopropílico) e AG (Água). 

    A Figura 5.1 mostra o fluxograma da simulação do processo convencional, em 

ambiente UniSim® com base no proposto por Turton et al. (2018), com as respectivas correntes 

legendadas, para melhor abordagem dos resultados obtidos.  

Tabela 5.1 - Comparação de correntes materiais no processo convencional e simulação (Continua). 

Referência Nome 
T 

[º C] 
P 

[bar] 
VM 

[kmol/h] 
FM 
(H2) 

FM 
(AC) 

FM 
(AI) 

FM 
(AG) 

Turton et al. 1 25 1,01 51,96 0,00 0,00 0,67 0,33 
Simulação 1 25 1,01 51,96 0,00 0,00 0,67 0,33 

Desvio (%) - - - - - - - - 
Turton et al. 2 32 2,30 57,84 0,00 0,00 0,67 0,33 
Simulação 2 29 2,30 57,59 0,00 0,03 0,65 0,32 

Desvio (%) - 9,38 - 0,43 - - 2,99 3,03 
Turton et al. 3 350 1,91 92,62 0,38 0,38 0,04 0,21 
Simulação 3 350 1,91 91,21 0,37 0,39 0,04 0,20 

 

 

Figura 5.1 - Fluxograma no ambiente de simulação do processo convencional 

Fonte: Análise computacional em UniSim®. 
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Tabela 5.1 - Comparação de correntes materiais no processo convencional e simulação (Continua). 

Referência Nome 
T 

[º C] 
P 

[bar] 
VM 

[kmol/h] 
FM 
(H2) 

FM 
(AC) 

FM 
(AI) 

FM 
(AG) 

Desvio (%) - - - 1,52 2,63 2,63 - 4,76 

Turton et al. 5 20 1,63 39,74 0,88 0,11 0,00 0,01 
Simulação 5 20 1,60 38,46 0,88 0,11 0,00 0,01 

Desvio (%) - - 1,84 3,22 - - - - 
Turton et al. 6 27 1,63 21,14 0,00 0,09 0,01 0,90 
Simulação 6 28 1,63 20,87 0,00 0,07 0,00 0,93 

Desvio (%) - 3,70 - 1,28 - 22,22 100 3,33 
Turton et al. 7 33 1,50 38,60 0,90 0,07 0,00 0,03 
Simulação 7 31 1,50 37,59 0,89 0,08 0,00 0,03 

Desvio (%) - 6,06 - 2,62 1,11 14,29 - - 
Turton et al. 8 25 2,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Simulação 8 25 2,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Desvio (%) - - - - - - - - 
Turton et al. 9 22 1,63 74,02 0,00 0,44 0,05 0,51 
Simulação 9 22 1,63 73,62 0,00 0,44 0,05 0,51 

Desvio (%) - - - 0,54 - - - - 
Turton et al. 11 61 1,50 32,29 0,00 1,00 0,00 0,00 
Simulação 11 43 1,20 32,13 0,00 0,96 0,01 0,03 

Desvio (%) - 30 20 0,55 - 4,00 - - 
Turton et al. 12 90 1,40 41,73 0,00 0,00 0,09 0,91 
Simulação 12 85 1,40 41,48 0,00 0,05 0,08 0,87 

Desvio (%) - 5,56 - 0,60 - - 11,1 4,40 
Turton et al. 14 83 1,20 5,88 0,00 0,03 0,65 0,32 
Simulação 14 71 1,20 5,63 0,00 0,35 0,43 0,22 

Desvio (%) - 14 - 4,25 - 1067 33,9 31,3 
Turton et al. 15 109 1,40 35,85 0,00 0,00 0,00 1,00 
Simulação 15 100 1,40 35,85 0,00 0,00 0,02 0,98 

Desvio (%) - 8,26 - - - - - 2 
Turton et al. 16 33 1,20 38,60 0,90 0,07 0,00 0,03 
Simulação 16 31 1,20 37,60 0,89 0,08 0,00 0,03 

Desvio (%) - 6,06 - 2,59 1,11 14,3 - - 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.2 - Comparação de correntes de energia no processo convencional e simulação. 

Referência Nome Energia [kW] Fonte 

Turton et al. QE1101 986,11 Vapor de alta 
Simulação QE1101 991,20 pressão (HPS) 

Desvio (%) - 0,52 - 
Turton et al. QE1102 905,56 Água de 
Simulação QE1102 901,80 resfriamento (CW) 

Desvio (%) - 0,41 - 
Turton et al. QE1103 156,39 Água de 
Simulação QE1103 148,70 rio (RW) 

Desvio (%) - 4,92 - 
Turton et al. QE1104 859,72 Água de 
Simulação QE1104 602,80 resfriamento (CW) 

Desvio (%) - 29,88 - 
Turton et al. QE1105 972,22 Vapor de baixa 
Simulação QE1105 689,60 pressão (LPS) 

Desvio (%) - 29,07 - 
Turton et al. QE1106 2038,89 Água de 
Simulação QE1106 175,70 resfriamento (CW) 

Desvio (%) - 91,38 - 
Turton et al. QE1107 2052,78 Vapor de baixa 
Simulação QE1107 184,70 pressão (LPS) 

Desvio (%) - 91,00  
Turton et al. QE1108 48,33 Água de 
Simulação QE1108 43,40 resfriamento (CW) 

Desvio (%) - 10,21 -- 
Turton et al. QR1101 758,33 Gás 
Simulação QR1101 730,00 natural 

Desvio (%) - 3,74 -- 
Fonte: Autoria própria. 

Pode-se inferir, a partir da Tabela 5.1, que os resultados obtidos para as vazões, 

temperaturas, pressões e composições das correntes do processo convencional mostram-se 

coerentes com os resultados fornecidos por Turton et al. (2018). Cabe ressaltar que as 

especificações das correntes 1 e 8, correspondentes às entradas do sistema, foram estabelecidas 

de forma rigorosamente idêntica àquelas apresentadas pelos autores de referência.  

Ademais, pode-se observar que, em alguns casos, o desvio entre os resultados obtidos 

pode ser negligenciável. A título de exemplo, é possível notar que os desvios para as vazões 

molares de hidrogênio, acetona e água da corrente 3 são inferiores a 5%, se adequando bem ao 
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modelo proposto. Contudo, para a vazão molar de IPA, o desvio é praticamente nulo, sendo, 

portanto, identificado como “-” na respectiva tabela. 

Ainda, para fins comparativos, a corrente de aquecimento do reator simula a presença 

do forno aquecedor. O resultado obtido para tal corrente foi necessário para o cálculo dos custos 

de operação associado à demanda energética de gás natural queimado no dito equipamento. 

Além disso, a diferença percentual entre o resultado da corrente simulada e o valor utilizado 

pelos autores foi considerada aceitável. Cabe ressaltar que a simulação rigorosa de um forno 

necessitaria não somente da consideração de regime transiente – conforme discutido no 

Capítulo 3 –, mas também de um estudo rebuscado relacionado aos parâmetros de projeto e 

operação de tal equipamento, tais como a razão ar/combustível, passagens de corrente (zona 

convectiva, de radiação etc.), temperatura do economizador, entre outros, o que não faz parte 

do escopo específico deste trabalho. 

Entretanto, apesar de os resultados da simulação estarem consideravelmente próximos 

aos valores preditos por Turton et al. (2018), é possível verificar que algumas correntes não 

obtiveram desvios dentro da faixa de 5% de erro relativo. A título de exemplo, com base na 

Tabela 5.1, observa-se que os resultados obtidos para a temperatura e vazão de IPA da corrente 

12 estão em torno de 5,6% e 11%, respectivamente. Isso pode ser explicado pela divergência 

entre os software utilizados, uma vez que os autores de referência executaram a simulação no 

CHEMCAD®, da ChemStations®, o qual apresenta algoritmos de cálculo, propriedades 

termodinâmicas e modelos de convergência diferentes do UniSim®. Decorrente dessas 

diferenças, as Tabela 5.2 e Tabela 5.3 também obtiveram alguns resultados fora da faixa de erro 

relativo de 5%, uma vez que as correntes energéticas estão vinculadas às correntes de processo 

e estas sofreram variações em suas composições molares, temperaturas, pressões e vazões 

molares. A Tabela 5.3 mostra a comparação entre as vazões volumétricas das correntes de 

utilidades presentes nas plantas químicas, as quais foram úteis para a realização da estimativa 

de custos operacionais.  

Tabela 5.3 - Comparação entre as correntes de utilidades da simulação convencional (Continua). 

Referência Equipamento Vazão [m3/h] Fonte 

Turton et al.  E-1101 2,09 Vapor de alta  
Simulação E-1101 2,08 pressão (HPS) 

Desvio (%) - 0,38 - 
Turton et al.  E-1102 77,90 Água de  
Simulação E-1102 51,23 resfriamento (CW)  
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Tabela 5.3 - Comparação entre as correntes de utilidades da simulação convencional (Conclusão). 

Referência Equipamento Vazão [m3/h] Fonte 
Desvio (%) - 34,23 - 
Turton et al.  E-1103 13,50 Água de  
Simulação E-1103 25,29 Rio (RW)  

Desvio (%) - 89,56 - 
Turton et al.  E-1104 74,00 Água de  
Simulação E-1104 34,25 resfriamento (CW)  

Desvio (%) - 53,72 - 
Turton et al.  E-1105 1,68 Vapor de baixa  
Simulação E-1105 1,15 pressão (LPS) 

Desvio (%) - 31,76 - 
Turton et al.  E-1106 176,00 Água de  
Simulação E-1106 9,98 resfriamento (CW)  

Desvio (%) - 94,33 - 
Turton et al.  E-1107 3,55 Vapor de baixa  
Simulação E-1107 0,31 pressão (LPS) 

Desvio (%) - 91,35  
Turton et al. E-1108 48,33 Água de 
Simulação E-1108 43,40 resfriamento (CW) 

Desvio (%) - 40,73 -- 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.1.2. Processo com integração energética 

 

Dado que é realizada uma integração energética, a composição molar das correntes não 

é influenciada, mas o aproveitamento energético da planta e seus gastos com capitais de 

investimento e de operação, CAPEX e OPEX, respectivamente, sim. A integração energética, 

nesse caso, não afeta o balanço material porque não há reação intrínseca à intensificação. As 

correntes materiais da simulação do processo integrado energeticamente mantêm as 

propriedades e composições das correntes do processo simulado convencionalmente. Dessa 

forma, não há necessidade de comparar as correntes materiais da planta integrada com a 

convencional. 

A Figura 5.2 mostra o fluxograma da simulação do processo integrado energeticamente 

com as correntes de massa e energia legendadas, para melhor abordagem dos resultados obtidos. 

A comparação entre os valores das correntes energéticas obtidas pela simulação 

convencional e a integrada está explícita na Tabela 5.4, a partir da qual é possível observar uma 
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diminuição da potência dissipada pelo trocador E-1101, de 991,20 kW para 75,41 kW 

(aproximadamente 92%). Assim, a quantidade de HPS requerida para aquecimento foi reduzida 

significativamente, impactando positivamente o OPEX da planta.   

Percebe-se, também, que o trocador E-1109 – no qual ocorre troca de energia entre as 

correntes 2 e 3 – promove uma troca térmica maior do que o trocador E-1102 da simulação 

convencional, havendo, assim, uma redução da demanda energética (aproximadamente 1,60%). 

Isso permite uma economia de água de resfriamento em sua totalidade, o que também impacta 

positivamente o OPEX da planta.   

   Tabela 5.4 - Comparação de correntes energéticas das simulações convencional e integrada. 

Referência Nome Energia [kW] Fonte 

Integrada QE1101 75,41 Vapor de alta 
Convencional QE1101 991,20 pressão (HPS) 

Diferença (%) - 92,4 - 
Integrada QE1109 915,83 Integração 

Convencional QE1102 901,80 (CW) 
Diferença (%) - 1,56 - 

Integrada QE1103 148,70 Água de 
Convencional QE1103 148,70 Rio (RW) 

Diferença (%) - - - 
Integrada QE1104 602,80 Água de 

Convencional QE1104 602,80 resfriamento (CW) 
Diferença (%) - - - 

Fonte: Autoria própria. 

A Tabela 5.5 mostra a comparação entre as vazões volumétricas das correntes de 

utilidades presentes nas plantas químicas, a partir da qual é possível perceber uma economia 

para a vazão volumétrica de vapor de alta pressão. Isso se deve ao fato de que o novo trocador 

Fonte: Análise computacional em UniSim® 

Figura 5.2 - Fluxograma no ambiente de simulação do processo intensificado. 
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de calor E-1109, com o produto de coeficiente de troca térmica e área de transferência de calor 

(UA) igual a 60963 kJ/(º C.h), tem capacidade de elevar, sem a necessidade de utilidades 

externas, a temperatura da corrente 2 de entrada do reator R-1101 e arrefecer a sua corrente 3 

de saída. Portanto, obtém-se uma economia de energia de 92,42% e 100% em comparação com 

os trocadores de calor E-1101 e E-1102, respectivamente. 

Pelos mesmos motivos supracitados para as correntes materiais, os resultados obtidos a 

partir do equipamento E-1103 são omitidos por serem idênticos aos do processo convencional. 

   

Tabela 5.5 - Comparação entre as correntes de utilidades da simulação integrada energeticamente. 

Referência Equipamento Vazão [m3/h] Fonte 

Integrada E1101 0,16 Vapor de alta 
Convencional E1101 2,082 pressão (HPS) 

Diferença (%) - 92,42 - 
Integrada E1109 - - 

Convencional E1102 51,23 RW 
Diferença (%) - 100 - 

Fonte: Autoria própria. 

 

5.2. RESULTADOS ECONÔMICOS  

 

Os resultados econômicos de cada simulação estão discriminados para cada processo. 

Os custos dos equipamentos foram obtidos a partir das equações descritas para a estimativa de 

custos de investimento no Capítulo 3 e as correntes de utilidades, a partir dos preços retratados 

na Tabela 4.3.  

Como os custos não foram expostos no trabalho de Turton et al. (2018), a comparação 

foi realizada apenas entre as plantas simuladas (convencional e integrada energeticamente) e 

com o trabalho de Luyben (2011). Contudo, Luyben (2011) não calculou todos os valores de 

CAPEX e OPEX individualmente para cada equipamento e cada corrente de utilidade como 

este trabalho, sendo, inclusive, notada a ausência de alguns equipamentos e correntes de 

utilidades em sua tabela de comparação econômica. Também não está claro no trabalho de 

Luyben (2011) o que é considerado como condensador ou refervedor das colunas de separação. 
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A fim de não cometer comparações incongruentes e incompatíveis, a comparação está restrita 

aos valores gerais de CAPEX, OPEX e TAC, que foram calculados. 

Os valores encontrados divergem por alguns motivos. Primeiro, não se sabe se Luyben 

(2011) utilizou o índice de correção monetária, CEPCI, em seus cálculos. Dessa forma, pode 

ter havido a perpetuação de um erro percentual alto, visto que a correção pelo CEPCI eleva 

consideravelmente o custo dos equipamentos. Além disso, a simulação convencional realizada 

por este trabalho obteve valores diferentes para as correntes de materiais e de energia, em ordem 

de grandeza, tanto de Luyben (2011) como de Turton et al. (2018). Isso é outro fator que 

contribui para a divergência de resultados. Por exemplo, para o E-1101, Luyben (2011) utiliza 

LPS enquanto este trabalho e Turton et al. (2018) utilizaram HPS, tais correntes têm custos 

muito distintos, o que inviabiliza a comparação e muda completamente a temperatura da 

corrente, a quantidade de utilidade empregada e o custo despendido tanto em OPEX quanto em 

CAPEX do equipamento. Em suma, a comparação entre os custos dos equipamentos, CAPEX, 

o custo operacional, OPEX, e TAC é válida apenas para o caso convencional entre Luyben 

(2011) e o presente trabalho. Conforme dito anteriormente, apesar de Luyben (2011) não ter 

detalhado a comparação econômica, os valores de maior relevância foram utilizados a fim de 

contraste.  

 

5.2.1. Processo Convencional 

 

Relativos à simulação convencional, os custos para aquisição de cada equipamento estão 

explícitos na Tabela 5.6, enquanto os gastos associados às utilidades estão dispostos na Tabela 

5.7. 

 

Tabela 5.6 - Custos de aquisição dos equipamentos – Caso Convencional (Continua). 

Equipamento Tipo Custo Quantidade Custo Total 

T-1101 Coluna $ 19.709,13 1 $ 19.709,13 
T-1102 Coluna $ 417.077,29 1 $ 417.077,29 
T-1103 Coluna $ 262.853,97 1 $ 262.853,97 
H-1101 Forno $ 1.424.807,06 1 $ 1.424.807,06 
R-1101 Reator $ 128.588,58 1 $ 128.588,58 
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Tabela 5.6 - Custos de aquisição dos equipamentos – Caso Convencional (Continua). Custos de aquisição dos 
equipamentos – Caso Convencional (Conclusão). 

Equipamento Tipo Custo Quantidade Custo Total 

V-1101 Vaso $ 28.895,89 1 $ 28.895,89 
V-1102 Vaso $ 25.614,06 1 $ 25.614,06 
E-1101 Trocador $ 128.288,23 1 $ 86.956,51 
E-1102 Trocador $ 110.967,37 1 $ 75.216,06 
E-1103 Trocador $ 90.660,88 1 $ 61.451,88 
E-1104 Condensador $ 276.793,71 1 $ 187.616,70 
E-1105 Refervedor $ 85.735,19 1 $ 58.113,15 
E-1106 Condensador $ 72.292,95 1 $ 49.001,71 
E-1107 Refervedor $ 46.070,87 1 $ 31.227,82 
E-1108 Trocador $ 31.441,21 1 $ 21.311,53 

  Soma  $ 2.878.441,33 
  Extra 1,20 $ 3.454.129,60 

Fonte: Autoria própria. 

Tabela 5.7 - Custos com utilidades – Caso Convencional 

Corrente Fonte 
Energia 
[GJ/ano] 

Custo 
energético 

[$/GJ] 
Custo Anual 

QE1101 HPS 28546,56 9,83 $ 280.612,68 
QH1101 Gás Natural 26400 4,24 $ 111.936,00 
QE1102 CW 25971,84 4,42 $ 114.795,53 
QE1103 RW 4282,56 4,42 $ 18.928,92 
QE1104 CW 17360,64 4,42 $ 76.734,03 
QE1105 LPS 19860,48 7,78 $ 154.514,53 
QE1106 CW 5060,16 4,42 $ 22.365,91 
QE1107 LPS 5319,36 7,78 $ 41.384,62 
QE1108 CW 1249,92 4,42 $ 5.524,65 

  Soma  $ 826.796,87 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.2.2. Processo com integração energética 

 

Relativos à simulação integrada energeticamente, os custos para aquisição de cada 

equipamento estão explícitos na Tabela 5.8, enquanto os gastos associados às utilidades estão 

dispostos na Tabela 5.9. 
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Tabela 5.8 - Custos de aquisição dos equipamentos - Caso integrado energeticamente 

Equipamento Tipo Custo Quantidade Custo Total 

T-1101 Coluna $ 19.709,13 1 $ 19.709,13 
T-1102 Coluna $ 417.077,29 1 $ 417.077,29 
T-1103 Coluna $ 262.853,97 1 $ 262.853,97 
H-1101 Forno $ 1.424.807,06 1 $ 1.424.807,06 
R-1101 Reator $ 128.588,58 1 $ 128.588,58 
V-1101 Vaso $ 28.895,89 1 $ 28.895,89 
V-1102 Vaso $ 25.614,06 1 $ 25.614,06 
E-1101 Trocador $ 26.614,15 1 $ 26.614,15 
E-1109 Trocador $ 99.215,21 1 $ 99.215,21 
E-1103 Trocador $ 90.660,88 1 $ 90.660,88 
E-1104 Condensador $ 276.793,71 1 $ 276.793,71 
E-1105 Refervedor $ 85.735,19 1 $ 85.735,19 
E-1106 Condensador $ 72.292,95 1 $ 72.292,95 
E-1107 Refervedor $ 46.070,87 1 $ 46.070,87 
E-1108 Trocador $ 31.441,21 1 $ 31.441,21 

  Soma  $ 2.843.526,27 
  Extra 1,20 $ 3.412.231,53 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 5.9 - Custos com utilidades - Caso integrado energeticamente. 

Corrente Fonte 
Energia 
[GJ/ano] 

Custo 
energético 

[$/GJ] 
Custo Anual 

QE1101 HPS 2171,808 9,83 $ 21.348,87 
QH1101 Gás Natural 26400 4,24 $ 111.936,00 
QE1109 - - - $ 0 
QE1103 RW 4282,56 4,42 $ 18.928,92 
QE1104 CW 17360,64 4,42 $ 76.734,03 
QE1105 LPS 19860,48 7,78 $ 154.514,53 
QE1106 CW 5060,16 4,42 $ 22.365,91 
QE1107 LPS 5319,36 7,78 $ 41.384,62 
QE1108 CW 1249,92 4,42 $ 5.524,65 

  Soma  $ 452.737,53 
Fonte: Autoria própria. 
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5.3. COMPARAÇÃO ENTRE OS CASOS 

 

Nesta seção, as plantas químicas industriais foram comparadas em termos de custos, 

sendo os principais resultados obtidos expostos na Tabela 5.10. Nela, estão expostos os valores 

absolutos encontrados para CAPEX, OPEX, gasto energético anual e TAC, bem como a 

economia percentual obtida em cada um deles. O sinal positivo indica que houve um superávit 

e o negativo, um déficit. Os valores são referentes à economia para a planta integrada. 

 

Tabela 5.10 - Comparação de gastos entre as plantas convencional e integrada. 

Gastos Convencional Integrada Redução (%) 

CAPEX ($) 3.454.129,60 3.412.231,53 + 1,21 
OPEX ($/ano) 826.796,87 452.737,53 + 45,24 

Energia 
(GJ/ano) 

132.498,58 106.527,89 + 19,60 

TAC ($/ano) 1.978.173,40 1.590.148,04 + 19,62 
Fonte: Autoria própria. 

 

A Figura 5.3 compara os valores das simulações das plantas convencional e integrada. 

Não era esperado que houvesse uma economia no custo de investimento do processo, contudo, 

é possível observar que houve uma redução de 1,21% no valor de CAPEX, o que representa 

uma quantia significativa de $ 41.898,07. Além disso, foi verificada uma redução de 45,24% 

no valor de OPEX, o que constitui uma economia na ordem de $ 374.059,30 por ano. Por fim, 

o gasto energético anual reduziu em 19,60%, o que indica que 25.971 GJ passaram a ser 

poupados anualmente. 
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A Figura 5.4 compara os valores de TAC entre as simulações convencional e integrada, 

onde o valor da planta integrada foi 19,62% menor do que o da planta convencional. Isso indica 

que a alternativa de integração energética proposta promoveu uma economia de $ 388.025,40 

por ano em relação à configuração convencional da planta industrial química de produção de 

acetona. 
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A Tabela 5.11 compara os valores de CAPEX, OPEX e TAC obtidos por este trabalho 

e de Luyben (2011). O sinal positivo indica que houve um superávit e o negativo, um déficit. 

Os valores são referentes à diferença para a planta convencional. 

 

Tabela 5.11 - Comparação de gastos entre as plantas convencional e Luyben (2011). 

Gastos Convencional Luyben Diferença (%) 

CAPEX ($)  3.454.129,60 1.764.000,00 - 48,93 

OPEX ($/ano)  826.796,87 842.000,00 + 1,83 

TAC ($/ano) 1.978.173,40 1.430.000,00 - 20,31 

Fonte: Autoria própria. 

Como já explicado anteriormente, o desvio nos valores da Tabela 5.11 se dão pelo 

acúmulo de erros e diferenças nos valores encontrados entre as simulações. A redução nos 

custos de investimento (CAPEX) pode ser justificada pelas alterações sofridas pelos 

equipamentos pertencentes às plantas. Na planta intensificada, houve a retirada do trocador de 

calor E-1102 ($ 75.216,06) e a inserção do E-1109 ($ 99.215,21), o qual é mais caro. Essa 

mudança, entretanto, acarretou a diminuição no tamanho do trocador de calor E-1101, o que 

promoveu a redução de seu preço de $ 86.956,51 para $ 26.614,15. Evidenciando, assim, o 

decréscimo no valor de CAPEX. 

A redução do custo anual operacional (OPEX), por sua vez, pode ser atribuída às 

alterações sofridas pelas correntes de utilidades empregadas nas plantas. Na planta 

intensificada, o gasto com a corrente de vapor de alta pressão (HPS) que circula no E-1101 foi 

reduzido de $ 280.612,68 para $ 21.349,87 por ano, o que se deve ao fato de a quantidade 

necessária de tal utilidade foi reduzida em mais de 90%. Além disso, o gasto com a corrente de 

água de resfriamento (CW) que circulava no trocador de calor E-1102 tornou-se nulo, 

economizando um total de $ 114.795,53 por ano. A demanda total energética anual foi reduzida 

em 19,60%. 

Tais alterações culminaram em uma redução do TAC de 19,62% para a planta integrada 

energeticamente, o que comprova a sua maior atratividade em detrimento à planta 

convencional.  
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSÃO 
 

Neste capítulo, estão a conclusão do trabalho e sugestões para projetos futuros 

abrangendo processos de produção de acetona. 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

 É possível concluir pela avaliação econômica que as modificações realizadas na planta 

proposta por Turton et al. (2018) do processo convencional de produção de acetona 

proporcionaram benefícios ao processo, o que pode ser destacado pela redução da demanda 

energética e consequente redução do custo anualizado total (TAC). Por essa razão, é possível 

afirmar que o processo integrado energeticamente se apresenta como uma alternativa 

interessante em relação à configuração original.  

A redução nos custos de investimento (CAPEX) pode ser justificada pelas alterações 

sofridas pelos equipamentos pertencentes às plantas. Na planta intensificada, a substituição do 

trocador de calor E-1102 pelo do E-1109 ocasionou a redução do tamanho do trocador de calor 

E-1101 o que promoveu o decréscimo no valor de CAPEX. 

A redução do custo anual operacional (OPEX), por sua vez, pode ser atribuída às 

alterações sofridas pelas correntes de utilidades empregadas nas plantas. Na planta 

intensificada, o gasto com a corrente de vapor de alta pressão (HPS) que circula no E-1101 foi 

reduzido por ano e o gasto com a corrente de água de resfriamento (CW) que circulava no 

trocador de calor E-1102 tornou-se nulo. Com isso, a demanda total energética anual decaiu. 
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Em conclusão, tais alterações culminaram em uma redução do TAC para a planta 

integrada energeticamente, o que comprova uma maior atratividade em detrimento à planta 

convencional. Em vista disso, foi demonstrada a relevância da intensificação – e mais 

especificamente da integração energética – de processos quanto à redução de custos associados 

a processos industriais. 

 

6.2. PROPOSTAS 

 

Visando estudos posteriores sobre este trabalho, alvitra-se dar prosseguimento ao 

desenvolvimento da análise econômica, incluindo novas ferramentas avaliadoras (tais como 

VPL, TIR, fluxo de caixa etc.) de forma a conferir maior detalhamento ao estudo financeiro. 

É válido ainda desenvolver um estudo com base em controle e instrumentação da planta, 

com a intenção de avaliar os efeitos referentes à operabilidade e segurança do processo, além 

de avaliar possíveis impactos ambientais decorrentes das configurações estudadas. Diversos 

fatores como, por exemplo, geração de efluentes, consumo de água, alternativas de tratamento 

de resíduos e emissões atmosféricas poderiam ser analisados. 

Por fim, é possível afirmar que o presente trabalho, com auxílio dos conhecimentos 

modernos de engenharia aplicados, contribuiu para realização de um estudo interessante na área 

de engenharia química. Nesse sentido, outros projetos podem utilizá-lo para literatura de 

embasamento nas respectivas pesquisas. 
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