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RESUMO 

 

A necessidade de avaliar os impactos ambientais de um processo químico durante a 

fase de projeto tem aumentado consideravelmente, concomitantemente ao aumento do rigor 

das leis ambientais e a conscientização da sociedade sobre desenvolvimento sustentável. 

Diversas metodologias focadas na avaliação dos desempenhos ambientais e econômicos de 

processos industriais têm sido empregadas, dentre as quais pode-se destacar a ecoeficiência, a 

qual é baseada em métricas que relacionam uma variável de impacto ambiental e um 

respectivo elemento econômico – como produção ou receita (denominadas ecoindicadores). 

Em relação a processos industriais, tecnologias de produção de metanol, um dos produtos 

químicos mais relevantes atualmente, vêm ganhando particular interesse na literatura devido 

ao potencial para o desenvolvimento de rotas de produção mais sustentáveis. O metanol não 

somente é amplamente utilizado na produção de formaldeído, ácido acético e na indústria de 

olefinas, mas também constitui uma alternativa promissora para o armazenamento de energia. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi comparar as ecoeficiências de diferentes rotas de 

produção de metanol, nomeadamente a convencional (via reforma a vapor do metano) e a 

alternativa (via tri-reforma). Ambos os processos e seus sistemas de utilidades foram 

simulados no software UniSim Design Suite R390. Com os resultados obtidos, os 

ecoindicadores de consumo de água, de combustível, de energia, de matéria-prima, emissões 

de CO2 e geração de efluentes foram desenvolvidos, sendo posteriormente agrupados com 

base na metodologia do Índice de Comparação de Ecoeficiência, o que possibilitou a 

avaliação quantitativa da ecoeficiência das referidas tecnologias. Os resultados indicaram que 

o processo convencional é 41% mais ecoeficiente que o processo alternativo, devendo ser 

preferido na realização de novos projetos em alinhamento com o conceito de sustentabilidade. 

 

Palavras chave: Ecoeficiência, Ecoindicadores, Metanol, Simulação de Processos, Impactos 

ambientais 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The need for evaluating environmental impacts of a chemical process during the early 

stages of design has increased considerably, along with an increase in both the strictness of 

environmental laws and society’s awareness regarding sustainable development. Several 

methodologies aimed to evaluate the environmental and economic performance of industrial 

processes have been used, among which eco-efficiency can be highlighted, which is based on 

metrics relating an environmental impact variable and a respective economic element – such 

as production or revenue (known as eco-indicators). With regard to industrial processes, 

production technologies for the manufacture of methanol, currently one of the most relevant 

chemicals, has gained particular interest in the literature due to the potential for the 

development of more sustainable production routes. Methanol is not only widely used in the 

production of formaldehyde, acetic acid and in the olefin industry but is also a promising 

alternative for energy storage. In this context, this work aims at comparing the eco-

efficiencies of different methanol production routes, namely conventional (via steam methane 

reforming) and alternative (via tri-reforming). Both processes, as well as their utility systems, 

were simulated in the UniSim Design Suite R390 software. From the results, it was possible 

to develop the water, fuel, energy, raw material, CO2 emissions and effluent generation eco-

indicators, which were subsequently grouped on the basis of the Eco-efficiency Comparison 

Index, thus enabling the quantitative evaluation of the eco-efficiency of said technologies. 

The results indicated that the conventional process is 41% more eco-efficient than the 

alternative process and, therefore, should be preferred in the realization of new projects in 

alignment with the concept of sustainability. 

 

Keywords: Eco-efficiency, Eco-indicators, Methanol, Process Simulation, Environmental 

Impacts 
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VCW Volume de água de resfriamento do sistema de refrigeração 

VEXP Volume de vapor exportado 

VHPS Volume de vapor de alta pressão 

VLPS Volume de vapor de baixa pressão 

VMPS Volume de vapor de média pressão 

ST Área do polígono formado no gráfico radar 

ST
*
 Área do polígono formado no gráfico radar – pior cenário 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Os impactos ambientais gerados pela atividade humana desde a Primeira Revolução 

Industrial aumentaram a pressão sobre os grandes líderes mundiais em relação à questão 

ambiental do planeta. Como consequência, em 1972, a Conferência de Estocolmo inaugurou a 

agenda mundial de conferências ambientais, debatendo-se temas como o uso dos recursos 

naturais e a poluição atmosférica. 

As discussões sobre a relação do homem com o meio-ambiente posteriormente 

desencadearam na introdução do conceito de “desenvolvimento sustentável”, por meio da 

publicação do relatório “Nosso Futuro Comum” (“Our Common Future”), em 1987. Definiu-

se tal conceito como: “a capacidade de atender às necessidades econômicas e produtivas 

presentes, respeitando os limites ecológicos e os compromissos éticos, melhorando a 

qualidade de vida e preservando os recursos naturais, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras em suprir suas próprias necessidades” (WCED, 1987). 

O termo “ecoeficiência”, por sua vez, foi introduzido em 1992 pelo Conselho 

Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (World Business Council for 

Sustainable Development, WBCSD) e está intimamente relacionado ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. De acordo com o WBCSD, a ecoeficiência é definida como: “a 

entrega de bens e serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e 

tragam qualidade de vida, reduzindo progressivamente os impactos ecológicos e a intensidade 

dos recursos ao longo do ciclo de vida, a um nível pelo menos compatível com a capacidade 

de suporte da Terra” (VERFAILLIE, 2000). O prefixo “eco” está relacionado tanto à ecologia 

quanto à economia e, de fato, a ecoeficiência relaciona o desempenho ambiental e econômico 

de um processo por meio da razão entre uma variável pela outra (MICKWITZ et al., 2006). 
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Após quatro anos da definição do termo “ecoeficiência”, a empresa alemã BASF 

desenvolveu uma metodologia para análise da ecoeficiência em um processo de produção do 

corante azul Indigo. Para a análise dos desempenhos ambiental e econômico, a empresa 

considerou o ciclo de vida inteiro de produção, definindo cinco métricas para avaliação: 

consumo de energia, consumo de matérias-primas, potencial de toxicidade dos resíduos e 

produtos, emissão de resíduos e potenciais de riscos ambientais (SALING et al., 2002). 

De fato, segundo Mukherjee e colaboradores (2015), o melhor modo de avaliar a 

sustentabilidade de um processo é atribuir a ele métricas ou indicadores que estimam 

quantitativamente seus respectivos impactos nas esferas: ambiental, social e econômica. Tais 

indicadores de sustentabilidade, também definidos como ecoindicadores, podem ser utilizados 

como poderosas ferramentas para comparar o quão melhor um processo é em relação a outro, 

sendo utilizado, inclusive, como um auxílio à tomada de decisões no mercado comercial. 

Mukherjee e colaboradores (2015) também destacaram que, embora os ecoindicadores 

sejam uma ferramenta promissora, um grande número deles disponível na literatura pode 

tornar o seu uso confuso e, desta forma, faz-se necessário um índice que possa agregá-los para 

a melhor avaliação de um processo. 

Considerando isso, Pereira e colaboradores (2018) desenvolveram uma metodologia 

para análise conjunta de ecoindicadores em um índice global, denominado “Índice 

Comparativo de Ecoeficiência” (ICE). A aplicação desse método torna possível a avaliação da 

ecoeficiência de diferentes plantas de um determinado processo, sendo possível avaliar a rota 

de produção mais ecoeficiente, conforme já realizado na literatura por Mangili e Prata (2019), 

Mangili et al. (2018) e Junqueira et al. (2018) para comparar diferentes tecnologias de 

produção de acetato de butila, de separação de acetona-metanol e de produção de cumeno, 

respectivamente. 

O interesse pelo consumo de recursos naturais renováveis é uma tendência atual das 

indústrias química, petroquímica e de energia. Todavia, a exploração de combustíveis fósseis 

para o suprimento das necessidades energéticas ainda é predominante (BELLOTTI et al., 

2017). Dessa forma, o desenvolvimento de processos sustentáveis e o melhoramento de 

processos já existentes é de fundamental importância para diminuir a dependência dos 

combustíveis fósseis e, consequentemente, reduzir impactos ambientais. Diante disso, a 

modelagem e simulação de processos é uma valiosa ferramenta para se alcançar esse objetivo. 
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A indústria de commodities químicas se enquadra nessa conjuntura, tendo o seu foco 

direcionado ao melhoramento dos processos de produção, seja em fase de projeto ou em 

plantas já em operação. Um produto típico do cenário apresentado é o metanol (CH3OH), uma 

das mais relevantes commodities produzidas mundialmente. 

O metanol é um composto orgânico que pode ser utilizado como combustível, solvente 

industrial e matéria-prima para outras indústrias. Atualmente, a maior parte de sua produção é 

destinada à síntese do composto orgânico formaldeído. Suas aplicações nos setores de 

combustível e energia vêm ganhando cada vez mais destaque e incluem, por exemplo, a 

produção de olefinas, misturas com gasolina, combustível de transporte marítimo, produção 

de metil terc butil éter (MTBE) e dimetil éter (DME) (IHS, 2017; METHANEX, 2019a). No 

Brasil, especificamente, destaca-se o uso do metanol para a produção de biodiesel. 

A tecnologia de produção de metanol mais amplamente empregada é baseada na 

geração do gás de síntese a partir do gás natural. Essa rota de produção é relativamente 

simples e pode ser dividida em três etapas básicas: produção do gás de síntese, conversão do 

gás de síntese em metanol e purificação do metanol (TIJM et al., 2001). 

A partir da análise da literatura, foi possível observar uma escassez de trabalhos de 

modelagem e simulação computacional que avaliam impactos ambientais de diferentes 

tecnologias de produção de metanol utilizando como base o conceito de ecoeficiência. O 

desenvolvimento de seis ecoindicadores de consumos de água, combustível, energia, matéria-

prima, emissões de CO2 e geração de efluentes líquidos para a avaliação de ecoeficiência dos 

processos de metanol constitui o caráter inovador e desafiador que motivou a realização deste 

trabalho. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar quantitativamente os impactos ambientais de 

duas diferentes tecnologias de produção de metanol: convencional, via reforma a vapor de gás 

natural fóssil (LUYBEN, 2016; LUYBEN, 2010) e a alternativa, via tri-reforma do metano 

(ZHANG et al., 2013). Eles são avaliados em termos de ecoindicadores de consumos de água, 

combustível, energia, matéria-prima, emissões de CO2 e geração de efluentes líquidos por 

meio da aplicação da metodologia do “Índice Comparativo da Ecoeficiência” (ICE). 
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Foi utilizada como ferramenta computacional o software UniSim® Design Suite R390, 

da Honeywell1, para realizar as simulações dos processos estudados. 

A dissertação proposta também possui os seguintes objetivos específicos: 

 Realizar a simulação das plantas de produção de metanol originalmente descritas na 

literatura científica, utilizando o software UniSim®, e comparar os resultados; 

 Realizar a simulação dos sistemas de utilidades (aquecimento e resfriamento), 

utilizando o software UniSim®, com base em heurísticas para perda de água, 

apresentadas na literatura científica; 

 Desenvolver ecoindicadores de consumos de água, combustível, energia, matéria-

prima, emissões de CO2 e geração de efluentes líquidos para as diferentes plantas 

de produção de metanol estudadas; 

 Comparar a ecoeficiência das plantas de produção de metanol estudadas por meio 

do desenvolvimento de um indicador global, denominado “Índice Comparativo de 

Ecoeficiência” (ICE), com base nos estudos de Pereira et al. (2018), e, 

quantitativamente, apontar o processo que menos causa impacto ao meio ambiente. 

 

1.3 ESTRUTURA 

 

Além desta introdução, que apresenta a contextualização, motivação, softwares para 

simulação computacional, objetivos gerais e específicos e a contribuição do trabalho, esta 

dissertação de mestrado é composta por outros capítulos e está organizada da seguinte forma:  

 Capítulo 2: é elaborada uma revisão bibliográfica sobre o metanol citando suas 

características e utilizações na indústria. São apresentadas as diferentes rotas de 

produção deste insumo encontradas na literatura científica. Neste capítulo também 

é abordado o conceito de ecoindicadores para a avaliação de ecoeficiência de um 

processo e são desenvolvidos os equacionamentos específicos para os 

ecoindicadores de consumos de água, combustível, energia, matéria-prima, 

emissões de CO2 e geração de efluentes líquidos; 

                                                 

1 O Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense (UFF) foi 

incluído no Programa Acadêmico da Empresa Honeywell, o qual concedeu licenças do programa UniSim® 

Design Suite R390 para todos os computadores do laboratório de simulação da UFF. 
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 Capítulo 3: neste capítulo os dois processos de produção de metanol são descritos 

detalhadamente. 

 Capítulo 4: é apresentada a metodologia para compor os estudos propostos: 

simulação dos processos de produção de metanol, dos sistemas de utilidades, bem 

como os ajustes necessários ao modelo reacional e sua adequação à estrutura do 

software UniSim®, e desenvolvimento dos ecoindicadores para análise de 

ecoeficiência por meio do ICE. 

 Capítulo 5: são apresentados e discutidos os resultados do trabalho com base nos 

conceitos e critérios apresentados na metodologia.  

 Capítulo 6: são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas e citadas no 

decorrer do trabalho. 

Esta dissertação foi desenvolvida no programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química da Universidade Federal Fluminense e está inserida na área de concentração de 

Processos e Fenômenos da Indústria de Transformação, especificamente na linha de pesquisa 

de Modelagem, Simulação, Controle, Projeto e Otimização de Processos; e também, na área 

de concentração de Energia e Meio Ambiente, especificamente na linha de pesquisa de 

Tecnologia Ambiental e Sustentabilidade. 

  



26 

 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 METANOL 

 

O metanol (também conhecido como “álcool metílico” ou “álcool da madeira”) é o 

composto orgânico mais simples da família dos álcoois, com fórmula química CH3OH, sendo 

um líquido incolor solúvel em água, com ponto de fusão igual a -97,5 ºC e ponto de ebulição 

de 64,5 ºC, em condições ambientes (HAYNES, 2017). 

A Figura 2.1 ilustra a fórmula estrutural do metanol. 

 

Figura 2.1 – Estrutura do metanol. 

 

2.2 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METANOL 

 

O metanol pode ser sintetizado a partir de gás hidrogênio e de matérias-primas à base 

de carbono, as quais incluem fontes de origem fóssil (provenientes do gás natural e do carvão) 

e fontes renováveis (tais como: biomassa, biogás e CO2). O hidrogênio pode ser obtido, por 

exemplo, por meio da reforma do gás natural ou da eletrólise da água (PIROLA et al., 2018), 
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conforme ilustrado na Figura 2.2. Processos de produção convencionais de metanol são 

baseados em combustíveis de origem fóssil. 

 

Fonte: Adaptado de Pirola et al. (2018). 

Figura 2.2 – Visão geral do processo de produção do metanol. 

 

O processo de produção de metanol mais empregado comercialmente é relativamente 

simples e pode ser dividido em três etapas principais (TIJM et al., 2001). 

 Produção do gás de síntese; 

 Conversão do gás de síntese em metanol; 

 Purificação do metanol. 

 

2.2.1 Produção do Gás de Síntese 

 

O gás de síntese (syngas) é uma mistura de gases que contém quantidades variáveis de 

CO, CO2 e H2. Seu uso mais conhecido é como matéria-prima para os processos de Fischer-

Tropsch (FT), para produção de combustíveis líquidos sintéticos, processos de produção de 

amônia e de álcoois, especialmente o metanol (CAÑETE et al., 2014; CHALLIWALA et al., 

2017). Pode ser obtido a partir de diversas fontes, tais como: gás natural, carvão, biomassa e 

coque (LEE e SHAH, 2012). 
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A composição do gás de síntese é geralmente caracterizada pelo seu “número 

estequiométrico (NE)”, definido conforme a Equação (2.1). Na síntese de metanol, a 

estequiometria ideal do gás de síntese é NE = 2 (DAHL et al., 2014). 

NE = 
[H2] – [CO2]

[CO] + [CO2]
         (2.1) 

A produção do gás de síntese pode ser realizada por meio de processos de reforma do 

gás natural, cujo principal componente é o metano, conforme apresentado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Composição típica do gás natural. 

Componentes Porcentagem molar (%) 

Hidrogênio até 0,1 

Oxigênio até 0,5 

Nitrogênio 0,1 a 2,5 

Dióxido de carbono 0,1 a 2,5 

Metano 68,0 a 100 

Etano 1,0 a 12,0 

Propano 0,5 a 3,0 

Iso Butano até 1,0 

Normal Butano até 1,0 

Iso Pentano até 0,5 

Normal Pentano até 0,5 

Hexano e superiores até 0,5 

Fonte: COMGÁS (2014). 

Existem seis tipos básicos de processos de reforma disponíveis para a produção do gás 

de síntese (GANGADHARAN et al., 2012). São eles: 

 Oxidação parcial (OXP); 

 Reforma a vapor do metano (RVM); 

 Reforma autotérmica (RAT = OXP + RVM); 

 Reforma seca do metano (RSM); 

 Reforma combinada do metano (RVM + RSM); 

 Tri-reforma do metano (TRM = RVM + RSM + OXP). 

A oxidação parcial ocorre quando uma mistura sub-estequiométrica entre metano e ar 

sofre uma combustão parcial a altas temperaturas. Na oxidação parcial não catalítica, a 

temperatura de reação ocorre na faixa de 1200–1500°C. O uso de catalisador reduz para cerca 
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de 800–900 ºC (LIU, 2007). A reação que ocorre no reator é exotérmica, sendo descrita pela 

Equação (2.2). O gás de síntese deste processo caracteriza-se por ser rico em CO, possuindo 

um NE aproximadamente igual a 1,6 (LANGE, 2001). 

CH4 + 
1

2
 O2 ⇌ CO + 2H2   ΔH298 = – 36 kJ/mol     (2.2) 

O gás de síntese é comumente obtido a partir da reforma a vapor do metano. As 

reações que ocorrem no reator de reforma a vapor são descritas pelas Equações (2.3) e (2.4). 

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2   ΔH298 = +206 kJ/mol     (2.3) 

CO + H2O ⇌ CO2 + H2   ΔH298 = – 41 kJ/mol     (2.4) 

A Equação (2.3) ocorre em um catalisador a base de níquel e é altamente endotérmica, 

sendo favorecida a altas temperaturas, em geral, na faixa de 800–900°C (BALTRUSAITIS e 

LUYBEN, 2015), requerendo grandes quantidades de combustível. Além disso, excesso de 

vapor (H2O/C≈3) é necessário para o deslocamento do equilíbrio termodinâmico no sentido 

de maior conversão. O vapor em excesso conduz paralelamente à reação de deslocamento 

gás-água (water gas shift reaction, WGS), dada pela Equação (2.4), produzindo hidrogênio 

adicional e um pouco de dióxido de carbono. Dessa forma, o NE do gás de síntese produzido 

a partir da reforma a vapor do gás natural é geralmente maior do que 2, sendo 

aproximadamente igual a 3, indicando um excesso de hidrogênio em sua composição 

(LANGE, 2001). 

Outra rota básica para a produção do gás de síntese é a reforma autotérmica, um 

processo híbrido que consiste na combinação da oxidação parcial com a reforma a vapor, de 

acordo com as Equações (2.5), (2.3) e (2.4). A temperatura de operação típica é de 1200K 

(BALTRUSAITIS e LUYBEN, 2015). Uma simples combinação do gás de síntese produzido 

em uma unidade de reforma a vapor, rico em H2, com o gás produzido na oxidação parcial, 

rico em CO, fornece o NE ideal de 2 (LANGE, 2001). 

CH4 + 
3

2
 O2 ⇌ CO + 2H2O   ΔH298 = – 520 kJ/mol    (2.5) 

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2   ΔH298 = +206 kJ/mol     (2.3) 

CO + H2O ⇌ CO2 + H2   ΔH298 = – 41 kJ/mol     (2.4) 

A reforma seca de metano é considerada uma rota de produção atrativa do ponto de 

vista ambiental, com o uso sustentável do CO2 como alimentação (BALTRUSAITIS e 

LUYBEN, 2015). A reação que acontece no reator, descrita pela Equação (2.6), também é 
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altamente endotérmica, por isso é favorecida a altas temperaturas, em torno de 1000 ºC. O gás 

de síntese produzido neste processo possui NE aproximadamente igual a 1. Dessa forma, pode 

ser potencialmente utilizado, por exemplo, para o ajuste da estequiometria do gás de síntese 

produzido em uma unidade de reforma a vapor (NE≈3), alcançando o valor ideal para a 

síntese de metanol (NE=2) (BALTRUSAITIS e LUYBEN, 2015; LUYBEN, 2010;). 

CH4 + CO2 ⇌ 2H2 + 2CO   ΔH298 = + 247 kJ/mol    (2.6) 

A reforma combinada também é um processo híbrido em que a reforma seca e a vapor 

ocorrem simultaneamente (Equações (2.3), (2.4) e (2.6)). Os dois processos são combinados 

de tal forma que apenas a quantidade de gás natural requerida para produzir um gás de síntese 

com NE≈2 é alimentada no reformador (BERTAU et al., 2014). 

Por fim, na tri-reforma ocorrem as reações de reforma a vapor, reforma seca e 

oxidação parcial, descritas pelas Equações (2.2), (2.3) e (2.6) – (2.12). A temperatura ótima de 

reação é de 850°C. O NE do gás de síntese gerado no processo de tri-reforma varia de 1,5 a 2, 

o que é desejável para a produção de metanol (ZHANG et al., 2013). 

CH4 + CO2 ⇌ 2H2+ 2CO   ΔH298 = +247 kJ/mol    (2.6) 

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2   ΔH298 = +206 kJ/mol    (2.3) 

CH4 + 
1

2
 O2 ⇌ CO + 2H2   ΔH298 = – 36 kJ/mol    (2.2) 

CH4 + 2O2 ⇌ CO2 + 2H2O   ΔH298 = – 880 kJ/mol    (2.7) 

CH4 ⇌ C + 2H2    ΔH298 = +75 kJ/mol    (2.8) 

2CO ⇌ C + CO2    ΔH298 = – 172 kJ/mol    (2.9) 

C + CO2 ⇌ 2CO    ΔH298 = + 172 kJ/mol             (2.10) 

C + H2O ⇌ CO + H2    ΔH298 = + 131 kJ/mol             (2.11) 

C + O2 ⇌ CO2     ΔH298 = – 394kJ/mol             (2.12) 

Este processo tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores por ser considerado 

um método promissor de reutilização do CO2. Gases de combustão, de fontes como usinas 

termelétricas, fábricas de aço, cimento, entre outros (VAN-DAL e BOUALLOU, 2013), 

podem ser alimentados no reformador sem a necessidade de pré-purificação, economizando 

altos custos associados ao grande consumo de energia de sistemas de separação de CO2 

(HERNANDEZ e MARTIN, 2018; DWIVEDI et al., 2017; ZHANG et al., 2013). 



31 

 

A Tabela 2.2 compara as diferentes tecnologias de geração do gás de síntese a partir 

do metano, apresentando suas principais vantagens e desvantagens (SAMUEL, 2003 apud 

GANGADHARAN et al., 2012). 

Tabela 2.2 – Comparação de tecnologias de geração de gás de síntese. 

Tecnologia Vantagens  Desvantagens 

OXP Dessulfuração não é necessária.  Temperaturas de operação elevadas; 

Geralmente requer planta de oxigênio. 

 

RVM Extensa experiência industrial; 

Oxigênio não é requerido; 

Menores temperaturas de operação; 

Melhor relação H2/CO para a síntese 

de FT. 

 

 Mais caro do que OXP e reformadores 

autotérmicos; 

Reciclagem de CO e remoção do 

excesso de hidrogênio por meio de 

membranas. 

RAT Menores temperaturas de operação do 

que OXP. 

 Experiência comercial limitada; 

Geralmente requer planta de oxigênio. 

 

RSM O CO2 pode ser consumido em vez de 

ser liberado na atmosfera; 

Quase 100% de conversão de CO2. 

 

 Formação de coque no catalisador. 

RVM + RSM Melhor relação H2/CO para a síntese 

de FT; 

Deposição de coque drasticamente 

reduzida. 

 O calor adicional é necessário uma 

vez que a reação ocorre a 600 ºC. 

Separação de metano não reagido do 

gás de síntese da RVM; 

Maiores custos de instalação do 

projeto. 

 

TRM Utilização direta dos gases de 

combustão, isto é, não requer sistema 

de captura e purificação de CO2; 

Mais de 95% de conversão de metano 

e 80% de CO2 podem ser alcançados. 

 Normalmente requer planta de 

oxigênio; 

Razões H2/CO baixas limitam a sua 

aplicação em larga escala para as 

sínteses de FT e metanol. 

Fonte: Samuel (2003) apud Gangadharan et al. (2012). 
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2.2.2 Síntese do Metanol 

 

O metanol foi obtido pela primeira vez em 1661 por Robert Boyle a partir da 

destilação da madeira, tendo sua composição química determinada apenas em 1834 por 

Dumas e Peligot. Essa rota de síntese de metanol, limitada a pequenos volumes de produção, 

permaneceu como a principal até 1923, quando a empresa alemã BASF desenvolveu a 

primeira planta comercial de metanol a partir do gás de síntese2. Conhecida como “síntese a 

alta pressão”, a unidade operava sob condições operacionais de 250–350 atm e 300–400 °C, 

na presença de ZnO/Cr2O3 como catalisador, e permaneceu como a tecnologia dominante por 

mais de 45 anos (BOZZANO e MANENTI, 2016; OTT et al., 2012; LANGE, 2001). 

Somente a partir dos anos 1960 a Synetix, subsidiária da companhia britânica Imperial 

Chemical Industries (ICI), desenvolveu um catalisador de Cu/ZnO de alta atividade, que 

permitiu a “síntese a baixa pressão”, com condições operacionais de cerca de 50–100 atm e 

200–300 ºC. Poucos anos depois, Lurgi desenvolveu um processo com pressão de operação e 

temperatura ainda mais baixas (230–250°C e 40–50 atm). Desde então, a maior parte da 

produção global de metanol é baseada nessas tecnologias. Outros processos que se destacam 

são o MGC e o Kellog, conforme ilustrado na Figura 2.3 (BOZZANO e MANENTI, 2016; 

OTT et al., 2012; LANGE, 2001). 

 

Fonte: Adaptado de Bozzano e Manenti (2016). 

Figura 2.3 – Tecnologias de produção de metanol empregadas mundialmente. 

                                                 

2 Na planta desenvolvida pela BASF, o gás de síntese foi obtido a partir da gaseificação do carvão 

(BOZZANO e MANENTI, 2016). 
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As reações importantes que ocorrem em um reator típico de metanol são apresentadas 

pelas Equações (2.13), (2.14) e (2.4), respectivamente: hidrogenação do CO, hidrogenação do 

CO2 e reação de WGS. 

CO + 2H2 ⇌ CH3OH    ΔH298 = – 91 kJ/mol              (2.13) 

CO2 + 3H2 ⇌ CH3OH + H2O   ΔH298 = – 49 kJ/mol             (2.14) 

CO + H2O ⇌ CO2 + H2   ΔH298 = – 41 kJ/mol               (2.4) 

A conversão do gás de síntese a metanol é limitada pelo equilíbrio das reações, sendo 

favorecida em pressões altas e temperaturas baixas, de acordo com o princípio de Le Chatelier 

(NIMKAR et al., 2017). As três reações supracitadas não são independentes e uma delas pode 

ser expressa como uma combinação linear das outras duas. 

Uma vez que os processos de metanol são baseados na “síntese a baixa pressão” (o 

que permite a redução nos custos de compressão de gases), a conversão por passe é baixa, 

sendo necessário um reciclo para atingir um rendimento suficiente. Uma pequena purga 

também é necessária para impedir o acúmulo de inertes. A conversão por passe é definida 

segundo a Equação (2.15). 

Conversão por passe = 
Reagente (entra no reator) − Reagente (sai do reator)

Reagente (entra no reator)
 (2.15) 

Como as reações de síntese do metanol são exotérmicas, os reatores são projetados 

para remover o calor de forma eficiente e recuperável, mantendo o controle de temperatura, 

baixa perda de carga e otimizando a economia do processo (BOZZANO e MANENTI, 2016; 

LANGE, 2001). 

Os reatores de fase gasosa utilizados na síntese de metanol podem ser adiabáticos ou 

isotérmicos (BOZZANO e MANENTI, 2016). Dessa classificação, três categorias de reatores 

são definidas. São elas: 

 Reatores isotérmicos; 

 Reatores adiabáticos de múltiplos leitos com resfriamento direto (do tipo 

“quench”); 

 Reatores adiabáticos de múltiplos leitos com resfriamento indireto (troca de calor 

entre estágios). 
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A Figura 2.4 apresenta os três reatores descritos usados para síntese de metanol, bem 

como seus perfis teóricos de temperatura (linha laranja) e de conversão por passe (linha 

preta). 

 

Fonte: Adaptado de Bozzano e Manenti (2016) e Hansen e Højlund Nielsen (2008). 

Figura 2.4 – Tipos de Reatores para síntese de metanol3. 

(a) Reator isotérmico; (b) Reator adiabático do tipo quench; (c) Reator adiabático com resfriamento indireto 

 

2.2.3 Purificação do Metanol 

 

A unidade de destilação tem como finalidade a remoção das impurezas do metanol 

bruto produzido, que contém basicamente água, gases dissolvidos e subprodutos indesejados 

(BERTAU et al., 2014). A quantidade e a composição de tais impurezas dependem de fatores 

como: condições operacionais da unidade de síntese, composição do gás de síntese, tipo e 

tempo de vida do catalisador (OTT et al., 2012). 

                                                 

3 Na Figura 2.4, BFW significa água de alimentação da caldeira (Boiled Feed Water). 
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O metanol comercial tem três principais graus de pureza dependendo do seu uso: 

“grau de combustível”, “grau A” (usado como solvente) e “grau AA” (adequado para 

aplicações químicas) (BOZZANO e MANENTI, 2016). Os requerimentos de pureza para o 

“grau de combustível” são os menos rigorosos. Nesta especificação, o metanol deve estar 

isento de gases e com concentração em massa máxima de 500 ppm de água, em função da 

imiscibilidade da água na gasolina (CENTI e PERATHONER, 2013; ORNELAS, 2007). Para 

os graus “A” e “AA”, a porcentagem em massa mínima de metanol é a mesma (99,85%), 

enquanto a porcentagem em massa máxima de água é de 0,15% e 0,1%, respectivamente 

(ALARIFI et al., 2015) 

A maior parte do metanol é produzido como grau “AA”. Neste caso, a purificação é 

realizada em três etapas, em que a primeira consiste em uma torre de leves, em que gases 

dissolvidos a baixa pressão (como CO, CO2, H2, CH4) são removidos. Em uma segunda 

coluna de destilação, o metanol é separado dos subprodutos leves (por exemplo, éteres, 

formiatos, aldeídos, cetonas) e gases dissolvidos remanescentes. Finalmente, são removidos 

os subprodutos pesados (tais como: etanol, álcoois superiores e água) em uma seção de 

destilação de metanol puro que consiste em uma ou duas colunas (BERTAU et al., 2014).  

Para o grau “A”, tipicamente são requeridas duas colunas de destilação, enquanto que 

para o “grau de combustível”, apenas uma coluna de destilação é necessária para atingir a 

especificação exigida (ALARIFI et al., 2015; ORNELAS, 2007). 

 

2.2.4 Fluxograma de Processo 

 

A Figura 2.5 apresenta o fluxograma de processo de uma planta de produção de 

metanol convencional, baseada na “síntese a baixa pressão”, com produção de gás de síntese 

por meio da reforma a vapor do gás natural (TWIGG, 1989). 

As seguintes unidades podem ser destacadas. São elas: 

1. Unidade de dessulfuração, onde compostos de enxofre são removidos para a não 

contaminação dos catalisadores nas unidades de reforma a vapor e de síntese do 

metanol; 

2. Unidade de reforma a vapor, onde ocorre a produção do gás de síntese; 

3. Unidade de compressão, onde o gás de síntese gerado é comprimido para a pressão 

de operação do reator de metanol; 
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4. Unidade de síntese do metanol; 

5. Unidade de purificação, onde o produto é especificado de acordo com os padrões de 

comercialização. 

 

Fonte: Adaptado de Twigg (1989). 

Figura 2.5 – Fluxograma de um processo típico de produção de metanol baseado na reforma 

a vapor do gás natural4. 

 

2.3 MODELOS CINÉTICOS 

 

O estudo da cinética e do mecanismo das reações químicas tem fundamental 

importância para a modelagem e projeto de reatores, bem como para a simulação de 

processos. À princípio, as três reações descritas pelas Equações (2.13), (2.14) e (2.16) são a 

                                                 

4 Na Figura 2.5, CW significa água de resfriamento (cooling water), DFW, água de alimentação do 

desaerador (desaerator feed water), MPS, vapor de média pressão (medium pressure steam) e HPS, vapor de alta 

pressão (high pressure steam). O grau de pureza do metanol produzido no referido processo não foi informado 

pelo autor. 
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base para a derivação das expressões de taxa cinética do mecanismo de síntese do metanol. A 

Equação (2.16) é denominada reação de deslocamento gás-água reversa (reverse water gas 

shift reaction, RWGS). 

CO + 2H2 ⇌ CH3OH    ΔH298 = – 91 kJ/mol              (2.13) 

CO2 + 3H2 ⇌ CH3OH + H2O   ΔH298 = – 49 kJ/mol             (2.14) 

CO2 + H2 ⇌ CO + H2O   ΔH298 = + 41 kJ/mol             (2.16) 

Existem na literatura diversos trabalhos que propõem expressões de taxas para as 

reações de síntese envolvidas, que diferem entre si em termos de composição do gás de 

alimentação e condições operacionais. Além disso, ainda é desconhecido se a formação de 

metanol geralmente prossegue via hidrogenação do CO ou via hidrogenação do CO2. Dessa 

forma, até hoje ainda não existe uma concordância em relação a tais modelos propostos 

(BERTAU et al., 2014; BOZZANO e MANENTI, 2016). 

Os primeiros modelos cinéticos foram desenvolvidos para o processo de “síntese a alta 

pressão” em presença do catalisador ZnO/Cr2O3, que posteriormente foi substituído pela 

“síntese a baixa pressão”. Um exemplo clássico é o primeiro modelo proposto por Natta 

(1955) apud Bussche e Froment (1996) descrito pela Equação (2.17), em que 𝑓𝐶𝑂, 𝑓𝐻2
 e 

𝑓𝐶𝐻3𝑂𝐻 representam a fugacidade dos componentes CO, H2 e CH3OH, respectivamente, 𝐾1
𝑒𝑞

, a 

constante de equilíbrio da Equação (2.13) e A, B, C e D são constantes estimadas. 

𝑟𝐶𝑂→𝐶𝐻3𝑂𝐻 =
𝑓𝐶𝑂𝑓𝐻2

2 − 𝑓𝐶𝐻3𝑂𝐻/𝐾1
𝑒𝑞

(𝐴 + 𝐵𝑓𝐶𝑂 + 𝐶𝑓𝐻2
+ 𝐷𝑓𝐶𝐻3𝑂𝐻)³

   (2.17) 

Em 1988, Graaf et al. (1988) propuseram um modelo cinético para a produção de 

metanol com base em um esquema de reação que assumia CO e CO2 como a principal fonte 

de carbono. Os parâmetros cinéticos podem ser determinados como funções da temperatura, 

entre 210 e 245 °C, dentro da faixa de pressão de 15 a 50 bar. Com base no mecanismo de 

Langmuir-Hinshelwood, o hidrogênio sofre adsorção dissociativa e as Equações (2.13), (2.14) 

e (2.16) são consideradas independentes. A partir de um complexo mecanismo, 48 possíveis 

esquemas de reação foram derivados (GRAFF et al., 1988). 

Com o modelo desenvolvido, Graaf et al. (1988) previram o desempenho do processo 

de metanol com maior exatidão do que trabalhos anteriormente publicados. As taxas 

reacionais obtidas estão descritas pelas Equações (2.18), (2.19) e (2.20) a seguir, em que 𝑓𝐶𝑂2
 

é a fugacidade do componente CO2, 𝐾2
𝑒𝑞

 e 𝐾3
𝑒𝑞

 são, respectivamente, as constantes de 
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equilíbrio das Equações (2.14) e (2.16), 𝑘1, 𝑘2 e 𝑘3 são as constantes da taxa de reação do 

modelo cinético e 𝐾𝐶𝑂, 𝐾𝐶𝑂2
, 𝐾𝐻2

 e 𝐾𝐻2𝑂 são as constantes de adsorção dos componentes CO, 

CO2, H2 e CH3OH, respectivamente. 

𝑟𝐶𝑂→𝐶𝐻3𝑂𝐻 =
𝑘1𝐾𝐶𝑂[𝑓𝐶𝑂𝑓𝐻2

3/2
− 𝑓𝐶𝐻3𝑂𝐻/(𝑓𝐻2

1/2
𝐾1

𝑒𝑞)]

(1 + 𝐾𝐶𝑂𝑓𝐶𝑂 + 𝐾𝐶𝑂2
𝑓𝐶𝑂2

)[𝑓𝐻2

1 2⁄
+ (𝐾𝐻2𝑂/𝐾𝐻2

1 2⁄
)𝑓𝐻2𝑂]

   (2.18) 

𝑟𝐶𝑂2→𝐶𝐻3𝑂𝐻 =
𝑘2𝐾𝐶𝑂2

[𝑓𝐶𝑂2
𝑓𝐻2

3/2
− 𝑓𝐶𝐻3𝑂𝐻𝑓𝐻2𝑂/(𝑓𝐻2

3/2
𝐾2

𝑒𝑞)]

(1 + 𝐾𝐶𝑂𝑓𝐶𝑂 + 𝐾𝐶𝑂2
𝑓𝐶𝑂2

)[𝑓𝐻2

1 2⁄
+ (𝐾𝐻2𝑂/𝐾𝐻2

1 2⁄
)𝑓𝐻2𝑂]

    (2.19) 

𝑟𝑅𝑊𝐺𝑆 =
𝑘3𝐾𝐶𝑂2

[𝑓𝐶𝑂2
𝑓𝐻2

− 𝑓𝐻2𝑂𝑓𝐶𝑂/(𝐾3
𝑒𝑞)]

(1 + 𝐾𝐶𝑂𝑓𝐶𝑂 + 𝐾𝐶𝑂2
𝑓𝐶𝑂2

)[𝑓𝐻2

1 2⁄
+ (𝐾𝐻2𝑂/𝐾𝐻2

1 2⁄
)𝑓𝐻2𝑂]

   (2.20) 

Bussche e Froment (1996) propuseram um mecanismo de reação para a conversão do 

gás de síntese catalisada por Cu/ZnO/Al2O3. Os efeitos da composição da alimentação, da 

temperatura de entrada e da pressão são adequadamente considerados em seu modelo, 

operando entre 180 e 280 °C e em pressões de até 51 bar. A natureza do modelo permite uma 

extrapolação cuidadosa fora das condições de operação em relação às quais os parâmetros 

cinéticos foram avaliados (BUSSCHE e FROMENT, 1996). Diferentemente do modelo de 

Graaf et al. (1988), o CO2 é considerado como a principal fonte de carbono. Além disso, tanto 

o hidrogênio quanto o dióxido de carbono sofrem adsorção dissociativa nos sítios ativos de 

cobre. 

Com o desenvolvimento de um modelo cinético estabelecido, Bussche e Froment 

(1996) revisaram as principais equações cinéticas para a síntese do metanol disponíveis na 

literatura e, desde então, seu modelo cinético proposto tem sido amplamente utilizado. As 

Equações (2.21) e (2.22) das taxas da reação de síntese de metanol (Equação (2.14)) e da 

RWGS (Equação (2.16)), respectivamente, são apresentadas a seguir, em que 𝑘4, 𝑘5, 𝑘6 , 𝑘7 e 

𝑘8 são constantes determinadas experimentalmente e 𝑝𝐶𝑂2
, 𝑝𝐻2

, 𝑝𝐻2𝑂e 𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻 representam a 

pressão parcial dos componentes CO2, H2, H2O e CH3OH, respectivamente,. 

𝑟𝐶𝑂2→𝐶𝐻3𝑂𝐻 =
𝑘4𝑝𝐶𝑂2

𝑝𝐻2
[1 − (1/𝐾2

𝑒𝑞)(𝑝𝐻2𝑂𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻/𝑝𝐶𝑂2
𝑝𝐻2

3 )]

[1 + 𝑘5(𝑝𝐻2𝑂 𝑝𝐻2
⁄ ) + 𝑘6√𝑝𝐻2

+ 𝑘7𝑝𝐻2𝑂]
3  (2.21) 

𝑟𝑅𝑊𝐺𝑆 =
𝑘8𝑝𝐶𝑂2

[1 − 𝐾3
𝑒𝑞(𝑝𝐻2𝑂𝑝𝐶𝑂/𝑝𝐶𝑂2

𝑝𝐻2
)]

[1 + 𝑘5(𝑝𝐻2𝑂 𝑝𝐻2
⁄ ) + 𝑘6√𝑝𝐻2

+ 𝑘7𝑝𝐻2𝑂]
 (2.22) 
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De fato, os modelos de Graaf et al. (1988) e de Bussche e Froment (1996) são os mais 

utilizados para a modelagem e projeto de reatores. O modelo de Graaf et al. (1988), 

entretanto, por ter como base um complexo mecanismo com 48 reações químicas, diferentes 

espécies intermediárias estão presentes em dois caminhos de reação diferentes, o que leva 

como resultado duas concentrações diferentes para o mesmo produto. Dessa forma, o modelo 

de Bussche e Froment (1996) se torna o mais convincente (BOZZANO e MANENTI, 2016). 

 

2.4 APLICAÇÕES DO METANOL 

 

2.4.1 Uso como Matéria-Prima na Síntese de Compostos Químicos 

 

O principal uso industrial do metanol é como intermediário na síntese de produtos 

químicos, os quais encontram aplicações finais em diversos setores (construção, automotivo, 

tintas e revestimentos, embalagens, solventes, etc.), conforme ilustrado na Figura 2.6. 

 

Fonte: Adaptado de Bertau et al. (2014). 

Figura 2.6 – Esquema simplificado da cadeia de metanol5. 

                                                 

5 Na Figura 2.6, MMA significa metacrilato de metila; MTBE, metil-terc-butil éter; DME, dimetil éter; 

MTO/MTP, metanol a olefinas/metanol a propileno; MDI, metileno difenil diisocianato; VAM, monômero de 

acetato de vinila; UF/PF, ureia-formaldeído/fenol-formaldeído e PTA, ácido tereftálico. 
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Conforme pode ser observado na Figura 2.7, o perfil da demanda global de metanol é 

bastante fragmentado. Em 2015, a síntese do composto químico formaldeído, principal uso do 

metanol, respondeu por 29% da demanda total. Para o mesmo ano, outras saídas principais 

incluíram a produção de olefinas (10%), de ácido acético (10%), de MTBE (10%), uso como 

componente de mistura para gasolina (10%) e produção de DME (9%) (ALVARADO, 2016). 

 

Fonte: Adaptado de Alvarado (2016). 

Figura 2.7 – Demanda global de metanol por utilização final para o ano de 20156. 

 

2.4.2 Uso como Combustível e Setor Energético 

 

O metanol também encontra aplicações nos setores de energia e combustível, uso pelo 

qual vêm ganhando cada vez mais destaque, com aproximadamente 45% da demanda global 

(METHANEX CORPORATION, 2019a). 

Desde o ano de 1920, o uso do metanol como combustível vem sendo discutido. As 

suas excelentes características de combustão em relação à gasolina tornam o metanol um 

combustível atraente para veículos movidos a combustão interna (OTT et al., 2012). 

O metanol possui maior octanagem (108,7 e 97,7 para metanol e gasolina, 

respectivamente) e menores emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos. Além 

disso, é menos inflamável do que a gasolina, a sua queima ocorre a uma temperatura menor e 

possui baixa volatilidade, reduzindo o risco de explosão ou incêndio (SHAMSUL et al., 2014; 

OTT et al., 2012). 

                                                 

6 Na Figura 2.7, DMT é acrônimo para dimetiltriptamina. 
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A mistura do metanol com a gasolina convencional em determinadas proporções 

melhora o desempenho dos motores de combustão interna e já vem sendo comercializada, 

principalmente na China, a líder mundial no uso do metanol como combustível para 

automóveis (BOZZANO e MANENTI, 2016; METHANEX CORPORATION, 2019c). Os 

padrões nacionais de mistura M85 (85% metanol e 15% gasolina) e M100 (100% metanol) 

entraram em vigor no país desde 2009, e o padrão M15 (15% metanol e 85% gasolina) está 

em adoção (BOZZANO e MANENTI, 2016). 

Comparado ao hidrogênio, o transporte do metanol em sua fase líquida por via 

rodoviária, ferroviária, marítima ou gasoduto é mais fácil e seguro, tornando-o vantajoso 

nesse aspecto (SHAMSUL et al., 2014). 

Olah et al. (2005) propõem o conceito de “economia do metanol” como uma 

abordagem mais prática comparada à amplamente discutida “economia do hidrogênio”, pois a 

infraestrutura já existente de combustíveis líquidos (oleodutos e tanques) poderia ser utilizada 

com poucas modificações e as preocupações de segurança associadas ao hidrogênio poderiam 

ser evitadas. 

No entanto, as vantagens do metanol em relação à gasolina e ao hidrogênio são 

atenuadas pelo aumento na emissão de formaldeído e monóxido de carbono, o que torna o uso 

do metanol puro como combustível ainda controverso (CENTI e PERATHONER, 2013). Há 

também problemas com corrosão de metais (especialmente alumínio, zinco e magnésio) e 

com sistemas de partida a frio, em razão da baixa volatilidade do metanol (BOZZANO e 

MANENTI, 2016). Além disso, o metanol possui cerca de metade do poder calorífico da 

gasolina, levando a um aumento no consumo de volumes de combustível e a maiores tanques 

de armazenamento (CENTI e PERATHONER, 2013). 

O uso de metanol como combustível para o abastecimento de navios também vem 

sendo implementado. Para o setor marítimo, o metanol possui vantagens por ser um 

combustível econômico, disponível e de baixa emissão, que atende regulamentos ambientais 

cada vez mais rigorosos. Além disso, é um combustível límpido, que se dissolve rapidamente 

na água e se biodegrada rapidamente (METHANEX CORPORATION, 2019b). 

O metanol também pode ser usado para a produção de biodiesel por transesterificação 

de óleos vegetais (triglicerídeos) e como combustível para células de combustível com 

utilização direta de metanol (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC) (SHAMSUL et al., 2014). 
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2.5 MERCADO DO METANOL 

 

2.5.1 Metanol no Mundo 

 

O metanol é uma importante commodity da indústria química global, sendo produzido 

em larga escala mundialmente. Em 2016, a produção mundial foi de aproximadamente 76 

milhões de toneladas de metanol (LITVINENKO e MEYER, 2018). 

O nordeste da Ásia tem a participação mais expressiva no mercado de metanol e 

representa mais da metade do consumo global total, totalizando cerca de 64% em 2017, 

conforme ilustra a Figura 2.8. A China é responsável por mais de 75% das novas plantas 

construídas no nordeste da Ásia desde 2012. A América do Norte segue com a segunda maior 

participação no mercado de metanol (10%), seguida pela Europa Ocidental (9%), Oriente 

Médio (4%) e Sudeste Asiático (4%) (IHS, 2017). 

 

Fonte: Adaptado de IHS (2017). 

Figura 2.8 – Consumo mundial do metanol – 20177. 

 

2.5.2 Metanol no Brasil 

 

O Brasil importa todo o metanol consumido no país desde 2016, quando a empresa 

COPENOR (Companhia Petroquímica do Nordeste) desativou a sua última unidade de 

produção, localizada em Camaçari-Bahia, por tempo indeterminado (COPENOR, 2017). Em 

                                                 

7 Na Figura 2.8, CEI é acrônimo para Comunidade dos Estados Independentes. 
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2013, a empresa GPC Química também havia desativado sua planta de metanol, localizada no 

Rio de Janeiro, priorizando o foco na produção de resinas (GPC QUÍMICA, 2019). 

Esse fato foi motivado pela exploração do gás de xisto nos Estados Unidos, que 

causou a redução do custo do gás natural americano, principal matéria-prima utilizada na 

produção de metanol, tornando-o altamente competitivo. A não redução do custo do gás 

natural no Brasil tornou inviável a produção nacional de metanol (SILVA, 2018), uma vez 

que as fontes alternativas de produção – via biogás, biomassa, CO2, rejeitos – também não são 

exploradas no país. 

Segundo informações da ANP (Agência Nacional do Petróleo), em 2014, o Brasil 

importou cerca de 850 mil toneladas de metanol. Desse total, 32% foi aplicado na produção 

do biodiesel (ANP, 2015), conforme ilustra a Figura 2.9. 

 

Fonte: ANP (2015). 

Figura 2.9 – Demanda brasileira de metanol por segmento. 

 

O consumo de metanol no Brasil está crescendo gradativamente ao longo dos anos, 

conforme ilustrado na Figura 2.10. Em 2018, o metanol empregado na produção de biodiesel, 

por meio do processo de transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais, foi de 

aproximadamente 612,1 mil m3, 31,5% maior que em 2017 (ANP, 2019). 

A região Centro-Oeste se destaca como a maior consumidora de metanol no país, com 

registro de 253,6 mil m3 em 2018, 41,4% do total nacional, com aumento de 22,3% em 

relação ao ano anterior. Em seguida veio a Região Sul, com consumo de 248,2 mil m3, 40,6% 

de participação no total nacional, com elevação de 32,4% do consumo em relação a 2017. As 
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regiões Nordeste e Sudeste consumiram 42,6 mil m3 e 53,1 mil m3 cada, respectivamente, 

correspondentes a 7% e 8,7% do total nacional. A Região Norte consumiu 14,6 mil m3 de 

metanol, registrando aumento de 815,7% com participação de 2,4% (ANP, 2019). 

 

 

Fonte: ANP (2019). 

Figura 2.10 – Consumo de metanol nas cinco regiões brasileiras – 2009-2018. 

 

2.6 ECOEFICIÊNCIA E ECOINDICADORES 

 

2.6.1 Introdução 

 

A indústria química atual está cada vez mais comprometida com a operação de 

processos químicos sustentáveis. O desenvolvimento de processos que minimizam os 

impactos socioambientais decorrentes do consumo de energia, de matérias-primas, da geração 

de resíduos e poluentes tem ocupado um espaço crescente de investimento. À medida que a 

pressão sobre os recursos naturais aumenta, a temática ambiental e do desenvolvimento 
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sustentável tem se tornado uma exigência e um fator diferenciador de competitividade entre as 

empresas. 

A ecoeficiência pode ser rastreada até 1970 como o conceito de “eficiência ambiental” 

(ICHIMURA et al., 2009). O termo e o conceito de ecoeficiência só foi apresentado pela 

primeira vez em uma publicação científica em 1989 (SCHALTEGGER e STURM, 1989 apud 

STURM et al., 2004). Mais tarde, foi popularizado pelo Conselho Empresarial Mundial para 

o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) para o setor empresarial no decorrer da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (United Nations 

Conference on Environment & Development, UNCED), em 1992 (VERFAILLIE, 2000). 

O WBCSD identificou sete elementos da ecoeficiência para o setor empresarial, 

fornecendo um guia para auxiliar as organizações a se tornarem mais ecoeficientes 

(VERFAILLIE, 2000). São eles: 

 Redução do consumo de materiais para bens e serviços; 

 Redução do consumo energético de bens e serviços; 

 Redução da dispersão de substâncias tóxicas; 

 Melhoria da reciclabilidade do material; 

 Maximização do uso sustentável de recursos renováveis; 

 Extensão da durabilidade do produto; 

 Aumento da intensidade de bens e serviços. 

Muitas organizações globais, regionais e nacionais formularam as suas próprias 

definições de ecoeficiência, embora o conceito de “produzir mais com menos” seja central 

para todas elas. 

A Comissão Econômica e Social para a Ásia e o Pacífico (Economic and Social 

Commission for Asia and Pacific, ESCAP) define a ecoeficiência como um elemento chave 

para promover mudanças fundamentais na forma como as sociedades produzem e consomem 

recursos e, assim, medir o progresso no “Crescimento Verde”8 (ICHIMURA et al., 2009). 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD) define a ecoeficiência como: “a eficiência 

                                                 

8 De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD), Crescimento Verde significa fomentar o crescimento e o 

desenvolvimento econômicos, assegurando simultaneamente que as riquezas naturais continuem a fornecer os 

recursos e os serviços ambientais, dos quais depende o bem-estar humano (OECD, 2011). 
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com que os recursos ecológicos são utilizados para atender às necessidades humanas” (CÔTÉ 

et al., 2006). 

A Industry Canada, por sua vez, define a ecoeficiência como: “a arte de produzir mais 

com menos, minimizando custos e maximizando valores”. Já a Agência de Oportunidades de 

Canadá Atlântico (Atlantic Canada Opportunities Agency, ACOA), como: “a criação de 

produtos e serviços de qualidade ao mesmo tempo em que se reduz o uso dos recursos, 

resíduos e poluição ao longo de toda a cadeia produtiva” (CÔTÉ et al., 2006). 

Por último, a empresa BASF relaciona a ecoeficiência com o uso de menos materiais e 

energia possível na produção de produtos, enquanto se mantém as emissões as mais baixas 

possíveis, ajudando os clientes a conservar os recursos (SALING et al., 2002). 

Desde que foi popularizada na UNCED, em 1992, a ecoeficiência tem sido adotada 

por centenas de empresas e tem sido comprovada como uma ferramenta prática para melhorar 

os benefícios econômicos e ambientais. Empresas como a Toyota e a Toshiba implementaram 

a ecoeficiência em suas operações para avaliar o desempenho ambiental do produto em 

relação ao desempenho de suas operações de negócios e produção, comunicando os resultados 

abertamente ao público (ICHIMURA et al., 2009). 

Além do setor empresarial, a ecoeficiência tem recebido significativa atenção na 

literatura na área de desenvolvimento sustentável. Observa-se a existência de diversos estudos 

a respeito da ecoeficiência de indústrias em diferentes setores, sendo os mais destacados 

referentes à avaliação dos ecoindicadores da indústria petroquímica (PEREIRA et al., 2018; 

CHEN et al., 2017; HUR et al., 2004), papel e celulose (PENG et al., 2015; HELMINEN, 

2000), cana de açúcar (SATHITBUN-ANAN et al., 2015; INGARAMO et al., 2009), ferro 

(KHAREL E CHARMONDUSIT, 2008), aço (SIITONEN et al., 2010), borracha 

(RATTANAPAN et al., 2011), entre outros. 

A ecoeficiência pode ser quantificada de forma simples por meio do desenvolvimento 

de ecoindicadores, os quais relacionam diretamente impactos ambientais com a perspectiva 

econômica de processos, sendo definidos conforme as Equações (2.23) e (2.24) a seguir 

(MÜLLER et al., 2015; STURM et al., 2004). 

Ecoindicador 1=
Variável ambiental

Variável econômica (Produção)
 

(2.23) 

Ecoindicador 2=
Variável econômica (Receita)

Variável ambiental
 

(2.24) 
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A variável ambiental pode abranger diversas categorias, tais como: consumo de 

energia, emissões de CO2, consumo de água, geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos, 

entre outros. A variável econômica corresponde, em geral, à taxa de produção de produtos de 

valor agregado. Quando a variável escolhida é a receita líquida, utiliza-se a Equação (2.24), 

relação inversa da Equação (2.23). 

O termo “produção” se refere à quantidade total de produtos/subprodutos vendáveis na 

unidade (PEREIRA et al., 2018), definição a ser utilizada também nesta dissertação. O termo 

“receita” pode incluir, além da produção, as fontes energéticas exportadas, como, por 

exemplo, vapor gerado em excesso. 

A Equação (2.23) é geralmente mais utilizada na literatura (MANGILI et al., 2018; 

JUNQUEIRA et al., 2018). Neste caso, para fins de avaliação, quanto menor o valor do 

ecoindicador, mais ecoeficiente será o processo químico analisado. Algumas vantagens 

destacadas são: 

 A garantia de um valor finito de impacto. Mesmo para impactos com valor nulo, 

como, por exemplo, empresas que adotam a “geração zero de efluentes” 

(maximização do reuso da água captada, mesmo com maior custo operacional na 

área destinada ao tratamento para reaproveitamento); 

 Utilização da fase de projeto. Quando a produção é estimada de modo mais preciso 

do que a receita, que depende de outros custos e do mercado; 

 Utilização por operadores e engenheiros. Para fins de monitoramento 

diário/semanal da operação de unidades industriais apenas com os dados de 

produção, sem a necessidade de recorrer aos dados de receita, em outros setores 

industriais (extra produção), geralmente disponíveis na forma consolidada ao final 

do mês; 

 Vantagens na geração de um índice. É possível manter as duas faixas: mínima e 

máxima, limitadas, geralmente entre 0 e 1, sem valores ilimitados. 

 

2.6.2 Consumo de Água 

 

O ecoindicador de consumo de água representa a quantidade total de água consumida 

por um processo por unidade de produção no período considerado. É importante que esse 

ecoindicador seja contabilizado devido à grande busca de operações com menores consumos 
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de água por parte das organizações, de modo a contribuir com menores custos e com a 

preservação dos recursos naturais. 

O consumo de água é proveniente da planta de utilidades – sistemas de refrigeração e 

de geração de vapor – e da utilização de água como matéria-prima. Especificamente neste 

caso, em que os processos químicos utilizam água durante a transformação das demais 

matérias-primas a produtos, esta deve ser contabilizada no cálculo do ecoindicador, pois 

somente as agências credenciadas podem comercializar água (que não é adquirida juntamente 

com as demais matérias-primas). 

Um sistema de utilidades típico é apresentado na Figura 2.11 (TOWLER e SINNOT, 

2013; TURTON et al., 2012). 

 

Fonte: Adaptado de Towler e Sinnot (2013) e Turton et al. (2012). 

Figura 2.11 – Fluxograma genérico do sistema de refrigeração e de geração de vapor. 

 

No sistema de refrigeração, a corrente de água de resfriamento (cooling water, CW), 

após passar pelo processo, é encaminhada à Torre de Refrigeração, onde parte da água é 

perdida por arraste e por evaporação. Posteriormente, parte da corrente de água é purgada 

para evitar a acumulação de sólidos. A reposição das perdas por arraste, purga e evaporação é 

feita por uma corrente de makeup. A água de resfriamento é, então, bombeada e recirculada 

ao processo. 

No sistema de geração de vapor, vapor de alta pressão é produzido pela vaporização 

da água de alimentação da caldeira (Boiled Feed Water, BFW) especialmente tratada. De 

acordo com Turton et al. (2012), o combustível que é usado para fornecer energia para 

produzir vapor na caldeira constitui a maior despesa operacional. Em processos químicos de 
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grande porte, muitas vezes é necessário o vapor em diferentes faixas de pressão: alta, média e 

baixa (low pressure steam, LPS). Dessa forma, gera-se na caldeira o vapor na faixa mais alta, 

e por meio de válvulas e turbinas, gera-se o vapor de média e baixa pressão. 

Após passar pelo processo, o vapor retorna como condensado, se junta à corrente de 

makeup e é enviado ao desaerador. A corrente de saída do desaerador é considerada a corrente 

de BFW especialmente tratada, que é enviada para a caldeira por meio da BFWP (Boiled Feed 

Water Pump), onde é aquecida para a geração do vapor. Assim como no sistema de 

refrigeração, parte da água é purgada para evitar acumulação de sólidos. A reposição das 

perdas no processo e de purga é feita por uma corrente de makeup. 

Considerando que os sistemas de refrigeração e de geração de vapor são fechados, o 

consumo total de água é igual à vazão de água de reposição (makeup) necessária para 

compensar as perdas de água mais a vazão de alimentação de água como matéria-prima no 

processo. 

De maneira geral, o consumo de água pode ser descrito pela Equação (2.25). 

Consumo de Água (m³) = VCW∙(α+β+γ)+VBFW∙δ+(VLPS+VMPS+VHPS)∙σ 

                                                + VAMP − VEXP 

(2.25) 

O termo VCW representa o volume total de água de resfriamento do sistema de 

refrigeração, VBFW, o volume total de água de alimentação da caldeira (BFW) do sistema de 

geração de vapor, VLPS, VMPS e VHPS representam, respectivamente os volumes totais de vapor 

de baixa pressão, média pressão e alta pressão gerados no processo, VAMP o volume de água 

como matéria-prima no processo e VEXP o volume de vapor exportado (de forma geral, 

podendo ser: LPS, MPS ou HPS). 

O termo α representa o fator de perda da torre de refrigeração por arraste, β, o fator de 

perda da torre de refrigeração por evaporação, γ, o fator de purga da torre de refrigeração, δ, o 

fator de purga da caldeira do sistema de geração de vapor e σ, o fator de perda de vapor 

(perdas no tratamento e perdas no processo). Esses fatores são geralmente heurísticos e serão 

discutidos futuramente. 

Dessa forma, o ecoindicador de consumo de água (EIH2O) pode ser calculado 

conforme apresentado pela Equação (2.26). 

EIH2O(mH2O
3 /t) =

VCW∙(α+β+γ) + VBFW∙δ + (VLPS+VMPS+VHPS)∙σ + VAMP − VEXP

Produção
 (2.26) 
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2.6.3 Consumo de Combustível 

 

O ecoindicador de consumo de combustível representa a quantidade total de 

combustível consumido por um processo em um determinado período por unidade de 

produção. Diretamente relacionado ao consumo energético e, consequentemente, às emissões 

de CO2, devido às emissões de gases de efeito estufa (GEEs) resultantes da combustão, o 

consumo de combustível deve ser levado em consideração ao projetar novos processos 

(JUNQUEIRA et al., 2018). 

Para o cálculo do consumo de combustível, os dados necessários são basicamente: o 

poder calorífico inferior do gás natural (PCIGN) ou outros combustíveis (GJ/t), que é a 

quantidade de calor produzida durante a combustão completa de uma unidade de volume ou 

massa sem que ocorra a condensação do vapor de água contido, os consumos energéticos 

(GJ/h) e as eficiências dos equipamentos consumidores de combustível em um processo. 

Assim, pode-se definir a quantidade total de combustível consumida em um processo 

por meio da Equação (2.27). 

Consumo de combustível (kg) =
1

PCIGN

∙ ∑
Ei

ηi

 (2.27) 

Em que Ei e ηi correspondem, respectivamente, à energia necessária e a eficiência 

térmica do equipamento i (consumidor de combustível). Dessa forma, o ecoindicador de 

consumo de combustível (EIC) é representado pela Equação (2.28). 

EIC (kg/t)=

1

PCIGN
∙ ∑

Ei

ηi

Produção
 (2.28) 

 

2.6.4 Consumo de Energia 

 

O ecoindicador de consumo de energia é calculado pelo somatório da energia 

consumida por um processo na forma de vapor, combustíveis fósseis (por exemplo, gás 

natural) e energia elétrica, dividido pela quantidade total dos produtos de interesse produzidos 

no período considerado. A importância de se contabilizar este ecoindicador está na busca pela 

redução do consumo energético no setor empresarial, que é extremamente elevado e está 

diretamente relacionado ao custo final do produto (IEA, 2007). 
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Para contabilizar o consumo de energia, são necessários os dados da quantidade de 

energia elétrica consumida pelos equipamentos (GJ), a quantidade de energia consumida na 

forma de gás natural ou outros combustíveis (GJ), a composição dos componentes nas 

correntes (% mássica), as entalpias de líquido e vapor (GJ/t), o poder calorífico inferior (PCI) 

do gás natural ou outros combustíveis (GJ/t), as eficiências dos equipamentos e os fatores de 

conversão das fontes energéticas para GJ. 

A Equação (2.29) apresenta a formulação geral para o cálculo do consumo total de 

energia para uma unidade industrial. O sinal ± indica que as energias podem ser importadas 

(+) ou exportadas (–) entre as unidades de um complexo industrial, especialmente, quando há 

integração energética. 

Consumo de energia (GJ) = 𝐸𝐸 ± 𝐸𝑉 ± 𝐸𝐺𝑁 ± 𝐸𝐶𝐺 ± 𝐸𝐶𝐿 ± 𝐸𝐶𝑂 (2.29) 

Os termos 𝐸𝐸, 𝐸𝑉, 𝐸𝐺𝑁, 𝐸𝐶𝐺 , 𝐸𝐶𝐿 e 𝐸𝐶𝑂 representam os consumos energéticos 

provenientes de diversas fontes. São elas: 

𝐸𝐸 = energia oriunda de fornecedor externo; 

𝐸𝑉 = energia em forma de vapor (referente a sua geração); 

𝐸𝐺𝑁 = energia do gás natural (não utilizado para geração de vapor na caldeira); 

𝐸𝐶𝐺 = energia dos demais combustíveis gasosos; 

𝐸𝐶𝐿 = energia dos combustíveis líquidos; 

𝐸𝐶𝑂 = energia elétrica oriunda de cogeração. 

Desta forma, a Equação (2.30) apresenta o ecoindicador de consumo de energia (EIE), 

cuja unidade é GJ/t. 

EIE (GJ/t) =
𝐸𝐸 ± 𝐸𝑉 ± 𝐸𝐺𝑁 ± 𝐸𝐶𝐺 ± 𝐸𝐶𝐿 ± 𝐸𝐶𝑂

Produção
 (2.30) 

 

2.6.5 Consumo de Matéria-Prima 

 

O ecoindicador de consumo de matéria-prima, como o próprio nome sugere, 

representa a quantidade total de matéria-prima alimentada em um processo durante um 

determinado período por unidade de produção. 
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O cálculo do consumo de matéria-prima é de grande importância para a indústria, uma 

vez que contribui significativamente para as despesas gerais do processo (JUNQUEIRA et al., 

2018). Segundo Park e Behera (2014), refere-se à quantidade total de materiais (usados para 

conversão ou pré-fabricados) adquiridos pela empresa. 

De maneira geral, o consumo de matéria-prima pode ser descrito pela Equação (2.31), 

em que 𝑚𝑀𝑃 representa a quantidade total de matéria-prima alimentada no processo. 

Consumo de matéria-prima (kg) = 𝑚𝑀𝑃 (2.31) 

Desta forma, a Equação (2.32) apresenta o ecoindicador de consumo de matéria-prima 

(EIMP), cuja unidade é kg/t. 

EIMP (kg/t) =
∑ 𝑚𝑀𝑃

Produção
 (2.32) 

 

2.6.6 Emissão de CO2 

 

O ecoindicador de emissão de CO2 é calculado pela emissão total de CO2 na unidade 

industrial no período considerado dividida pela quantidade total de produção equivalente. A 

importância do controle e monitoramento das emissões de CO2 é contribuir para a redução das 

emissões desses gases e minimizar os impactos ambientais. 

Dentre os diversos ecoindicadores analisados na indústria, o ecoindicador de CO2 é 

considerado um dos de maior destaque do ponto de vista ambiental, uma vez que o CO2 é o 

principal gás responsável pelas mudanças climáticas que ocorrem no mundo (AL-KALBANI 

et al., 2016). Desde a era pré-industrial até os dias atuais, a concentração de carbono na 

atmosfera aumentou de 280 ppm para 400 ppm (DWIVEDI et al., 2017). Além disso, o 

relatório da Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, 

WMO) indicou que o ano de 2016 foi o mais quente e o que houve as maiores emissões do 

gás carbônico da história (WMO, 2018).  

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), as emissões de CO2 são contabilizadas 

considerando-se três fontes geradoras: emissão por combustão, emissão por fontes indiretas e 

emissão fugitiva (IPCC, 2006). 
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A emissão por combustão é proveniente da queima de gás natural, óleos combustíveis, 

combustíveis residuais em caldeiras e fornos de pirólise. A emissão indireta envolve fontes 

externas de energia (exemplo: energia elétrica). Por fim, a emissão fugitiva é procedente de 

pequenos vazamentos, queima de combustível de veículos de transportes de insumos e 

produtos e emissões por alívio para flare. Neste último caso, a estimativa do CO2 emitido 

pode ser calculada de acordo com a estequiometria das reações de combustão do ar com os 

componentes gasosos presentes nas correntes de purga dos processos (Equações (2.33), (2.34) 

e (2.35)): 

2H2 + O2 → 2H2O                   (2.33) 

2CO + O2 → 2CO2                   (2.34) 

2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O                 (2.35) 

Para o cálculo das emissões de CO2 devem ser consideradas a quantidade de 

combustíveis queimados em caldeiras, fornos de pirólise, fornos de incineração, flare, 

sistemas de cogeração de energia, composição dos componentes nas correntes (% mássica), 

quantidade de energia elétrica consumida, fator de conversão das fontes energéticas em tCO2
 e 

os fatores de conversão de hidrocarbonetos em tCO2
. 

A partir dessas considerações, pode-se definir o cálculo da emissão de CO2 pela 

Equação (2.36). 

Emissão de CO2 (t) = 𝐸𝑀𝐸𝐸 + 𝐸𝑀𝑉 + 𝐸𝑀𝐺𝑁 + 𝐸𝑀𝐶𝐺 + 𝐸𝑀𝐶𝐿 + 𝐸𝑀𝐶𝑂  

                                        +𝐸𝑀𝐹𝑉 + 𝐸𝑀𝐹𝑇 + 𝐸𝑀𝐹𝐹   

(2.36) 

Os termos 𝐸𝑀𝐸𝐸 , 𝐸𝑀𝑉, 𝐸𝑀𝐺𝑁, 𝐸𝑀𝐶𝐺 , 𝐸𝑀𝐶𝐿, 𝐸𝑀𝐶𝑂, 𝐸𝑀𝐹𝑉 , 𝐸𝑀𝐹𝑇 e 𝐸𝑀𝐹𝐹  

representam as emissões provenientes de diversas fontes. São elas: 

𝐸𝑀𝐸𝐸 = emissão pela energia elétrica consumida (fornecedor externo); 

𝐸𝑀𝑉 = emissão pelo vapor (referente a sua geração); 

𝐸𝑀𝐺𝑁 = emissão relativa ao consumo de gás natural (não utilizado para geração de 

vapor na caldeira, como por exemplo em um vaporizador); 

𝐸𝑀𝐶𝐺 = emissão relativa ao consumo de combustíveis gasosos; 

𝐸𝑀𝐶𝐿 = emissão relativa ao consumo de combustíveis líquidos; 

𝐸𝑀𝐶𝑂 = emissão oriunda de cogeração; 
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𝐸𝑀𝐹𝑉 = emissão fugitiva por vazamento de hidrocarbonetos (válvulas, flanges); 

𝐸𝑀𝐹𝑇 = emissão fugitiva por transporte (transporte de matéria-prima e produto); 

𝐸𝑀𝐹𝐹 = emissão fugitiva de alívio para flare. 

Dessa forma, o ecoindicador de emissão de CO2 (EICO2
) pode ser definido pela razão 

entre o somatório emissões de CO2 em um determinado período de tempo, pela produção total 

equivalente no mesmo período, representado na Equação (2.37). 

EICO2
 (tCO2

/t) =

     
𝐸𝑀𝐸𝐸 + 𝐸𝑀𝑉 + 𝐸𝑀𝐺𝑁 + 𝐸𝑀𝐶𝐺 + 𝐸𝑀𝐶𝐿 + 𝐸𝑀𝐶𝑂 + 𝐸𝑀𝐹𝑉 + 𝐸𝑀𝐹𝑇 + 𝐸𝑀𝐹𝐹

Produção
 (2.37) 

 

2.6.7 Geração de Efluentes 

 

O ecoindicador de efluentes é calculado pela razão entre a geração de efluentes em 

uma unidade industrial e a quantidade total de produtos de valor agregado produzidos no 

período considerado. São exemplos de fontes de geração de efluentes na indústria: perdas de 

água no sistema de refrigeração (purga na torre de resfriamento), perdas de água no sistema 

de sistema de geração de vapor (purga na caldeira), perdas de água no processo (água residual 

de processo, geralmente em etapas de separação, entre outros) (JUNQUEIRA et al., 2018). 

Geralmente esse cálculo é realizado de forma conservadora, ou seja, toda a água perdida (não 

evaporada) é capturada nas canaletas do sistema de efluentes (100% da eficiência). É 

negligenciada a água de chuvas. 

A importância de se contabilizar este ecoindicador está no fato de que os efluentes 

industriais requerem processos de tratamento relativamente complexos, cujos custos 

associados constituem uma desvantagem para as atividades industriais. As empresas não 

devem descarregar os efluentes para o ambiente de forma irresponsável em razão dos efeitos 

prejudiciais em vários ecossistemas, ao mesmo tempo em que devem atender às leis 

ambientais rígidas de gerenciamento de resíduos e proteção da natureza. Portanto, a 

minimização da geração de efluentes líquidos é um objetivo comum entre as empresas 

(JUNQUEIRA et al., 2018). 

De maneira geral, a geração de efluentes de uma unidade industrial pode ser descrita 

pela Equação (2.38). 
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Geração de efluentes (m3) = VCW∙γ+VBFW∙δ+(VLPS+VMPS+VHPS)∙σ (2.38) 

Portanto, a Equação (2.39) apresenta o ecoindicador de geração de efluentes líquidos 

(EIEL) definido pela razão entre o total de efluentes gerados (em um determinado período), 

pela produção total equivalente, cuja unidade é m3/t. 

EIEL(m3/t) =
VCW∙γ+VBFW∙δ+(VLPS+VMPS+VHPS)∙σ

Produção
 (2.39) 

 

2.6.8 Comparação das Ecoeficiências 

 

Um dos principais desafios dos indicadores de sustentabilidade está em apresentá-los 

em um índice agregado que avalia de forma conjunta os desempenhos econômicos e 

ambientais.  

O Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE), desenvolvido por Pereira et al. (2018), 

foi desenvolvido de forma a facilitar a comparação do desempenho dos processos industriais 

na consecução de suas metas econômicas e ecológicas. Este índice contabiliza 

quantitativamente o ganho em ecoeficiência entre dois ou mais processos analisados com as 

mesmas categorias de ecoindicadores, considerando o mesmo peso para cada categoria. 

O ICE é obtido a partir da normalização dos resultados dos ecoindicadores de cada 

processo estudado, dividindo-se os resultados de cada categoria de ecoindicador pelo maior 

valor da respectiva categoria. Dessa forma, o valor 1 corresponde ao pior cenário. Quanto 

menor o resultado, maior será a ecoeficiência. Em seguida, os ecoindicadores normalizados, 

são plotados em um gráfico do tipo “radar”, conforme ilustrado na Figura 2.12, em que cada 

extremidade representa uma categoria analisada. 

 

Figura 2.12 – Gráfico radar hipotético normalizado com cinco indicadores. 
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O polígono é dividido internamente em triângulos, que possuem um vértice e um 

ângulo em comum e outros dois vértices representam um ecoindicador. Dessa forma, com um 

ângulo conhecido, é possível calcular analiticamente a área total do polígono pela soma das 

áreas dos triângulos internos. Por meio da aplicação da Lei dos Senos, obtém-se a Equação 

(2.41) generalizada, em que 𝑆𝑇 corresponde à área total do polígono formado no gráfico radar, 

𝑛, o número de ecoindicadores e 𝐼 corresponde aos valores dos ecoindicadores normalizados 

de categoria 𝑖. 

ST=
1

2
∙sen (

2∙π

n
) ∙ (I1∙In+ ∑ I1∙In+1

n-1

i=1

) 

(2.41) 

Por fim, o ICE contabiliza quantitativamente o ganho em ecoeficiência por meio da 

Equação (2.42), em que ST corresponde à área total do polígono formado no gráfico radar e 

ST
*
 à área total do polígono formado no gráfico radar – pior cenário. 

ICE(%)= (1-
ST

ST
*

) ∙100 
(2.42) 

 

2.7 ESTUDOS COMPARATIVOS DE PLANTAS DE METANOL ENCONTRADOS 

NA LITERATURA 

 

A Tabela 2.3 lista alguns exemplos de artigos que abordam estudos comparativos de 

diferentes tecnologias de produção de metanol, juntamente com o autor e o ano de publicação. 

 

Tabela 2.3 – Artigos que abordam estudos comparativos de plantas de metanol. 

Artigo Autor (ano) 

Life cycle assessment and economic analysis of methanol production 

from coke oven gas compared with coal and natural gas routes 

Li et al. (2018) 

Comparative energetic assessment of methanol production from 

CO2: Chemical versus electrochemical process 

Al-Kalbani et al. 

(2016) 

Methanol synthesis using captured CO2 as raw material: Techno-

economic and environmental assessment 

Pérez-Fortes et al. 

(2016) 

New process for producing methanol from coke oven gas by means 

of CO2 reforming. Comparison with conventional process 

Bermúdez et al. 

(2013) 
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Li et al. (2018) avaliaram o impacto ambiental de três diferentes rotas de produção de 

metanol – a partir de gás de forno de coque, de carvão e de gás natural – utilizando a técnica 

denominada “Análise do Ciclo de Vida” (ACV). Todas as matérias-primas relevantes, 

energia, utilidades (eletricidade, vapor e água) e emissões envolvidas foram consideradas. Os 

resultados indicaram que a rota do gás natural apresentou os menores impactos ambientais 

para todas as categorias ambientais avaliadas. A rota do carvão, apesar de apresentar a melhor 

performance econômica, apresentou os maiores impactos ambientais. 

Al-Kalbani et al. (2016) compararam duas tecnologias de conversão de CO2 em 

metanol – via hidrogenação de CO2 e via eletrólise de CO2 a altas temperaturas – em termos 

energéticos e de impactos climáticos. Os autores concluíram que o processo baseado na 

eletrólise de CO2 é mais eficiente energeticamente. Além disso, foi concluído que os dois 

processos podem reduzir as emissões de CO2 se fontes de energia renováveis são 

implementadas, podendo, inclusive, superar a performance de processos convencionais 

(baseados em combustíveis fósseis) em termos de emissão de CO2. 

Pérez-Fortes et al. (2016) avaliaram o potencial de impacto de uma tecnologia de 

produção de metanol baseada no sistema de captura de CO2 em comparação com o processo 

de produção convencional. Os autores utilizaram as seguintes métricas de avaliação: 

requerimentos de eletricidade e água, emissões de CO2, e custos de produção de cada 

tecnologia. Os resultados indicaram que, apesar do processo convencional consumir menos 

eletricidade, o balanço final das emissões de CO2 e de consumo de água apresenta uma clara 

vantagem para a tecnologia baseada em CO2 capturado. Além disso, este processo possui 

custo de capital menor em relação às plantas convencionais. No entanto, os preços das 

matérias-primas, ou seja, H2 e CO2 capturado, não permitem que esse projeto seja 

financeiramente viável. 

Bermúdez et al. (2013) propuseram uma nova tecnologia de produção de metanol via 

reforma seca de gás de forno de coque, comparando-a com o processo convencional em 

termos de consumo de energia, emissões de CO2, exploração de matérias-primas e pureza de 

metanol. Os resultados mostraram que, apesar do novo processo requerer menos energia, o 

processo convencional permite uma maior recuperação energética, resultando em um menor 

consumo por tonelada de metanol produzido. Em termos de emissões de CO2, o processo 

proposto é o mais sustentável. Em relação à exploração da matéria-prima e à pureza do 

metanol, o processo proposto também produz melhores resultados. Os autores concluíram que 
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a produção de metanol a partir do gás de forno de coque seria uma alternativa atrativa em 

relação aos processos convencionais. 

 

2.8 ANÁLISE CRÍTICA 

 

A partir de uma análise crítica da literatura, é possível observar a evolução dos artigos 

que tratam sobre o tema “metanol”, com novas direções e perspectivas, principalmente 

quando relacionado ao tema de “química verde”. 

De modo geral, os artigos científicos se concentram no desenvolvimento de novos 

processos de produção de metanol, principalmente os que utilizam o CO2 como matéria-

prima. Van-Dal e Bouallou (2013), por exemplo, desenvolveram um processo baseado no 

sistema de captura de CO2 presente em gases de combustão e na eletrólise da água para 

geração de hidrogênio. O processo via tri-reforma do metano (alternativo), analisado nesta 

dissertação, também é outro exemplo de reutilização do CO2, possuindo a principal vantagem 

de não requerer um sistema de captura, economizando custos associados à separação do CO2. 

Além disso, grande parte dos artigos de processos de produção de metanol estudaram a 

melhoria de uma única tecnologia de produção (intensificação, otimização, integração 

energética, etc.). Poucos trabalhos compararam diferentes tecnologias, tanto em termos 

ambientais quanto econômicos. Alguns, inclusive, consideram em sua análise apenas as 

etapas de síntese e purificação, sem analisar a etapa de geração de gás de síntese (LUYBEN, 

2010). 

É importante destacar também que os trabalhos que envolveram simulação de 

processos se limitaram apenas à simulação do processo produtivo, não levando em 

consideração os sistemas de utilidades necessário para o funcionamento do processo e que 

também impacta nos custos e no meio ambiente. 

Acerca das metodologias de análise ambiental, o trabalho de Li et al. (2018) descrito 

na seção 2.7 utilizou a Análise do Ciclo de Vida, o qual faz um estudo dos impactos 

ambientais associados a um produto ao longo de seu ciclo de vida (isto é, do “berço ao 

túmulo”), desde a aquisição da matéria-prima, passando por produção, uso e disposição.  

Comparativamente à análise de ecoeficiência, as principais limitações da ACV 

incluem o fato de não abordar os aspectos econômicos de um produto. Além disso, a exatidão 
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dos estudos de ACV pode ser limitada pela acessibilidade ou disponibilidade de dados 

pertinentes (ABNT, 2001). 

A ecoeficiência, em contrapartida, é mais prática para ser usada em grandes empresas, 

que dispõem de muitas atividades e serviços regularmente. Os ecoindicadores podem ser 

determinados utilizando a simulação de processos como ferramenta, sendo possível projetar 

impactos ambientais de futuros projetos e buscar melhorias em processos já existentes de 

forma relativamente mais rápida e menos custosa. 

Neste sentido, a ecoeficiência está se tornado cada vez mais importante no contexto da 

sustentabilidade para mostrar qual processo é mais favorável em relação a outro. Por este 

motivo, nesta dissertação foca-se o estudo da ecoeficiência de diferentes tecnologias de 

produção de metanol, de forma a demostrar aplicabilidade do método, bem como analisar o 

potencial ambiental da tecnologia alternativa em relação à mais utilizada atualmente. 
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CAPÍTULO 3 – PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METANOL 

 

No Capítulo 2 foram apresentadas as três principais etapas do processo de produção de 

metanol: produção do gás de síntese, síntese do metanol e purificação do metanol. O processo 

convencional, via reforma a vapor do gás natural (LUYBEN, 2016 e LUYBEN, 2010) e o 

processo alternativo, via tri-reforma do metano (ZHANG et al., 2013) serão detalhadamente 

descritos conforme estas seções. A descrição dos processos incluirá a apresentação dos 

fluxogramas, as especificações dos equipamentos, as vazões molares e as condições 

operacionais das principais correntes, conforme os dados da literatura. 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO CONVENCIONAL 

 

3.1.1 Produção do Gás de Síntese 

 

A Figura 3.1 apresenta o fluxograma do processo de reforma a vapor do metano 

(RVM) e reforma seca do metano (RSM), apresentado por Luyben (2016). Também é 

possível visualizar a região destacada em vermelho referente ao volume de controle 

considerado neste trabalho para o estudo da primeira etapa do processo convencional, isto é, a 

fronteira considerada na simulação da produção do gás de síntese por meio da reforma a vapor 

do metano. 
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Fonte: Adaptado de Luyben (2016). 

Figura 3.1 – Fluxograma da etapa de produção do gás de síntese do processo convencional. 

 

Uma corrente de água líquida de 9480 kmol/h é bombeada a 34 bar e alimentada a um 

vaporizador aquecido por vapor de alta pressão. O vapor é combinado com 3160 kmol/h de 

metano e enviado a um trocador de calor, que aproveita o calor absorvido da corrente efluente 

do reator como forma de integração energética. O efluente quente do reator transfere cerca de 

117 MW para a corrente, a qual aquece até 900 ºC (LUYBEN, 2016). 

A reação de reforma a vapor do gás natural ocorre em um forno, sob condições 

operacionais de 1000 °C e 34 bar, envolvendo as reações descritas pelas Equações (2.3) e 

(2.4). O efluente quente do reator é resfriado em uma sequência de três trocadores de calor, 

gerando vapor de alta pressão, baixa pressão e usando água de resfriamento. O excesso de 

água é removido sequencialmente em um tambor separador (LUYBEN, 2016). 
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3.1.2 Síntese e Purificação do Metanol 

 

A Figura 3.2 apresenta o fluxograma do processo convencional de produção de 

metanol, baseado no trabalho de Luyben (2010), o qual contém as etapas de síntese e 

purificação do metanol. 

 

Fonte: Adaptado de Luyben (2010). 

Figura 3.2 – Fluxograma das etapas de síntese e purificação do metanol do processo 

convencional. 

 

Uma corrente de 11450 kmol/h de gás de síntese a 51,2 bar é comprimida em um 

sistema de compressão de dois estágios, com resfriamento intermediário, até a pressão de 110 

bar. O gás de síntese é composto em sua maior parte por hidrogênio, monóxido de carbono e 

dióxido de carbono, mas também contém pequenas quantidades de metano, nitrogênio e água 

(LUYBEN, 2010). 

Duas correntes de reciclo provenientes da etapa de separação e purificação se juntam à 

corrente de alimentação. A mistura resultante, com uma temperatura aproximada de 53 ºC, 
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entra em um trocador de calor, que aproveita o calor absorvido da corrente efluente do reator 

como forma de integração energética. O efluente quente do reator transfere calor para a 

corrente, a qual aquece até 145 ºC, sendo novamente aquecida no aquecedor pré-reator, para 

que chegue a uma temperatura de 150 ºC (LUYBEN, 2010). 

A reação ocorre em um reator tubular de leito catalítico, constituído por 8000 tubos 

com diâmetro de 0,03675 m e 12,2 m de comprimento. O reator é resfriado produzindo um 

vapor de alta pressão, aquecendo a corrente efluente do reator a uma temperatura de 266 ºC. O 

catalisador utilizado possui uma densidade de 2000 kg/m3 e a fração de vazios do leito 

reacional é de 0,5 (LUYBEN, 2010). 

Após a corrente de produtos ser resfriada até aproximadamente 175 ºC no trocador de 

calor, ela é novamente resfriada até uma temperatura de 38 ºC, onde é parcialmente 

condensada. Os produtos são enviados ao tanque separador, que opera a 38 ºC e 106,5 bar. As 

fases são separadas e a maior parte da corrente gasosa é recomprimida até a pressão de 110 

bar e reciclada. Uma pequena parcela é purgada, para remoção dos gases inertes (metano e 

nitrogênio) contidos no gás de síntese alimentado no sistema (LUYBEN, 2010). 

Devido à alta pressão de operação do tanque separador, a corrente líquida ainda possui 

uma quantidade significativa de compostos leves em sua composição. Portanto, a corrente de 

fundo do tanque é levada a um vaso flash, que opera a uma pressão de 2 bar, fazendo com que 

os compostos leves sejam separados na corrente gasosa. Em seguida, são recomprimidos até 

110 bar e reciclados. A corrente líquida do vaso é então encaminhada para a coluna de 

destilação (LUYBEN, 2010). 

A coluna de destilação possui 40 estágios, sendo o 26º o estágio de alimentação. A 

pressão de operação é de 1 bar e a razão de refluxo é de 0,407. A corrente de vapor que sai do 

condensador, de vazão muito reduzida (0,669 kmol/h), é recomprimida a 110 bar e reciclada. 

A corrente de fundo, composta por água (99,9%), tem vazão de 707 kmol/h. A corrente de 

topo líquida, composta por metanol de alta pureza, de 98,9% de porcentagem molar, possui 

vazão de 3310,9 kmol/h (LUYBEN, 2010). 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ALTERNATIVO 

 

A Figura 3.3 apresenta o fluxograma do processo de produção de metanol via tri-

reforma, baseado no trabalho de Zhang et al. (2013). 
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Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2013). 

Figura 3.3 – Fluxograma do processo alternativo. 

Uma corrente de 400 kmol/h de metano puro, a 25°C e 1,013 bar, é misturada com 

1000 kmol/h de gases de combustão, a 150 °C e 1,013 bar, contendo dióxido de carbono, 

água, oxigênio, e nitrogênio, com as respectivas frações molares: 0,1:0,2:0,03:0,67. A mistura 

resultante, com uma temperatura aproximada de 110 °C, é pré-aquecida na fornalha até à 

temperatura de operação (850 ºC) do reator de reforma, onde será produzido o gás de síntese 

(ZHANG et al., 2013). 

Diferentemente da rota convencional de produção, neste processo em particular, o gás 

de síntese será gerado por meio das reações de tri-reforma, que combinam a reforma a vapor, 

a reforma seca e a oxidação do metano, envolvendo as reações descritas pelas Equações (2.2), 

(2.3) e (2.6) – (2.12) (ZHANG et al., 2013). 
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O gás de síntese formado é composto em sua maior parte por hidrogênio, nitrogênio 

inerte, monóxido de carbono e pequenas quantidades de metano não reagido (ZHANG et al., 

2013). 

A corrente efluente do reator de reforma é resfriada até 60 ºC e se junta a uma corrente 

de reciclo proveniente da etapa de separação e purificação do produto. Em seguida, ela é 

comprimida até a pressão de 49,3 atm e é novamente aquecida no aquecedor pré-reator, para 

que chegue a uma temperatura de 220 ºC, sendo levada às condições operacionais do reator de 

síntese do metanol (ZHANG et al., 2013). 

As reações descritas pelas Equações (2.13), (2.14) e (2.4) ocorrem em um reator de 

equilíbrio, o qual é resfriado continuamente para mantê-lo na temperatura ótima e 

termodinamicamente favorável à ocorrência das reações de síntese de metanol (ZHANG et 

al., 2013). 

A corrente de produtos é expandida até a pressão de 24 bar e, em seguida, é resfriada 

até a temperatura de 25 ºC, sendo levada às condições de operação do primeiro tanque 

separador. Parte dos compostos gasosos separados, constituídos em sua maior parte por 

nitrogênio e por hidrogênio e monóxido de carbono não reagidos, são reciclados ao reator de 

metanol, enquanto outra parcela é purgada, para manter a estabilidade do sistema. A corrente 

líquida é expandida até a pressão de 10 bar, onde uma pequena quantidade de compostos 

gasosos é formada, e é encaminhada ao segundo tanque separador, onde são separadas as 

fases. A corrente gasosa é purgada do sistema, enquanto a corrente líquida do vaso é 

encaminhada para a coluna de destilação (ZHANG et al., 2013). 

A coluna de destilação possui 19 estágios, sendo o 11º o estágio de alimentação. A 

pressão de operação é de 10 bar e a razão de refluxo é de 1,5. A corrente de topo líquida, 

composta por metanol puro possui vazão de 379,6 kmol/h. A corrente de fundo, composta por 

água (19%) e metanol (81%), tem vazão de 4,61 kmol/h (ZHANG et al., 2013). 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a análise e comparação das 

ecoeficiências das duas tecnologias de produção de metanol – via reforma a vapor do gás 

natural (convencional) e via tri-reforma do metano (alternativa) – como critério de avaliação 

dos impactos ambientais. As adaptações, hipóteses e simplificações adotadas para a simulação 

dos dois processos no software UniSim são apresentadas em detalhes. 

A Figura 4.1 apresenta uma visão geral da metodologia deste trabalho, cujas etapas 

serão detalhadas nas seções seguintes, constituindo, assim, a base para o Capítulo 5, onde os 

resultados serão apresentados e discutidos. 

 

Figura 4.1 – Etapas da metodologia do trabalho. 

 

4.1 SIMULAÇÃO NO SOFTWARE UNISIM 

 

O UniSim® Design Suite é um dos programas comerciais de simulação de processos 

mais utilizados. É baseado no software Hysys®, o qual foi originalmente desenvolvido pela 
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Hyprotech Ltda., sendo atualmente pertencente à empresa Honeywell (TOWLER e 

SINNOTT, 2013). É uma ferramenta computacional de grande versatilidade, auxiliando 

engenheiros na modelagem de processos em estado estacionário e dinâmico. 

A simulação é feita de forma interativa, ou seja, a informação é processada e os 

cálculos são feitos à medida que os dados são fornecidos, permitindo o acesso instantâneo à 

informação. Os resultados dos cálculos são gerados automaticamente de forma bidirecional. 

Dessa forma, ao especificar dados de uma corrente de entrada, obtém-se informações sobre as 

condições de saída e vice-versa, desde que o grau de liberdade seja zero, ou seja, que haja 

igual número de variáveis de decisão e de equações independentes (HONEYWELL, 2009). 

O software permite a criação de diversos fluxogramas de processo dentro de um 

mesmo arquivo de simulação, sendo possível associar pacotes termodinâmicos a um grupo 

definido de operações unitárias. Uma mesma informação é exibida em diversas localizações 

simultaneamente. Dessa forma, a especificação de uma variável de processo não está restrita a 

apenas um local e, uma vez alterada, ela é automaticamente atualizada em todas as 

localizações (HONEYWELL, 2009). 

As simulações executadas no software UniSim referentes aos dois processos de 

produção de metanol estudados e seus sistemas de utilidades foram realizadas sob condição 

operacional de estado estacionário. 

 

4.1.1 Processo Convencional 

 

O processo de produção de metanol convencional foi simulado no software UniSim 

em duas partes. São elas: 

 Parte 1: etapa de produção de gás de síntese (Luyben, 2016); 

 Parte 2: etapas de síntese e purificação do metanol (Luyben, 2010). 

A simulação da Parte 1 do processo convencional teve como principal objetivo tomar 

como base a seção de reforma a vapor da planta desenvolvida por Luyben (2016) – Figura 3.1 

– para gerar o mesmo gás de síntese alimentado na planta desenvolvida por Luyben (2010) – 

Figura 3.2, isto é, de mesma composição, vazão, temperatura e pressão. 

Para atingir este objetivo, foi necessário realizar adaptações e o fluxograma do 

processo convencional (Parte 1) proposto é apresentado na Figura 4.2. Também é possível 
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visualizar na região destacada em linha tracejada a modificação proposta em relação à planta 

originalmente apresentada por Luyben (2016). 

 

Figura 4.2 – Fluxograma do processo convencional (Parte 1) a ser simulado. 

 

A Tabela 4.1 apresenta a lista de equipamentos do fluxograma do processo 

convencional (Parte 1).  

Tabela 4.1 – Lista de equipamentos do processo convencional (Parte 1) 

Tag Equipamento Observação 

E-101 Trocador de calor 1 Aquecedor, usa vapor de alta pressão 

E-102 Trocador de calor 2 Aquecedor, usa vapor de alta pressão 

E-103 Trocador de calor 3 Integrado energeticamente 

E-104 Trocador de calor 4 Resfriador, gera vapor de alta pressão 

E-105 Trocador de calor 5 Resfriador, gera vapor de baixa pressão 

E-106 Trocador de calor 6 Resfriador, usa água de resfriamento 

E-107 Trocador de calor 7 Resfriador, usa água de resfriamento 

K-101 Compressor 1 Elétrico, 75% de eficiência 

P-101 Bomba 1 Elétrica, 75% de eficiência 

R-101 Reator 1 Reformador a vapor (fornalha, 90% de eficiência) 

V-101 Vaso 1 Tambor separador 

X-101 Separador 1 Membrana de hidrogênio 

 

As mesmas especificações de temperaturas e pressões das correntes de entrada, bem 

como das condições reacionais apresentadas por Luyben (2016) foram utilizadas para a 

simulação. 
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As especificações das vazões e composições das correntes de entrada foram ajustadas 

utilizando a função Adjust do UniSim, de forma a obter a composição final do gás de síntese 

com pequenos desvios em relação ao gás de síntese alimentado na “Parte 2”. 

Conforme pode ser visualizado na Figura 4.2, a membrana X-101 foi adicionada para 

remoção do excesso de hidrogênio (SAMUEL, 2003 apud GANGADHARAN et al., 2012). 

Essa adaptação é justificável, uma vez que é característico da reforma a vapor do metano a 

produção de hidrogênio adicional. 

Além disso, o compressor K-101 foi adicionado, onde o gás de síntese gerado é 

comprimido para a pressão de entrada da Parte 2 (TWIGG, 1989). 

A partir destas modificações, é possível gerar dados de balanço de massa e energia 

referentes à etapa de reforma a vapor do metano para o desenvolvimento dos ecoindicadores. 

A Figura 4.3 apresenta o fluxograma do processo convencional (Parte 2). 

 

Figura 4.3 – Fluxograma do processo convencional (Parte 2) a ser simulado. 
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A Tabela 4.2 apresenta a lista de equipamentos do fluxograma do processo 

convencional (Parte 2). 

Tabela 4.2 – Lista de equipamentos do processo convencional (Parte 2) 

Tag Equipamento Observação 

CT-101 Condensador 1 Condensador parcial, usa água de resfriamento 

E-108 Trocador de calor 8 Resfriador, usa água de resfriamento 

E-109 Trocador de calor 9 Integrado energeticamente 

E-110 Trocador de calor 10 Aquecedor, usa vapor de média pressão 

E-111 Trocador de calor 11 Resfriador, usa água de resfriamento 

K-102 Compressor 2 Elétrico, 75% de eficiência 

K-103 Compressor 3 Elétrico, 75% de eficiência 

K-104 Compressor 4 Elétrico, 75% de eficiência 

K-105 Compressor 5 Elétrico, 75% de eficiência 

K-106 Compressor 6 Elétrico, 75% de eficiência 

R-102 Reator 2 Reator de metanol, gera vapor de alta pressão 

RT-101 Refervedor 1 Usa vapor de baixa pressão  

T-101 Coluna 1 Coluna de metanol 

V-102 Vaso 2 Tambor separador 

V-103 Vaso 3 Tanque flash 

 

Foram utilizadas as mesmas especificações de entrada (vazões, temperaturas e 

pressões) e variáveis independentes (parâmetros, dimensões e eficiências dos equipamentos) 

para a simulação do processo convencional (Parte 2), exceto quando necessário o ajuste de 

especificações para os resultados atenderem aos limites de tolerância. 

 

4.1.1.1 Pacote termodinâmico 

 

Na simulação do processo convencional (Parte 1) foi utilizado o modelo 

termodinâmico de Peng-Robinson (PR) (PENG e ROBINSON, 1976). Acredita-se que este 

modelo seja o mais adequado para prever as propriedades e as interações entre os 

componentes presentes nos processos (monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, 

água, hidrogênio e nitrogênio). O mesmo modelo termodinâmico foi utilizado por Luyben 
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(2016) para simular a planta apresentada na Figura 3.1, utilizando o software Aspen Plus™, da 

Aspentech®. 

O modelo de PR é geralmente o pacote de propriedades recomendado para aplicações 

nos setores de petróleo, gás e petroquímica, permitindo uma representação precisa de uma 

variedade de sistemas em uma ampla gama de condições. A equação de estado de PR resolve 

rigorosamente a maioria dos sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos com um alto grau de 

eficiência e confiabilidade. Além disso, é ideal para cálculos de Equilíbrio Líquido-Vapor 

(ELV), bem como para cálculos de densidade de líquidos em sistemas de hidrocarbonetos 

(HONEYWELL, 2005). 

Informações detalhadas sobre a formulação da equação de Peng-Robinson e seus 

parâmetros, bem como o cálculo de suas propriedades (fator de compressibilidade, coeficiente 

de fugacidade, entalpia, entre outros) podem ser consultadas na referência base citada (PENG 

e ROBINSON, 1976). 

Na simulação do processo convencional (Parte 2) utilizou-se a equação de Soave-

Redlich-Kwong (SRK) como modelo termodinâmico apropriado (REDLICH e KWONG, 

1949; SOAVE, 1972). Acredita-se que este modelo seja adequado para prever as propriedades 

e as interações entre os componentes presentes nos processos (monóxido de carbono, dióxido 

de carbono, metano, metanol, água, hidrogênio e nitrogênio). O mesmo modelo 

termodinâmico foi utilizado por Luyben (2010) para simular a planta apresentada na Figura 

3.2, utilizando o software Aspen Plus™, da Aspentech®. 

O modelo de SRK é ideal para cálculos de ELV e, em muitos casos, fornece resultados 

comparáveis ao de PR, mas a sua gama de aplicações é significativamente mais limitada. Este 

método não é adequado para sistemas não ideais (HONEYWELL, 2005). 

Informações detalhadas sobre a formulação da equação de SRK e seus parâmetros, 

bem como o cálculo de suas propriedades (fator acêntrico, coeficiente de fugacidade, entalpia, 

entre outros) podem ser consultadas na referência base citada (REDLICH e KWONG, 1949; 

SOAVE, 1972). 
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4.1.1.2 Modelo cinético adotado 

 

O modelo cinético de Bussche e Froment (1996) foi adotado por Luyben (2010) para a 

modelagem do reator de metanol R-102. As constantes cinéticas seguem a equação de 

Arrhenius (Equação (3.1)). As constantes de equilíbrio 𝐾2
𝑒𝑞

 e 𝐾3
𝑒𝑞

 são dadas por Graaf et al. 

(1986) (Equações (3.2) e (3.3)). Entretanto, tal modelo conforme apresentado nas Equações 

(2.10) e (2.11) não pode ser diretamente implementado no UniSim, uma vez que o software 

apenas admite certos tipos de modelos cinéticos, todos com taxa de reação por volume e não 

por massa de catalisador. Dessa forma, para utilizar um modelo cinético compatível, as 

unidades das equações foram adaptadas para se adequarem aos requisitos do UniSim, 

utilizando a massa específica do leito. O modelo cinético é apresentado nas Equações (2.21), 

(2.22), (4.1), (4.2) e (4.3), com a pressão dada em Pa e a temperatura em K. A Tabela 3.3 

apresenta os parâmetros do modelo após adaptação das unidades. 

𝑟𝐶𝑂2→𝐶𝐻3𝑂𝐻 =
𝑘4𝑝𝐶𝑂2

𝑝𝐻2
[1 − (1/𝐾2

𝑒𝑞)(𝑝𝐻2𝑂𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻/𝑝𝐶𝑂2
𝑝𝐻2

3 )]

[1 + 𝑘5(𝑝𝐻2𝑂 𝑝𝐻2
⁄ ) + 𝑘6√𝑝𝐻2

+ 𝑘7𝑝𝐻2𝑂]
3  [

mol

mcat
3 ∙s

] (2.21) 

𝑟𝑅𝑊𝐺𝑆 =
𝑘8𝑝𝐶𝑂2

[1 − 𝐾3
𝑒𝑞(𝑝𝐻2𝑂𝑝𝐶𝑂/𝑝𝐶𝑂2

𝑝𝐻2
)]

[1 + 𝑘5(𝑝𝐻2𝑂 𝑝𝐻2
⁄ ) + 𝑘6√𝑝𝐻2

+ 𝑘7𝑝𝐻2𝑂]
 [

mol

mcat
3 ∙s

] (2.22) 

𝑘𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ exp (
−𝐵𝑖

𝑅𝑇
 ) (4.1) 

log10 𝐾2
𝑒𝑞 =

3066

𝑇
− 10592 (4.2) 

log10

1

𝐾3
𝑒𝑞 = −

2073

𝑇
+ 2029 (4.3) 

Tabela 4.3 – Valores dos parâmetros do modelo cinético. 

Parâmetros A B (kJ/kmol) 

k4 1,07∙10
-3

 36696 

k5 3453,38 - 

k6 0,499 17197 

k7 6,62∙10
11

 124119 

k8 1,22∙10
10

 -94765 
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4.1.2 Processo Alternativo 

 

A Figura 4.4 apresenta o fluxograma do processo alternativo (via tri-reforma), baseado 

na planta anteriormente mostrada na Figura 3.3. 

 

Figura 4.4 – Fluxograma do processo alternativo a ser simulado. 

 

As mesmas especificações de entrada (vazões, temperaturas e pressões) e variáveis 

independentes (parâmetros, dimensões e eficiências dos equipamentos) utilizadas por Zhang 

et al. (2013) foram utilizadas para a simulação do processo. 

Na simulação do processo alternativo foi utilizado o modelo termodinâmico de PR 

(PENG e ROBINSON, 1976). Acredita-se que este modelo seja o mais adequado para prever 
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as propriedades e as interações entre os componentes presentes nos processos (monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, metano, metanol, água, hidrogênio e nitrogênio). O mesmo 

modelo termodinâmico foi utilizado por Zhang et al. (2013) para simular a planta apresentada 

na Figura 3.3, utilizando o software Aspen Plus™, da Aspentech®. 

A Tabela 4.4 apresenta a lista de equipamentos do fluxograma do processo alternativo 

(via tri-reforma do metano). 

Tabela 4.4 – Lista de equipamentos do processo alternativo. 

Tag Equipamento Observação 

CT-201 Condensador 1 Condensador total, usa água de resfriamento 

E-201 Trocador de calor 1 Fornalha, 90% de eficiência 

E-202 Trocador de calor 2 Resfriador, usa água de resfriamento 

E-203 Trocador de calor 3 Integrado energeticamente 

E-204 Trocador de calor 4 Aquecedor, usa vapor de alta pressão 

K-201 Compressor 1 Elétrico 

R-201 Reator 1 Reator de tri-reforma (fornalha, 90% de eficiência) 

R-202 Reator 2 Reator de metanol, gera vapor de média pressão 

RT-201 Refervedor 1 Usa vapor de média pressão  

T-201 Coluna 1 Coluna de metanol 

V-201 Vaso 1 Tanque flash 

V-202 Vaso 2 Tanque flash 

 

4.2 SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE SÍNTESE DE METANOL 

 

A Tabela 4.5 apresenta um resumo da metodologia utilizada para a simulação da 

“Parte 1” do processo de produção de metanol convencional, referente à etapa de reforma a 

vapor do gás natural. 

Em seguida, a Tabela 4.6 apresenta um resumo da metodologia utilizada para a 

simulação da “Parte 2” do processo de produção de metanol convencional, referente às etapas 

de síntese e purificação do metanol. 
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Tabela 4.5 – Metodologia de simulação do processo convencional (Parte 1). 

Descrição da metodologia 

Planta: Processo Convencional (Parte 1). 

  

Referência: Luyben (2016). 

  

Software: UniSim® Design Suite R390. 

  

Modelagem: Reator de reforma (R-101): Reator de Gibbs endotérmico. Modelo 

termodinâmico de Peng-Robinson. 

  

Operação: Estado estacionário. 

  

Alimentação: Gás natural e água. 

  

Objetivo: Gerar dados de balanço de massa e energia para o desenvolvimento dos 

ecoindicadores. 

  

Considerações para 

os ecoindicadores: 

Os aquecedores E-101 e E-102 utilizam vapor HPS. Os resfriadores E-

104 e E-105 geram vapor HPS e LPS, respectivamente. Os resfriadores 

E-106 e E-107 utilizam água de resfriamento. O compressor K-101 é 

elétrico e opera com eficiência de 75%. 

  

Simulação (solução): Numérica – UniSim. Equações de balanços de massa e energia, 

conservação e entalpia (Material Balance, Phase-Equilibrium, Mole-

Fraction Summation and Energy or Enthalpy Balance, MESH) 

intrínsecas do software UniSim. 

  

Validação: Corrente de processo “18_1” (Estimada) em comparação com a 

corrente de processo “18_2’ (LUYBEN, 2010), por meio de desvio 

percentual. 
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Tabela 4.6 – Metodologia de simulação do processo convencional (Parte 2). 

Descrição da metodologia 

Planta: Processo Convencional (Parte 2). 

  

Referência: Luyben (2010). 

  

Software: UniSim® Design Suite R390. 

  

Modelagem: Reator de metanol (R-102): Cinética heterogênea adaptada para o 

software UniSim. Reator tubular exotérmico. Fração de vazios igual a 

0,5 e densidade do catalisador igual a 2000 kg/m³. Modelo 

termodinâmico de Soave-Redlich-Kwong (SRK). 

  

Operação: Estado estacionário. 

  

Alimentação: Gás de síntese proveniente da “Parte 1” (reforma a vapor do gás 

natural). 

  

Objetivo: Gerar dados de balanço de massa e energia para o desenvolvimento dos 

ecoindicadores. 

  

Considerações para 

os ecoindicadores: 

O aquecedor E-110 utiliza vapor MPS. O refervedor RT-101 utiliza 

vapor LPS. Os resfriadores E-108 e E-111 e o condensador CT-101 

utilizam água de resfriamento. Os compressores são elétricos e operam 

com eficiência de 75%. 

  

Simulação (solução): Numérica – UniSim. Equações MESH intrínsecas do software UniSim. 

  

Validação: Solução UniSim R390 em comparação com a solução Aspen Plus 

(LUYBEN, 2010) , por meio de desvio percentual. 
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A Tabela 4.7 apresenta um resumo da metodologia utilizada para a simulação do 

processo de produção de metanol alternativo. 

Tabela 4.7 – Metodologia de simulação do processo alternativo. 

Descrição da metodologia 

Planta: Processo Alternativo. 

  

Referência: Zhang et al. (2013). 

  

Software: UniSim® Design Suite R390. 

  

Modelagem: Reator de tri-reforma (R-201): Reator de Gibbs endotérmico. Modelo 

termodinâmico de Peng-Robinson; 

Reator de metanol (R-202): Reator de equilíbrio exotérmico. Modelo 

termodinâmico de Peng-Robinson. 

  

Operação: Estado estacionário. 

  

Alimentação: Metano e gás de combustão. 

  

Objetivo: Gerar dados de balanço de massa e energia para o desenvolvimento 

dos ecoindicadores. 

  

Considerações para  

os ecoindicadores: 

O aquecedor E-203 utiliza vapor HPS. Os resfriadores E-202 e E-204 

e o condensador CT-201 utilizam água de resfriamento. O compressor 

é elétrico. 

  

Simulação (solução): Numérica – UniSim. Equações MESH intrínsecas do software 

UniSim. 

  

Validação: Solução UniSim R390 em comparação com a solução Aspen Plus 

(ZHANG et al., 2013) , por meio de desvio percentual. 
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4.3 SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE UTILIDADES 

 

A Tabela 4.8 reúne a descrição da metodologia para o desenvolvimento e simulação 

do sistema de geração de vapor. 

Tabela 4.8 – Metodologia de simulação do sistema de geração de vapor. 

Descrição da metodologia 

Planta: Utilidades: sistema de geração de vapor. 

Referências: Towler e Sinnot (2013) e Turton et al. (2012). 

Software: UniSim® Design Suite R390. 

Modelagem: Modelo termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Operação: Estado estacionário. 

Objetivo: Possibilitar cálculos mais realísticos para os ecoindicadores de consumo 

de água e geração de efluentes. 

Alimentação: Água de reposição (Makeup). 

Condições 

operacionais do 

vapor: 

Vapor de alta pressão (HPS): 42 bar e 254 ºC (LUYBEN, 2010). 

Vapor de média pressão (MPS): 11 bar e 184 ºC (LUYBEN, 2010). 

Vapor de baixa pressão (LPS): 6 bar e 160 ºC (LUYBEN, 2010). 

Considerações: Bombas elétricas operam com eficiência de 75%; 

Caldeira queima gás natural com eficiência de 85% (SEIDER et al., 

2009); 

O vapor gerado nos aquecedores e reatores é reaproveitado no processo 

(TURTON et al., 2012); 

O fator de perda de purga (δ) é de 1% da vazão de água de BFW para a 

caldeira (TURTON et al., 2012); 

O fator de perda de vapor (σ, perdas no tratamento e perdas no 

processo) é de 20% da vazão de água de BFW para a caldeira (BOYD, 

2011); 

Efluentes líquidos: Purga da caldeira e perdas no processo. 
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A Tabela 4.9 reúne a descrição da metodologia para o desenvolvimento e simulação 

do sistema de refrigeração. 

Tabela 4.9 – Metodologia de simulação do sistema de refrigeração. 

Descrição da metodologia 

Planta: Utilidades: sistema de refrigeração. 

Referências: Towler e Sinnot (2013) e Turton et al. (2012). 

Software: UniSim® Design Suite R390. 

Modelagem: Modelo termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Operação: Estado estacionário. 

Objetivo: Possibilitar cálculos mais realísticos para os ecoindicadores de consumo 

de água e geração de efluentes. 

Alimentação: Água de reposição (Makeup). 

Objetivos: Possibilitar cálculos mais realísticos dos ecoindicadores. 

Condições 

operacionais: 

Água de resfriamento: 30 ºC e 5,16 bar (SEIDER et al., 2009). 

Retorno água de resfriamento: 45 ºC e 4,96 bar (SEIDER et al., 2009). 

Considerações: Bombas elétricas com eficiência de 75%; 

O fator de perda da torre de refrigeração por arraste (α) é de 0,2% da 

vazão de água de resfriamento (SMITH, 2005); 

O fator de perda da torre de refrigeração por evaporação (β) é de 1% da 

vazão de água de resfriamento (WALAS, 1990); 

O fator de perda de purga da torre de refrigeração (γ) é de 3% da vazão 

de água de resfriamento (WALAS, 1990); 

Os efluentes líquidos são gerados na purga da torre de refrigeração. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

A Tabela 4.10 sumariza a metodologia para o desenvolvimento de ecoindicadores. 
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Tabela 4.10 – Metodologia de desenvolvimento dos ecoindicadores. 

Descrição da metodologia 

Ecoindicadores: Consumo de água, consumo de combustível, consumo de energia, 

consumo de matéria-prima, emissões de CO2 e geração de efluentes. 

Referência: Pereira et al. (2018). 

Variável 

econômica: 

Taxa de produção de metanol. Unidade: t/h. 

Consumo de água: Proveniente da água de makeup para repor as perdas no sistema de 

refrigeração e no sistema de geração de vapor. Unidade: mH2O
3 /h. 

Equação (2.26). 

Consumo de 

combustível: 

Proveniente do consumo de gás natural que fornece o requerimento de 

energia da caldeira do sistema de geração de vapor e da fornalha. 

Unidade: t/h. Equação (2.28). 

Consumo de 

energia: 

Proveniente do consumo de energia elétrica nas bombas, compressores e 

nos ventiladores, e da energia consumida para geração de vapor. 

Unidade: GJ/h. Equação (2.30). 

Consumo de 

matéria-prima: 

Proveniente do consumo de corrente de alimentação do respectivo 

processo de produção de metanol. Unidade: t/h. Equação (2.32). 

Emissões de CO2: Proveniente das emissões indiretas, fugitivas e das emissões por 

combustão de gases. Unidade: tCO2
/h. Equação (2.37). 

Geração de 

efluentes líquidos 

Proveniente do efluente de fundo da coluna de destilação que possui 

traços de metanol, das purgas da torre de refrigeração, da caldeira e das 

perdas de água no processo. Unidade: mEL
3 /h. Equação (2.39). 

Objetivo: Quantificar, por meio de ecoindicadores, impactos ambientais na 

produção de metanol. 

Comparação: Os autores do artigo de referência não desenvolveram ecoindicadores 

para os processos de síntese de metanol. 
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4.5 DESENVOLVIMENTO DO ÍNDICE COMPARATIVO DE ECOEFICIÊNCIA 

 

A Tabela 4.11 apresenta a descrição da metodologia para o desenvolvimento do ICE. 

Tabela 4.11 – Metodologia do Índice de Comparação da Ecoeficiência. 

Descrição da metodologia 

Descrição: O ICE contabiliza quantitativamente o ganho em ecoeficiência entre dois ou 

mais grupos com as mesmas categorias de ecoindicadores, considerando a 

mesma importância (peso) para cada categoria. 

Referência: Pereira et al. (2018). 

Parâmetros 

necessários: 

Valores dos ecoindicadores para dois ou mais processos (ou períodos 

diferentes para um mesmo processo). Agrupamento de ecoindicadores em 

uma só categoria. 

Etapas da 

metodologia: 

 Cálculo dos ecoindicadores; 

 Normalização dos resultados dos ecoindicadores de cada processo, com 

base no maior valor de cada categoria (adimensionamento); 

 Comparação qualitativa. Disponibilização dos valores dos ecoindicadores 

adimensionais em um gráfico do tipo radar para geração de um polígono 

cujo número de lados é idêntico ao número de ecoindicadores; 

 Cálculo da área total ST do polígono representativo de cada planta 

(Equação (2.41)); 

 Comparação quantitativa. Cálculo do ICE (Equação (2.42)). 

Obtenção do 

gráfico radar: 

Como são analisados seis ecoindicadores, o polígono formado pelo gráfico 

radar é um hexágono. Este é dividido internamente em seis novos triângulos, 

com a mesma origem e ângulo central, onde cada vértice do polígono 

representa um ecoindicador. Desta forma, o ângulo central é conhecido 

(2π/6), sendo possível calcular analiticamente a área total do polígono pela 

soma das áreas dos triângulos internos, realizada pela Lei dos Senos. 

Software: Microsoft Excel® Office 365 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos via simulação 

computacional realizada utilizando-se o software UniSim para os dois processos de produção 

de metanol: convencional (via reforma a vapor do gás natural) e alternativo (via tri-reforma 

do metano). Os resultados são apresentados em forma de tabelas e foram validados por meio 

de comparações com os dados publicados nos artigos de referência, por meio de cálculos de 

desvios percentuais. Em seguida, é apresentada uma síntese dos dois processos avaliados, 

destacando suas principais diferenças. 

Os resultados referentes ao desenvolvimento dos ecoindicadores de consumos de água, 

combustível, energia, matéria-prima, emissões de CO2 e geração de efluentes líquidos são 

apresentados. Por fim, o Índice Comparativo da Ecoeficiência (ICE) é aplicado para as duas 

plantas, o qual avalia de forma integrada os ecoindicadores abordados nesta dissertação. 

 

5.1 RESULTADOS – SIMULAÇÕES DAS PLANTAS DE PROCESSO 

 

5.1.1 Processo Convencional (Parte 1) 

 

A Figura 5.1 apresenta o fluxograma da “Parte 1” do processo de produção de metanol 

convencional (etapa de reforma a vapor do gás natural) no ambiente de simulação do 

UniSim®, baseado na planta anteriormente mostrada na Figura 3.4. 

É possível observar na Figura 5.1 a presença de quatro funções Adjust (ADJ-1, ADJ-2, 

ADJ-3 e ADJ-4). As funções Adjust no software UniSim são utilizadas para calcular um 

determinado valor especificado de uma variável de uma determinada corrente a partir da 

manipulação de uma variável de outra corrente, ou de outra variável da mesma corrente. 
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Figura 5.1 – Simulação do processo convencional (Parte 1) no UniSim. 

 

Na simulação do processo convencional (Parte 1), o objetivo é obter o valor ótimo das 

variáveis temperatura, pressão, composição e vazão molar da corrente de gás de síntese 

produzido (Corrente “18_1”) correspondente ao valor especificado por Luyben (2010). O gás 

de síntese alimentado na “Parte 2” (Corrente “18_2”) está a 50 ºC; 51,2 bar e possui 

composição e vazão molar conforme apresentado na Tabela 5.1 (LUYBEN, 2010). 

Tabela 5.1 – Composição do gás de síntese dado por Luyben (2010). 

Componente Vazão molar (kmol/h) 

H2 7724,2 

N2 34,4 

CO 2630,1 

CO2 785,5 

CH4 248,5 

H2O 26,3 

Total 11450 

 

Dessa forma, a função Adjust ADJ-1 foi utilizada para determinar a vazão molar ótima 

da corrente de alimentação “1” para que na corrente de saída do reator de reforma (R-101) a 

vazão molar do componente CH4 correspondesse a aproximadamente 248,5 kmol/h. 

Analogamente, a função Adjust ADJ-2 foi utilizada para determinar a vazão molar ótima da 

corrente de alimentação “1” para que na corrente de saída do R-101 a vazão molar do 

componente CO correspondesse a aproximadamente 2630,1 kmol/h. 
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A função ADJ-3, por sua vez, foi utilizada para determinar a vazão molar ótima da 

corrente de alimentação “3” para que na corrente de saída do R-101 a vazão molar do 

componente CO2 correspondesse a aproximadamente 785,5 kmol/h. Por fim, a função ADJ-4 

foi utilizada para determinar a temperatura ótima da corrente “12” para que a vazão molar de 

água na saída do V-101 (Tambor separador) fosse de aproximadamente 26,3 kmol/h. 

As Figuras 5.2 e 5.3 ilustram as especificações das funções Adjust ADJ-1, ADJ-2, 

ADJ-3 e ADJ-4 no ambiente de simulação do UniSim. 

 

Figura 5.2 – Especificações das funções Adjust ADJ-1 e ADJ-2 

 

Figura 5.3 – Especificações das funções Adjust ADJ-3 e ADJ-4. 

 

A partir dos ajustes descritos, foi possível obter de forma aproximada o gás de síntese 

alimentado na planta desenvolvida por Luyben (2010). 
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Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados das correntes de processo convencional 

(Parte 1). O resultado da corrente “18_1”, obtida por meio da simulação, foi comparada com a 

corrente “18_2”, dada por Luyben (2010), obtida por meio do cálculo do desvio percentual, 

conforme Equação (5.1). 

Tabela 5.2 – Resultados da simulação do processo convencional (Parte 1). 

Corrente 
Temperatura  

(°C) 

Pressão  

(bar) 

Vazão 

Molar  

(kmol/h) 

Fração molar (%) 

CH4 CO2 CO H2 H2O N2 

1 50,00 34,00 3745 0,9907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0092 

2 210,0 34,00 3745 0,9907 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0092 

3 150,0 4,760 9779 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

4 150,5 34,00 9779 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

5 241,7 34,00 9779 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

6 224,3 34,00 13524 0,2744 0,0000 0,0000 0,0000 0,7230 0,0026 

7 900,0 34,00 13524 0,2744 0,0000 0,0000 0,0000 0,7230 0,0026 

8 1000 34,00 20448 0,0121 0,0384 0,1309 0,5464 0,2705 0,0017 

9 398,7 34,00 20448 0,0121 0,0384 0,1309 0,5464 0,2705 0,0017 

10 304,0 34,00 20448 0,0121 0,0384 0,1309 0,5464 0,2705 0,0017 

11 210,0 34,00 20448 0,0121 0,0384 0,1309 0,5464 0,2705 0,0017 

12 32,71 34,00 20448 0,0121 0,0384 0,1309 0,5464 0,2705 0,0017 

13 32,71 34,00 5508 0,0000 0,0006 0,0000 0,0000 0,9993 0,0000 

14 32,71 34,00 14940 0,0166 0,0523 0,1792 0,7478 0,0018 0,0023 

15 32,71 34,00 3447 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

16 37,22 34,00 11492 0,0216 0,0680 0,2329 0,6721 0,0023 0,0030 

17 87,81 51,20 11492 0,0216 0,0680 0,2329 0,6721 0,0023 0,0030 

18_1 50 51,2 11492 0,0216 0,0680 0,2329 0,6721 0,0023 0,0030 

18_2 50 51,2 11450 0,0217 0,0686 0,2297 0,6746 0,0023 0,0030 

Desvio (%) 0 0 0,4 0,5 0,9 1,4 0,4 0 0 

 

Desvio (%) = 
|ValorSIMULAÇÃO (18_1) – ValorREFERÊNCIA (18_2)|

ValorREFERÊNCIA (18_2)

∙100 (5.1) 

Os desvios apresentados na Tabela 5.2 demonstram a qualidade dos resultados 

obtidos. Dessa forma, a simulação do processo convencional (Parte 1) – reforma a vapor do 

gás natural – pode ser validada de forma satisfatória. 



86 

 

O NE do gás de síntese produzido no efluente do R-101 (Corrente “8”) é 

aproximadamente igual a 3, indicando um excesso de hidrogênio em sua composição, 

característico da reforma a vapor do gás natural. Após a remoção do excesso de água (V-101) 

e do hidrogênio adicional (X-101), o NE do gás de síntese (Corrente “18_1”) é 

aproximadamente igual a 2, valor ideal para a síntese do metanol. 

 

5.1.2 Processo Convencional (Parte 2) 

 

A Figura 5.4 apresenta o fluxograma da “Parte 2” do processo de produção de metanol 

convencional (etapas de síntese e purificação do metanol) no ambiente de simulação do 

UniSim®, baseado na planta anteriormente mostrada na Figura 3.4. 

 

Figura 5.4 – Simulação do processo convencional (Parte 2) no UniSim. 

 

Na Tabela 5.3 são apresentados os resultados das principais correntes de processo via 

simulação. Os resultados foram comparados aos valores encontrados por Luyben (2010) por 

meio do cálculo do desvio percentual, conforme Equação (5.1). 
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Tabela 5.3 – Resultados da simulação do processo convencional (Parte 2). 

Corrente 

 

Temperatura 

(°C) 

Pressão 

(bar) 

Vazão Molar 

(kmol/h) 

Fração molar (%) 

CH4 CO2 CO H2 H2O CH3OH N2 

18_2 

UniSim 50 51,2 11450 0,0217 0,0686 0,2297 0,6746 0,0023 0,000 0,0030 

Luyben (2010) 50 51,2 11450 0,0217 0,0686 0,2297 0,6746 0,0023 0,000 0,0030 

Desvio (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

UniSim 38 106,5 872 0,291 0,078 0,037 0,548 0,000 0,004 0,041 

Luyben (2010) 38 106,5 872 0,285 0,080 0,039 0,551 0,000 0,005 0,040 

Desvio (%) 0 0 0 2,1 2,5 5,1 0,5 0 20,0 2,5 

37 

UniSim 37 2 4032 0,000 0,008 0,000 0,000 0,179 0,812 0,000 

Luyben (2010) 38 2 4019 0,000 0,008 0,000 0,000 0,177 0,815 0,000 

Desvio (%) 2,6 0 0,3 0 0 0 0 1,1 0,4 0 

39 

UniSim 120 2* 719 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9999 0,0001 0,0000 

Luyben (2010) 110 1,4 707 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9999 0,0001 0,0000 

Desvio (%) 9,3 42,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 

40 

UniSim 47 2* 3313,0 0,000 0,010 0,000 0,000 0,001 0,989 0,000 

Luyben (2010) 50 1 3310,9 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 0,989 0,000 

Desvio (%) 6,0 100,0 0,1 0 11,1 0 0 0 0 0 

*Alteração de especificação da pressão de operação da coluna de metanol (T-101). 
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Pela análise da Tabela 5.3 é possível verificar que a maioria dos resultados obtidos 

para as temperaturas, pressões, vazões e composições das correntes do processo convencional 

mostraram-se bastante coerentes com os resultados apresentados por Luyben (2010). 

Os desvios observados para a fração molar de CH3OH da corrente “29” e para a fração 

molar de CO2 da corrente “40” não são significativos, e a diferença percentual é grande em 

razão da maior sensibilidade ao erro para os valores absolutos muito pequenos (na ordem de 

10-3), podendo ser devido a arredondamentos ou truncamentos na terceira casa decimal. 

São necessárias três especificações na coluna de metanol (T-101), cujo condensador é 

parcial. Duas especificações definem a composição da corrente de fundo (0,01% de metanol) 

e do destilado (0,1% de água). A terceira especificação define a vazão molar da corrente de 

vapor que sai do condensador e é reciclada ao processo (0,669 kmol/h).  

No entanto, utilizando tais especificações e, considerando a pressão do refervedor (1,4 

bar) e do condensador (1 bar) definidas por Luyben (2010), a temperatura de saída da corrente 

“40” (metanol) seria de aproximadamente 7 ºC, o que não seria coerente com o trabalho do 

autor (50 ºC). Neste caso, não seria possível utilizar água de resfriamento no condensador. 

Desta forma, para não desconsiderar o uso de água de resfriamento no condensador e 

acarretar erros no cálculo do ecoindicador de consumo de água, optou-se por desconsiderar a 

queda de pressão referente à válvula localizada a montante da coluna de metanol (T-101), de 

forma a operar a 2 bar, não acarretando desvios significativos de temperatura, vazão molar e 

frações molares. 

É importante destacar que, durante a execução da simulação, foram realizadas outras 

tentativas de ajuste de especificação para atendimento aos resultados fornecidos por Luyben 

(2010). A utilização de um modelo termodinâmico de atividade (NRTL, UNIQUAC, Van 

Laar, etc.) somente para o ambiente de coluna, por exemplo, teve como resultado valores de 

temperatura do destilado negativos, o que novamente não seria coerente com o trabalho do 

autor. A alteração da especificação da pressão de operação da coluna de destilação (2 bar) 

mostrou-se como a melhor alternativa. 

As diferenças de resultados encontradas pelos diferentes softwares de simulação 

(UniSim × Aspen Plus), podem ser relacionadas ao fato de que os bancos de dados 

termodinâmicos e valores de tolerância para convergência de ambos os softwares não são 

rigorosamente idênticos. 
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Os valores encontrados para a corrente final de metanol (Corrente “40”), produto de 

interesse deste processo, representam aproximadamente 98,9% (molar) de pureza. A vazão 

molar obtida para esta corrente foi de 3313,0 kmol/h, valor semelhante ao do artigo de 

referência. 

Outro resultado importante é a conversão global e a conversão por passe (Equação 

(2.15)). A conversão global é dada pela Equação (5.2). 

Conversão global = 
Reagente (entra no processo) − Reagente (sai do processo)

Reagente (entra no processo)
 (5.2) 

Na Figura 5.4, há 28926 kmol/h de H2 entrando no reator de metanol R-102, 4066 

kmol/h de CO e 3978 kmol/h de CO2. As respectivas vazões molares dos componentes que 

saem do reator são 21670, 1482 e 3282 kmol/h, o que significa que a conversão por passe de 

H2 é de 25%, a conversão por passe de CO é de 64% e a conversão por passe de CO2 é de 

17%. 

A conversão global do CO e CO2 presentes no gás de síntese alimentado (Corrente 

“18_2”) a metanol é de 96%. Existem 2630 kmol/h de CO e 786 kmol/h de CO2 no gás de 

síntese, totalizando 3415 kmol/h. O metanol no produto destilado é de 3276 kmol/h. 

São necessários dois mols de H2 para reagir com o CO, e três mols de H2 para reagir 

com o CO2, conforme as reações de síntese de metanol dadas pelas Equações (2.13) e (2.14).  

CO + 2H2 ⇌ CH3OH    ΔH298 = – 91 kJ/mol              (2.13) 

CO2 + 3H2 ⇌ CH3OH + H2O   ΔH298 = – 49 kJ/mol             (2.14) 

Conforme a proporção estequiométrica, se houvesse conversão completa de todo o CO 

e CO2 presentes no gás de síntese alimentado, o H2 consumido nas reações seria de 7618 

kmol/h (2630 × 2 + 786 × 3). O H2 alimentado no gás de síntese é de 7724 kmol/h, indicando 

que há um pequeno excesso. A conversão global de H2 para produzir metanol é bastante alta 

(98,6%), indicando que o projeto alcançou pequenas perdas dos reagentes. 

 

5.1.3 Processo Alternativo 

 

A Figura 5.5 apresenta o fluxograma do processo de produção de metanol alternativo 

(via tri-reforma) no ambiente de simulação do UniSim®, baseado na planta anteriormente 

mostrada na Figura 3.3. 
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Figura 5.5 – Simulação do processo alternativo no UniSim. 

Na Tabela 5.4 são apresentados os principais resultados da simulação, bem como os 

resultados encontrados por Zhang et al. (2013). A comparação entre eles também é realizada 

por meio do cálculo do desvio percentual, conforme Equação (5.1). 

Os resultados obtidos, em sua maioria, se mostraram coerentes aos relatados por 

Zhang et al. (2013). Divergências encontradas para para as frações molares de H2O e N2 da 

corrente “20” e para a fração molar de H2O da corrente “22” não são significativas, o que 

novamente pode ser justificado pelo baixo valor das composições e pelos arredondamentos na 

segunda e terceira casas decimais, que aumentam a sensibilidade do desvio. 

As divergências de vazão molar e de frações molares de CH4 e H2 apresentadas na 

corrente “19” pode ser relacionada aos diferentes softwares de simulação utilizados, já que os 

autores usaram o Aspen Plus, cujos bancos de dados termodinâmicos não são rigorosamente 

idênticos ao do UniSim. A corrente de líquido que sai do fundo do tanque flash V-201 

(Corrente “17”) ao ser expandida até a pressão de 10 bar, tem 0,55% de sua vazão total 

formada por compostos gasosos. Para que não houvesse desvio de vazão molar em relação à 

Zhang et al. (2013), ela deveria ter fração de vapor de 0,36%. Isto só seria possível se a 

Corrente “17” fosse expandida até a pressão de 14,15 bar. No entanto, neste caso, optou-se 

por não alterar a especificação de pressão dada por Zhang et al. (2013), pois não são desvios 

significativos para o cálculo dos ecoindicadores. Além disso, o baixo valor de vazão molar e 

de composições aumentam a sensibilidade dos desvios. 
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Tabela 5.4 – Principais resultados da simulação do processo alternativo. 

Corrente 

 

Temperatura 

(°C) 

Pressão 

(bar) 

Vazão Molar 

(kmol/h) 

Fração molar (%) 

CH4 CO2 CO H2 O2 H2O CH3OH N2 

1 

Unisim 25,00 1,01 400 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zhang et al. (2013) 25,00 1,01 400 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvio (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Unisim 150,00 1,01 1000 0,00 0,10 0,00 0,00 0,03 0,20 0,00 0,67 

Zhang et al. (2013) 150,00 1,01 1000 0,00 0,10 0,00 0,00 0,03 0,20 0,00 0,67 

Desvio (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Unisim 109,71 1,01 1400 0,29 0,07 0,00 0,00 0,02 0,14 0,00 0,48 

Zhang et al. (2013) 109,66 1,01 1400 0,29 0,07 0,00 0,00 0,02 0,14 0,00 0,48 

Desvio (%) 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Unisim 850,00 1,01 1400 0,29 0,07 0,00 0,00 0,02 0,14 0,00 0,48 

Zhang et al. (2013) 850,00 1,01 1400 0,29 0,07 0,00 0,00 0,02 0,14 0,00 0,48 

Desvio (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Unisim 850 1,01 2078,60 0,02 0 0,22 0,44 0 0 0 0,32 

Zhang et al. (2013) 850 1,01 2080,02 0,02 0 0,22 0,44 0 0 0 0,32 

Desvio (%) 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Unisim 25 24 927,72 0,05 0 0,07 0,15 0 0 0,01 0,72 

Zhang et al. (2013) 25 24 915,84 0,05 0 0,07 0,14 0 0 0,01 0,73 

Desvio (%) 0 0 1,3 0 0 0 7,1 0 0 0 1,4 
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Tabela 5.4 – Principais resultados da simulação do processo alternativo (Continuação). 

Corrente 

 

Temperatura  

(°C) 

Pressão  

(bar) 

Vazão Molar  

(kmol/h) 

Fração molar (%) 

CH4 CO2 CO H2 O2 H2O CH3OH N2 

17 

Unisim 25 24 382,17 0 0 0 0 0 0 0,99 0,01 

Zhang et al. (2013) 25 24 385,59 0 0 0 0 0 0 0,99 0,01 

Desvio (%) 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Unisim 25,54 10 2,08 0,08 0,01 0,04 0,06 0 0 0,02 0,79 

Zhang et al. (2013) 25,51 10 1,37 0,07 0,01 0,04 0,03 0 0 0,02 0,83 

Desvio (%) 0,1 0 51,8 14,3 0 0 100,0 0 0 0 4,8 

20 

Unisim 25,54 10 380,09 0 0 0 0 0 0,003 0,99 0,004 

Zhang et al. (2013) 25,51 10 384,21 0 0 0 0 0 0,005 0,99 0,005 

Desvio (%) 0,1 0 1,1 0 0 0 0 0 40,0 0,16 20,0 

21 

Unisim 89,49 10 375,5 0 0 0 0 0 0 1 0 

Zhang et al. (2013) 95,98 10 379,6 0 0 0 0 0 0 1 0 

Desvio (%) 6,8 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Unisim 146,79 10 4,56 0 0 0 0 0 0,14 0,86 0 

Zhang et al. (2013) 139,41 10 4,61 0 0 0 0 0 0,19 0,81 0 

 Desvio (%) 5,3 0 1,1 0 0 0 0 0 26,3 6,2 0 
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O NE do gás de síntese gerado no processo alternativo (via tri-reforma) é de 

aproximadamente igual a 2, o que é desejável para a produção de metanol. 

O resultado encontrado para a corrente representativa do produto metanol (Corrente 

“21”) representa 99,5% (massa) de pureza, aproximadamente. Foi obtida uma vazão molar de 

375,5 kmol/h, valores coerentes aos do artigo original. 

Outro resultado importante é a conversão global (Equação (5.2)) e a conversão por 

passe (Equação (2.15)). Na Figura 5.5, há 3285 kmol/h de H2 entrando no reator de metanol 

R-202, 1571 kmol/h de CO e 76 kmol/h de CO2. As respectivas vazões molares dos 

componentes que saem do reator são 2519, 1184 e 79 kmol/h, o que significa que a conversão 

por passe de H2 é de 38%, a conversão por passe de CO é de 25% e que houve produção de 

CO2 adicional. Isto indica que, nas condições de temperatura e pressão do R-202, o equilíbrio 

termodinâmico da reação paralela de WGS (Equação (2.4)) é predominante em relação ao 

sentido reverso (WGSR). 

CO + H2O ⇌ CO2 + H2   ΔH298 = – 41 kJ/mol               (2.4) 

A conversão do CO e CO2 presentes no gás de síntese produzido no reator de tri-

reforma R-201 (Corrente “5”) a metanol é de 82%. Existem 452 kmol/h de CO e 1,8 kmol/h 

de CO2 no gás de síntese, totalizando 453,8 kmol/h. O metanol no produto destilado é de 373 

kmol/h. 

Conforme a proporção estequiométrica, se houvesse conversão completa de todo o CO 

e CO2 presentes no gás de síntese produzido, o H2 consumido nas reações seria de 909,4 

kmol/h (452 × 2 + 1,8 × 3). O H2 alimentado no gás de síntese é de 905 kmol/h, indicando que 

todo o H2 produzido no R-201 foi convertido a metanol (reagente limitante). 

 

5.1.4 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE METANOL – VISÃO GERAL 

 

A Tabela 5.5 apresentada uma síntese dos dois processos de produção de metanol 

avaliados, destacando as principais diferenças encontradas. 
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Tabela 5.5 – Visão geral dos dois processos de produção de metanol estudados. 

 Processo Convencional Processo Alternativo 

Matérias-primas Gás natural: 60,5 t/h Metano: 6,4 t/h 

 Água: 176,2 t/h Gás de combustão: 27,7 t/h 

   

Reator de reforma Reforma a vapor Tri-reforma 

 T (ºC): 1000 T (ºC): 850 

 P (bar): 34 P (bar): 1 

   

Número estequiométrico 

do gás de síntese 

Na saída do reformador: ≈3 

Após remoção do excesso de 

H2O e H2: ≈2 

Na saída do reformador: ≈2 

   

Reator de metanol T (ºC): 266 T (ºC): 220 

“Síntese a baixa pressão” P (bar): 108 P (bar): 50 

 Condições operacionais da 

tecnologia “Synetix” 

Condições operacionais da 

tecnologia “Lurgi” 

   

Separador 1 T (ºC): 38 T (ºC): 25 

 P (bar): 106,5 P (bar): 24 

   

Separador 2 T (ºC): 38 

P (bar): 2 

T (ºC): 25 

P (bar): 10 

   

Coluna de metanol  Nº de estágios: 40 Nº de estágios: 19 

(especificações) Estágio de alimentação: 26 Estágio de alimentação: 11 

 Metanol no fundo: 0,01% Razão de refluxo: 1,5 

 Água no destilado: 0,1% Razão destilado/alimentação: 

 Vazão da corrente de vapor no 

condensador: 0,669 kmol/h 

0,988 

   

Produto Metanol 106,5 t/h; 98,6% (massa) ou 

98,9% (molar) de pureza 

12,0 t/h; 99,5% (massa) ou 

99,4% (molar) de pureza 
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5.2 RESULTADOS – SIMULAÇÕES DAS PLANTAS DE UTILIDADES 

 

5.2.1 Sistema de Geração de Vapor 

 

5.2.1.1 Processo convencional 

 

A Figura 5.6 ilustra a simulação do sistema de geração de vapor realizada no software 

UniSim para o processo convencional, baseado na planta anteriormente mostrada na Figura 

2.10. Esta simulação fornece resultados importantes para o cálculo dos ecoindicadores. São 

eles: vazão de água de reposição (makeup), de purga na caldeira, de perdas no processo e 

consumo energético de bombas e da caldeira. 

 

Figura 5.6 – Sistema de geração de vapor – Processo convencional. 

 

Para realizar a simulação da Figura 5.6, o somatório da energia consumida pelos 

equipamentos que utilizam vapor no processo (HPS, MPS e LPS) é inserido em um resfriador 



96 

 

que simula a condensação do vapor (apenas troca de calor latente), considerando as três faixas 

de pressão definidas anteriormente na Tabela 4.8. Uma vez inseridos os dados dessas 

correntes, o software calcula a quantidade de vapor necessária para aquecimento das correntes 

de processo. A Tabela 5.6 apresenta o consumo energético dos equipamentos que utilizam 

HPS, MPS e LPS no processo e a correspondente vazão volumétrica do vapor utilizado. 

Tabela 5.6 – Equipamentos que utilizam vapor no processo – Processo convencional. 

Equipamento Vapor utilizado 
Energia 

(GJ/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

E-101 HPS 25,52 14,98 

E-102 HPS 393,57 231,08 

E-110 MPS 10,35 5,18 

RT-101 LPS 294,09 141,6 

 

Neste trabalho, considerou-se que o vapor gerado nos aquecedores e reator é 

reaproveitado no processo (TURTON et al., 2012). De forma análoga, o software calcula a 

quantidade de vapor gerado por equipamentos dentro do próprio processo. O somatório das 

energias liberadas por tais equipamentos é inserido em um aquecedor alimentado pela água de 

alimentação da caldeira (BFW) tratada que simula a geração do vapor. A Tabela 5.7 apresenta 

o consumo energético dos equipamentos que geram HPS, MPS e LPS dentro do próprio 

processo e a correspondente vazão volumétrica do vapor gerado. 

Tabela 5.7 – Equipamentos que geram vapor no processo – Processo convencional. 

Equipamento Vapor gerado 
Energia 

(GJ/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

E-104 HPS 63,94 25,50 

E-105 LPS 62,64 25,50 

R-102 HPS 101,88 40,63 

 

A partir da simulação do sistema de geração de vapor para o processo convencional, 

considerando as heurísticas assumidas na Tabela 4.8, obtém-se as vazões de água requeridas. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 5.8 e serão utilizados no cálculo dos 

ecoindicadores. 
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Tabela 5.8 – Vazões de água do sistema de geração de vapor – Processo convencional. 

Corrente 
Vazão mássica 

(kg/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

Makeup 81450,18 81,61 

BFWP_1 (BFW para a E-105) 25446,04 25,50 

BFWP_2 (BFW para o E-104) 25448,21 25,50 

BFWP_C (BFW para a Caldeira) 303665,12 304,38 

BFWP_R (BFW para o Reator R-102) 40544,92 40,63 

Purga 3036,65 3,04 

Perdas no Processo-1 49114,29 49,21 

Perdas no Processo-2 1034,94 1,04 

Perdas no Processo-3 28264,29 28,32 

Retorno de condensado-4 313654,11 314,29 

 

O consumo energético da caldeira (QC) e das bombas que enviam água de BFW 

tratada para os aquecedores (QBFWP_1 e QBFWP_2), para a caldeira (QBFWP_C) e para o 

reator (QBFWP_R) também foi obtido com a simulação do sistema de geração de vapor. Os 

resultados são apresentados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 – Consumo energético do sistema de geração de vapor – Processo convencional. 

Corrente Energia (GJ/h) 

QBFWP_1 0,02 

QBFWP_2 0,14 

QBFWP_C 1,73 

QBFWP_R 0,23 

QC 755,41 

 

5.2.1.2 Processo alternativo 

 

A Figura 5.7 ilustra a simulação do sistema de geração de vapor realizada no software 

UniSim para o processo alternativo, baseado na planta anteriormente mostrada na Figura 2.10. 
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Figura 5.7 – Sistema de geração de vapor – Processo alternativo. 

Da mesma forma que o item anterior, para realizar a simulação da Figura 5.7 foi 

necessário inserir no software a energia dos equipamentos que utilizam vapor para 

aquecimento das correntes de processo, a energia dos equipamentos que geram vapor dentro 

do processo e as heurísticas definidas na Tabela 4.8. 

A Tabela 5.10 apresenta o consumo energético dos equipamentos que utilizam HPS e 

MPS no processo e a correspondente vazão volumétrica do vapor utilizado. 

Tabela 5.10 – Equipamentos que utilizam vapor no processo – Processo alternativo. 

Equipamento Vapor utilizado 
Energia 

(GJ/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

E-203 HPS 53,69 31,52 

RT-201 MPS 37,63 18,91 

 

A Tabela 5.11 apresenta o consumo energético dos equipamentos que geram MPS 

dentro do próprio processo e a correspondente vazão volumétrica do vapor gerado. 

Tabela 5.11 – Equipamento que gera vapor no processo – Processo alternativo. 

Equipamento Vapor gerado 
Energia 

(GJ/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

R-202 MPS 101,88 15,44 
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A partir da simulação do sistema de geração de vapor para o processo alternativo, 

obtém-se as vazões de água requeridas. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.12 e 

serão utilizados no cálculo dos ecoindicadores. 

Tabela 5.12 – Vazões de água do sistema de geração de vapor – Processo alternativo. 

Corrente 
Vazão mássica 

(kg/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

Makeup 10418,21 10,44 

BFWP_R (BFW para o Reator R-202) 15411,98 15,44 

BFWP_C (BFW para a Caldeira) 35268,32 35,34 

Purga 352,68 0,35 

Perdas no Processo-1 6291,75 6,30 

Perdas no Processo-2 3773,78 3,78 

Retorno de condensado-3 40262,09 40,34 

 

O consumo energético da caldeira (QC) e das bombas que enviam água de BFW 

tratada para a caldeira (QBFWP_C) e para o reator (QBFWP_R) também foi obtido com a 

simulação do sistema de geração de vapor. Os resultados são apresentados na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13 – Consumo energético do sistema de geração de vapor – Processo alternativo. 

Corrente Energia (GJ/h) 

QBFWP_C 0,20 

QBFWP_R 0,02 

QC 87,73 

 

5.2.2 Sistema de Refrigeração 

 

A Figura 5.8 ilustra a simulação do sistema de refrigeração realizada no software 

UniSim para os dois processos de síntese de metanol, baseado na planta anteriormente 

mostrada na Figura 2.10. Esta simulação fornece resultados importantes para o cálculo dos 

ecoindicadores. São eles: vazão de água de reposição (makeup), de purga na torre de 

refrigeração, de perdas por arraste e evaporação e consumo energético da bomba de 

recirculação. 
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Figura 5.8 – Sistema de refrigeração para os processos de síntese de metanol. 

 

Na Figura 5.8, um aquecedor é utilizado para simular a operação unitária de 

resfriamento em cada processo e o consequente aquecimento da água de resfriamento (CW), 

considerando as condições operacionais da CW definidas anteriormente na Tabela 4.9. De 

forma análoga ao sistema de geração de vapor, o somatório das energias liberadas pelos 

equipamentos que utilizam CW é inserido no aquecedor “Processo”. Uma vez inseridos os 

dados e, considerando as heurísticas assumidas na Tabela 4.9, o software calcula a vazão de 

CW necessária para refrigerar cada processo, conforme os itens a seguir. 

 

5.2.2.1 Processo convencional 

 

A Tabela 5.14 apresenta o consumo energético dos equipamentos que utilizam CW no 

processo convencional e a correspondente vazão volumétrica de CW utilizada. 

Tabela 5.14 – Equipamentos que utilizam água de resfriamento – Processo convencional. 

Equipamento 
Energia 

(GJ/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

E-106 350,26 5477,39 

E-107 13,24 207,05 

E-108 20,88 326,52 

E-111 366,14 5725,72 

CT-101 285,80 4469,36 
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A partir da simulação do sistema de refrigeração para o processo convencional, é 

possível obter todas as vazões de água desejadas. Os resultados estão apresentados na Tabela 

5.15 e serão utilizados no cálculo dos ecoindicadores. 

Tabela 5.15 – Vazões de água do sistema de refrigeração – Processo convencional. 

Corrente 
Vazão mássica 

(kg/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

Makeup 673469,58 674,83 

Água de Resfriamento 16173621,11 16206,26 

Arraste 32347,24 32,41 

Evaporação 161736,21 162,06 

Purga 479386,13 480,35 

 

Na Tabela 5.16 são apresentados os consumos energéticos da bomba de recirculação e 

dos ventiladores da Torre de Refrigeração. A energia da bomba (QB) foi obtida pela 

simulação no UniSim, considerando eficiência de 75%, e a energia consumida nos 

ventiladores da Torre de Refrigeração (EFan) foi calculada utilizando a Equação (5.3) 

simplificada, em que ṁCW é a vazão mássica de água de resfriamento em kg/h (PERRY e 

CHILTON, 1973 apud TURTON et al., 2012). 

EFan (kW) = ṁCW ∙ 6,726 ∙ 10
-5

 (5.3) 

Tabela 5.16 – Consumo energético do sistema de refrigeração – Processo convencional. 

Corrente Energia (GJ/h) 

QB 8,91 

EFan 3,87 

 

5.2.2.2 Processo alternativo 

 

A Tabela 5.17 apresenta o consumo energético dos equipamentos que utilizam CW no 

processo alternativo e a correspondente vazão volumétrica de CW utilizada. 

A partir da simulação do sistema de refrigeração para o processo alternativo, é 

possível obter todas as vazões de água desejadas. Os resultados estão apresentados na Tabela 

5.18 e serão utilizados no cálculo dos ecoindicadores. 
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Tabela 5.17 – Equipamentos que utilizam água de resfriamento – Processo alternativo. 

Equipamento 
Energia 

(GJ/h) 

Vazão volumétrica 

(m³/h) 

E-202 51,28 796,57 

E-204 119,41 1854,89 

CT-201 34,77 540,11 

 

Tabela 5.18 – Vazões de água do sistema de refrigeração – Processo alternativo. 

Corrente Vazão mássica (kg/h) Vazão volumétrica (m³/h) 

Makeup 132631,21 132,90 

Água de Resfriamento 3185187,47 3191,62 

Arraste 6370,37 6,38 

Evaporação 31851,87 31,92 

Purga 94408,96 94,60 

 

Na Tabela 5.19 são apresentados os consumos energéticos da bomba de recirculação e 

dos ventiladores. A energia da bomba (QB) foi obtida pela simulação no UniSim, 

considerando eficiência de 75%, e a energia consumida nos ventiladores (EFan) foi calculada 

utilizando a Equação (5.3). 

Tabela 5.19 – Consumo energético do sistema de refrigeração – Processo alternativo. 

Corrente Energia (GJ/h) 

QB 1,75 

EFan 0,76 

 

5.3 RESULTADOS – ECOINDICADORES 

 

Os resultados obtidos para os seis ecoindicadores de consumos de água, combustível, 

energia, matéria-prima, emissões de CO2 e geração de efluentes líquidos são apresentados 

separadamente para cada processo de produção de metanol estudado. 
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5.3.1 Ecoindicador de Consumo de Água 

 

O consumo total de água é proveniente da planta de utilidades e da utilização de água 

como matéria-prima. Considerando que os sistemas de geração de vapor e de refrigeração são 

fechados, o consumo total de água é igual à vazão de água de reposição (makeup) necessária 

para compensar as perdas de água mais a vazão de alimentação de água como matéria-prima 

no processo. 

A partir dos resultados obtidos no item 5.3, as Tabelas 5.20 e 5.21 apresentam os 

resultados para o ecoindicador de consumo de água para os processos convencional e 

alternativo, respectivamente. 

Tabela 5.20 – Ecoindicador de água para o processo convencional. 

Fonte Vazão volumétrica (m³/h) 

Alimentação de água como matéria-prima 176,52 

Makeup para o sistema de geração de vapor 81,61 

Makeup para o sistema de refrigeração 674,83 

Consumo total de água (m³/h) 932,96 

Produção de metanol (t/h) 106,50 

EIH2O
 (m³/t) 8,76 

 

Tabela 5.21 – Ecoindicador de água para o processo alternativo. 

Fonte Vazão volumétrica (m³/h) 

Makeup para o sistema de geração de vapor 10,40 

Makeup para o sistema de refrigeração 132,90 

Consumo total de água (m³/h) 142,30 

Produção de metanol (t/h) 12,02 

EIH2O
 (m³/t) 11,92 

 

Com os resultados apresentados nas Tabelas 5.20 e 5.21, é possível observar que o 

processo convencional é o mais eficiente em termos de consumo de água. A Figura 5.9 
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possibilita uma melhor visualização dos consumos de água, da taxa produção de metanol e 

dos ecoindicadores de consumo de água para os dois processos analisados. 

 

Figura 5.9 – Comparação dos ecoindicadores de água. 

 

5.3.2 Ecoindicador de Consumo de Combustível 

 

As Tabelas 5.22 e 5.23 apresentam os resultados do ecoindicador de combustível para 

os processos convencional e alternativo, respectivamente. O consumo de combustível (gás 

natural) de cada fonte de combustão é obtido dividindo-se o respectivo requerimento de 

energia pelo PCIGN. 

Tabela 5.22 – Ecoindicador de combustível para o processo convencional. 

Fontes de Combustão 
Energia  

(GJ/h) 

PCIGN 

(GJ/t) 

Consumo de combustível 

(t/h) 

R-101 928,66 45,86 20,25 

Caldeira 888,72 45,86 19,38 

Consumo total de combustível (t/h)   39,63 

Produção de metanol (t/h)   106,50 

EIC (t/t)   0,37 
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Tabela 5.23 – Ecoindicador de combustível para o processo alternativo. 

Fontes de Combustão 
Energia  

(GJ/h) 

PCIGN 

(GJ/t) 

Consumo de combustível 

(t/h) 

E-201 48,20 45,86 1,05 

R-201 76,31 45,86 1,66 

Caldeira 103,22 45,86 2,25 

Consumo total de combustível (t/h)   4,97 

Produção de metanol (t/h)   12,02 

EIC (t/t)   0,41 

 

Pela análise das Tabelas 5.22 e 5.23, é possível observar que o processo convencional 

apresenta novamente o melhor resultado. A Figura 5.10 possibilita uma melhor visualização 

dos consumos de combustível, da taxa produção de metanol e dos ecoindicadores de consumo 

de combustível para os dois processos analisados. 

 

 

Figura 5.10 – Comparação dos ecoindicadores de combustível. 
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5.3.3 Ecoindicador de Consumo de Energia 

 

A Tabela 5.24 apresenta os resultados do ecoindicador de consumo de energia para o 

processo convencional, bem como as variáveis de consumo energético, de produção e as 

eficiências9 dos equipamentos. 

Tabela 5.24 – Ecoindicador de energia para o processo convencional. 

Equipamento 
Energia  

(GJ/h) 
Eficiência 

Energia  

(GJ/h) 

K-101 17,30 75% 17,30 

K-102 16,12 75% 16,12 

K-103 16,72 75% 16,72 

K-104 4,48 75% 4,48 

K-105 4,93 75% 4,93 

K-106 0,01 75% 0,01 

R-101 835,79 90% 928,66 

P-101 0,76 75% 0,76 

Caldeira 755,41 85% 888,72 

BFWP_1 0,02 75% 0,02 

BFWP_2 0,14 75% 0,14 

BFWP_C 1,73 75% 1,73 

BFWP_R 0,23 75% 0,23 

Bomba de recirculação 8,91 75% 8,91 

Ventilador Torre de Resfriamento 3,87 75% 3,87 

Consumo total de energia (GJ/h)   1892,61 

Produção de metanol (t/h)   106,50 

EIE (GJ/h)   17,77 

 

A Tabela 5.25 apresenta os resultados do ecoindicador de consumo de energia para o 

processo alternativo. As variáveis de consumo energético, de produção e as eficiências dos 

equipamentos são apresentadas. 

                                                 

9 O software UniSim calcula as energias das bombas e compressores considerando as suas eficiências. 

Isto não ocorre para a caldeira e a fornalha, sendo necessário dividir a energia calculada pela sua eficiência. 
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Tabela 5.25 – Ecoindicador de energia para o processo alternativo. 

Equipamento 
Energia 

(GJ/h) 
Eficiência 

Energia 

(GJ/h) 

K-201 51,49 > 75% 51,49 

E-201 43,38 90% 48,20 

R-201 68,68 90% 76,31 

Caldeira 87,73 85% 103,22 

BFWP_C 0,20 75% 0,20 

BFWP_R 0,02 75% 0,02 

Bomba de recirculação 1,75 75% 1,75 

Ventilador Torre de Resfriamento 0,76 75% 0,76 

Consumo total de energia (GJ/h)   281,95 

Produção de metanol (t/h)   12,02 

EIE (GJ/h)   23,45 

 

Na Tabela 5.25, é possível observar que o compressor K-201 representa um consumo 

energético significativo no processo. Na realidade, aumentar a pressão de 1 para 49,3 atm 

requer um compressor de três estágios e, para evitar danos mecânicos, as temperaturas de 

saída do compressor seriam mantidas em temperaturas especificadas (ZHANG et al., 2013). 

No entanto, Zhang et al. (2013) omitiram isto da simulação, pois consideraram como foco o 

processo combinado de tri-reforma e síntese do metanol. Portanto, um compressor foi usado 

para aumentar a pressão de 1 para 49,3 atm, sendo necessária uma eficiência maior que a de 

75% considerada usualmente no software UniSim. 

Por meio de uma análise quantitativa dos resultados apresentados nas Tabelas 5.24 e 

5.25, nota-se que a caldeira do sistema de geração de vapor e os reatores de reforma (R-101 e 

R-201) representam os equipamentos que mais contribuem com o consumo energético total 

nos dois processos estudados. Portanto, a forma mais lógica de se reduzir o consumo 

energético nesses processos seria priorizando a análise nesses equipamentos. 

Foi considerado que a caldeira opera com eficiência de 85% (SEIDER et al., 2009). 

No entanto, de acordo com Turton et al. (2012), caldeiras mais modernas que possuem 

economizadores de pré-aquecimento de ar, a eficiência pode alcançar um valor de até 90%, 

reduzindo o consumo de energia e reduzindo também o total de emissões de CO2 para cada 

processo. Além disso, avaliar possibilidades de integração energética nos processos poderia 
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auxiliar na redução do requerimento de vapor para aquecimento e, consequentemente, da 

energia a ser fornecida para a caldeira. 

A Figura 5.11 ilustra a comparação entre os resultados obtidos paras os consumos de 

energia, as taxas de produção de metanol e os ecoindicadores de consumo de energia. 

 

Figura 5.11 – Comparação dos ecoindicadores de energia. 

 

5.3.4 Ecoindicador de Consumo de Matéria-Prima 

 

As Tabelas 5.26 e 5.27 apresentam os resultados para o ecoindicador de matéria-prima 

para os processos convencional e alternativo, respectivamente. 

Tabela 5.26 – Ecoindicador de matéria-prima para o processo convencional. 

Correntes de entrada 
Vazão mássica 

(kg/h) 

Corrente “1” (Gás natural) 60,50 

Corrente “3” (Água) 176,16 

Consumo total de matéria-prima (t/h) 236,67 

Produção de metanol (t/h) 106,50 

EIMP (GJ/h) 2,22 
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Tabela 5.27 – Ecoindicador de matéria-prima para o processo alternativo. 

Correntes de entrada 
Vazão mássica 

(kg/h) 

Corrente “1” (Metano) 6,42 

Corrente “2” (Gases de combustão) 27,73 

Consumo total de matéria-prima (t/h) 34,15 

Produção de metanol (t/h) 12,02 

EIMP (GJ/h) 2,84 

 

Pela análise das Tabelas 5.26 e 5.27 é possível verificar que o processo convencional 

possui melhor aproveitamento de matéria-prima em relação ao processo alternativo. Este fato 

fica evidenciado pela Figura 5.12, onde tem-se uma melhor visualização do consumo total de 

matéria-prima, da taxa de produção de metanol e dos ecoindicadores de matéria-prima. 

 

Figura 5.12 – Comparação dos ecoindicadores de matéria-prima. 

 

5.3.5 Ecoindicador de Emissão de CO2 

 

As Tabelas 5.28 e 5.29 apresentam os resultados para o ecoindicador de emissão de 

CO2 para os processos convencional e via tri-reforma, respectivamente. As variáveis de 
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consumo energético, produção e tipo de emissão de cada equipamento são apresentadas, bem 

como os fatores utilizados para conversão da eletricidade (MCTIC, 2019) e da energia de 

combustão do gás natural em emissões de CO2 (IPCC, 2006). Considerou-se o fator médio de 

emissão pelo sistema de produção e transmissão de energia elétrica brasileiro para o ano de 

2018. 

Tabela 5.28 – Ecoindicador de CO2 para o processo convencional. 

Equipamento 
Tipo de 

emisão 

Energia  

(GJ/h) 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Emissão 

(tCO2/h) 

Corrente “29” Fugitiva - - 15,7816 

K-101 Indireta 17,30 0,0206 0,3557 

K-102 Indireta 16,12 0,0206 0,3314 

K-103 Indireta 16,72 0,0206 0,3437 

K-104 Indireta 4,48 0,0206 0,0922 

K-105 Indireta 4,93 0,0206 0,1014 

K-106 Indireta 0,01 0,0206 0,0003 

R-101 Combustão 928,66 0,0561 52,0976 

P-101 Indireta 0,76 0,0206 0,76 

Caldeira Combustão 888,72 0,0561 49,8570 

BFWP_1 Indireta 0,02 0,0206 0,0004 

BFWP_2 Indireta 0,14 0,0206 0,0030 

BFWP_C Indireta 1,73 0,0206 0,0356 

BFWP_R Indireta 0,23 0,0206 0,0047 

Bomba de recirculação Indireta 8,91 0,0206 0,1831 

Ventilador da Torre de Resfriamento Indireta 3,87 0,0206 0,0795 

Total de emissões de CO2 (tCO2/h)    119,28 

Produção de metanol (t/h)    106,50 

EICO2 (tCO2/h)    1,12 

 

Tabela 5.29 – Ecoindicador de CO2 para o processo alternativo. 

Equipamento 
Tipo de 

emisão 

Energia  

(GJ/h) 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Emissão 

(tCO2/h) 

Corrente “15” Fugitiva - - 5,3779 

Corrente “19” Fugitiva - - 0,0136 
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Tabela 5.29 – Ecoindicador de CO2 para o processo alternativo (Continuação). 

Equipamento 
Tipo de 

emisão 

Energia  

(GJ/h) 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Emissão 

(tCO2/h) 

K-201 Indireta 51,49 0,0206 1,0583 

E-201 Combustão 48,20 0,0561 2,7040 

R-201 Combustão 76,31 0,0206 4,2810 

Caldeira Combustão 103,22 0,0561 5,7905 

BFWP_C Indireta 0,20 0,0206 0,0041 

BFWP_R Indireta 0,02 0,0206 0,0004 

Bomba de recirculação Indireta 1,75 0,0206 0,0361 

Ventilador da Torre de Resfriamento Indireta 0,75 0,0206 0,0153 

Total de emissões de CO2 (tCO2/h)    19,28 

Produção de metanol (t/h)    12,02 

EICO2 (tCO2/h)    1,60 

 

O processo convencional apresentou menores emissões de CO2 por tonelada de 

metanol produzido do que o processo alternativo. Na Figura 5.13 é possível visualizar o total 

de emissões de CO2, a taxa de produção de metanol e os ecoindicadores de emissão de CO2 

para os dois processos analisados. 

 

Figura 5.13 – Comparação dos ecoindicadores de CO2. 



112 

 

5.3.6 Ecoindicador de Geração de Efluentes Líquidos 

 

As Tabelas 5.30 e 5.31 apresentam os resultados para o ecoindicador de efluentes 

líquidos para os processos convencional e via tri-reforma, respectivamente. 

Tabela 5.30 – Ecoindicador de efluentes líquidos para o processo convencional. 

Fonte 
Vazão volumétrica 

(m³/h) 

Corrente de processo “13” 99,56 

Corrente de processo “39” 12,97 

Purga da caldeira 3,04 

Perdas no processo-1 49,21 

Perdas no processo-2 1,04 

Perdas no processo-3 28,32 

Purga da torre de refrigeração 480,35 

Total de efluentes líquidos (m³/h) 674,50 

Produção de metanol (t/h) 106,50 

EIEL (m³/t) 6,33 

 

Tabela 5.31 – Ecoindicador de efluentes líquidos para o processo alternativo. 

Fonte 
Vazão volumétrica 

(m³/h) 

Corrente de processo “22” 0,16 

Purga da caldeira 0,35 

Perdas no processo-1 6,30 

Perdas no processo-2 3,78 

Purga da torre de refrigeração 94,60 

Total de efluentes líquidos (m³/h) 105,20 

Produção de metanol (t/h) 12,02 

EIEL (m³/t) 8,75 

 

A geração de efluentes líquidos nos processos é proveniente da corrente de fundo das 

respectivas colunas de destilação (água com traços de metanol), da purga da torre de 
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refrigeração, da purga da caldeira e do condensado que não retorna ao processo. 

Especificamente, no processo convencional, a corrente de fundo do equipamento V-101 

(tambor separador), referente à água em excesso removida, também é contabilizada na vazão 

volumétrica total de efluentes. O volume de água de chuvas, eventos de parada, manutenção 

ou afins, não foi considerado nos cálculos, somente condições normais de operação. 

Pela análise quantitativa das Tabelas 5.30 a 5.31, a purga da torre de refrigeração é a 

fonte de maior geração de efluentes nos dois processos analisados. Dessa forma, para a 

redução do consumo de água nas plantas de utilidades, uma alternativa seria minimizar a 

corrente de purga na torre de refrigeração. Nesta dissertação foi assumido que o fator de perda 

de purga da torre de refrigeração (γ) é de 3% da vazão de água de resfriamento, porém 

existem meios de se reduzir a purga, como por exemplo, melhorando a qualidade da água de 

reposição. 

Novamente o processo convencional apresentou o menor valor de ecoindicador. A 

Figura 5.14 possibilita uma melhor visualização do volume total gerado de efluentes líquidos, 

da taxa de produção de metanol e dos ecoindicadores de geração de efluentes líquidos para os 

dois processos analisados. 

 

 

Figura 5.14 – Comparação dos ecoindicadores de efluentes líquidos. 
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5.4 RESULTADOS – ÍNDICE COMPARATIVO DA ECOEFICIÊNCIA (ICE) 

 

Conforme apresentado na metodologia do Capítulo 4, o Índice de Comparação de 

Ecoeficiência (ICE) foi desenvolvido para os dois processos estudados, com base nos 

ecoindicadores de consumos de água, combustível, energia, matéria-prima, emissões de CO2 e 

geração de efluentes líquidos. A metodologia ICE foi implementada nesta dissertação para 

comparar a ecoeficiência das plantas de produção de metanol estudadas e, quantitativamente, 

apontar o processo que menos impacto causa ao meio ambiente. 

Na Tabela 5.32 é possível observar todos os resultados para os seis ecoindicadores de 

cada um dos processos analisados. Seus valores adimensionais também são apresentados, 

obtidos pela divisão de cada ecoindicador pelo maior valor de cada categoria. 

Tabela 5.32 – Normalização dos ecoindicadores. 

Ecoindicadores Processo Convencional Processo Alternativo 

EIH2O 8,76 11,92* 

EIC 0,37 0,41* 

EIE 17,77 23,45* 

EIMP 2,22 2,84* 

EICO2 1,12 1,60* 

EIEL 6,33 8,75* 

Ecoindicadores normalizados   

EIH2O 0,73 1,00 

EIC 0,90 1,00 

EIE 0,76 1,00 

EIMP 0,78 1,00 

EICO2 0,70 1,00 

EIEL 0,72 1,00 

*Maiores valores: base para a normalização 

 

Os resultados normalizados (intervalo de 0 a 1, sendo 1 o pior resultado), uma vez que 

não possuem unidade, permitem análises integradas e em forma de índices. Além disso, 

possibilitam uma melhoria nas análises qualitativas de conjuntos de indicadores. 
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Uma vez que são calculados seis ecoindicadores para cada processo de produção de 

metanol, o gráfico radar forma dois hexágonos, cujos vértices representam cada categoria de 

ecoindicador avaliada, conforme a Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 – Gráfico radar dos ecoindicadores normalizados para os dois processos 

estudados. 

É possível verificar que o hexágono que representa o processo convencional é o de 

menor área, representando o melhor resultado (mais ecoeficiente). De forma a comparar 

quantitativamente a ecoeficiência dos dois processos, o ICE foi determinado por meio das 

Equações (2.41) e (2.42), cujos resultados são apresentados na Tabela 5.33. 

Tabela 5.33 – Determinação do ICE entre os dois processos analisados. 

Ecoindicador × Ecoindicador Processo Convencional Processo Alternativo 

Matéria-prima × Combustível 0,70 1,00 

Matéria-prima × Energia 0,59 1,00 

Matéria-prima × CO2 0,55 1,00 

Matéria-prima × Água 0,57 1,00 

Matéria-prima × Efluentes 0,57 1,00 

Combustível × Energia 0,68 1,00 

Combustível × CO2 0,63 1,00 

Combustível × Água 0,66 1,00 
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Tabela 5.33 – Determinação do ICE entre os dois processos analisados (Continuação). 

Ecoindicador × Ecoindicador Processo Convencional Processo Alternativo 

Combustível × Efluentes 0,65 1,00 

Energia × CO2 0,53 1,00 

Energia × Água 0,56 1,00 

Energia × Efluentes 0,55 1,00 

CO2 × Água 0,51 1,00 

CO2 × Efluentes 0,51 1,00 

Água × Efluentes 0,54 1,00 

Soma 8,80 15,00 

1 2⁄ ∙ sen(2π/6) 0,43 0,43 

Área do hexágono 3,81 6,50 

ST ST
*⁄  0,59  

ICE 41,36  

 

Pela análise da Tabela 5.33, é possível destacar que, considerando o mesmo peso para 

cada ecoindicador, o processo convencional (via reforma a vapor do gás natural) é 41,36% 

mais ecoeficiente que o processo alternativo (via tri-reforma do metano), sendo a opção mais 

adequada na realização de novos projetos alinhados com o conceito de sustentabilidade. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Nesta dissertação foram abordadas duas tecnologias de produção de metanol, cuja 

diferença essencial está na preparação do gás de síntese: via reforma a vapor do gás natural 

(convencional) e via tri-reforma do metano (alternativo). Os dois processos e os seus sistemas 

de utilidades foram simulados no software UniSim Design Suite R390. 

O trabalho de Luyben (2016) foi utilizado como principal referência para a simulação 

da etapa de reforma a vapor do gás natural, nomeada como a “Parte 1” do processo 

convencional. A simulação da “Parte 2” do processo convencional, referente às etapas de 

síntese e purificação do metanol, utilizou como referência o processo apresentado por Luyben 

(2010). A simulação do processo alternativo, via tri-reforma do metano, foi baseada no 

trabalho de Zhang et al. (2013). Por fim, os sistemas de refrigeração e de geração de vapor 

foram simulados para ambos os processos com base em heurísticas apresentadas na literatura. 

Os resultados encontrados nas simulações, em sua maioria, foram considerados 

satisfatórios quando comparados com os dados apresentados pelos autores. No processo 

convencional (Parte 1) foi possível obter a composição do gás de síntese alimentado na planta 

desenvolvida por Luyben (2010) com pequenos desvios, por meio de ajustes e adaptações do 

processo apresentado por Luyben (2016). No processo convencional (Parte 2), o maior desvio 

apresentado foi referente à coluna de destilação, cuja especificação de pressão foi reajustada. 

Por fim, no processo alternativo, os maiores desvios foram encontrados para variáveis de 

pequena ordem de grandeza, as quais possuem maior sensibilidade ao erro. 

Com os resultados obtidos nas simulações, foi possível quantificar o consumo de água, 

de combustível, de energia, de matéria-prima, emissões de CO2 e geração de efluentes 

líquidos, utilizando-se os respectivos ecoindicadores. 
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Analisando-se quantitativamente os resultados, observou-se que a caldeira do sistema 

de geração de vapor e os reatores de reforma são os principais responsáveis pelo consumo de 

energia e consequente emissão de CO2 (por combustão) nos dois processos. Em relação à 

geração de efluentes, que está diretamente relacionada ao consumo de água, constatou-se que 

a purga da torre de refrigeração tem a principal contribuição nos dois processos. 

Por fim, foi possível aplicar a metodologia do Índice Comparativo da Ecoeficiência 

(ICE) desenvolvida por Pereira et al. (2018) para avaliação quantitativa da ecoeficiência das 

diferentes tecnologias de produção de metanol. Os resultados mostraram que o processo 

convencional é aproximadamente 41% mais ecoeficiente que o processo alternativo. 

Dessa forma, o processo via tri-reforma do metano (alternativo), apesar da vantagem 

destacada na literatura de utilização direta dos gases de combustão, gera maior impacto 

ambiental que a tecnologia mais utilizada atualmente. Além disso, a desvantagem da 

produção em baixa escala, evidenciada pela baixa produção de metanol na simulação do 

processo, contribui para que esta planta seja a menos ecoeficiente. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento de estudo de 

viabilidade técnico-econômica dos dois processos de produção de metanol estudados, com 

base na qualidade dos produtos e nos consumos de água e de energia. 

Outra sugestão seria desenvolver o estudo dos ecoindicadores considerando as outras 

quatro rotas de preparação do gás de síntese (oxidação parcial, reforma autotérmica, reforma 

seca e reforma combinada), determinando as condições ótimas para a obtenção do número 

estequiométrico ideal para a síntese do metanol. Além disso, desenvolver o estudo dos 

ecoindicadores variando as heurísticas adotadas nos sistemas de utilidades, como fator de 

purga na torre de refrigeração, fator de perda de vapor, entre outras, a fim de avaliar a 

influência desses parâmetros nos resultados dos ecoindicadores seria bastante interessante. 

Por fim, recomenda-se desenvolver novas métricas de avaliação de impacto ambiental 

utilizando o algoritmo para redução de resíduos (Waste Algorithm Reduction, WAR) 

(YOUNG E CABEZAS, 1999). São elas: aquecimento global, destruição do ozônio, 

acidificação e chuva ácida, oxidação fotoquímica ou formação de poluição, toxicidade 

humana por ingestão, por inalação ou por exposição cutânea, toxicidades aquática e terrestre.  
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