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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a ecoeficiência ambiental da indústria de 

monocloreto de vinila por meio de simulação no software UNISIM. A simulação do processo 

foi realizada com base no fluxograma de processo apresentado por Seider et al. (2008). Os 

resultados das correntes da planta simulada foram comparados com os resultados reportados 

pelos autores. Após verificar a similaridade dos resultados, por meio dos dados da planta 

simulada desenvolveram-se os ecoindicadores de emissão de CO2 e de consumo de energia para 

a planta de produção de monocloreto de vinila. 

 

Palavras chave: MVC, Ecoindicador, Simulação, UNISIM. 
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ABSTRACT 

 

 

 This study aims to evaluate the environmental eco-efficiency of monovinyl chloride 

industry through simulation in UNISIM software. The process simulation was carried out based 

on the process flow diagram presented by Seider et al. (2008). The results of the simulated plant 

streams were compared with the results reported by the authors. After checking the similarity 

of the results, the eco-indicators of CO2 emissions and energy consumption for the monovinyl 

chloride production plant were developed with the simulated plant data. 

 

Keywords: MVC, Eco-indicator, Simulation, UNISIM. 
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                                                   CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTO 

 

Diante dos avanços tecnológicos e com o aumento da disponibilidade de sofisticados 

computadores a baixo custo, as simulações computacionais de processos ficaram mais 

acessíveis e tiveram um considerável aumento em sua utilização. A simulação computacional 

tem se tornado uma poderosa ferramenta de engenharia, possuindo aplicação em uma vasta 

gama de problemas, tais como: dimensionamento de equipamentos, estimativa de custos, 

melhorias na sintonia de malhas de controle, desenvolvimento de novas estratégias de controle 

na otimização dos processos, dentre tantas outras (PRATA et al., 2010). 

Define-se simulação como um modelo matemático capaz de gerar a descrição do estado 

de um sistema, a partir de condições previamente especificadas (condições iniciais e de 

contorno, parâmetros, dimensões de equipamentos, e suas faixas operacionais, possíveis 

perturbações, entre outras). Tal modelo é uma estrutura idealizada que representa o processo 

real, tendo como base equações matemáticas. Basicamente, os modelos matemáticos de 

processo podem ser divididos entre modelos fenomenológicos, que são baseados nas equações 

de balanço de massa, energia e quantidade de movimento, e modelos empíricos que são 

correlações matemáticas entre as variáveis baseadas nos dados observados. Há ainda o modelo 

que mescla as duas abordagens, chamado de modelo híbrido (PRATA, 2013). 

Portanto, com o aumento da demanda e a grande necessidade de tornar as simulações 

mais aplicadas e sua utilização mais eficiente, pacotes computacionais foram e estão sendo 

desenvolvidos. Essas ferramentas tornam práticas e rápidas simulações complexas, já que 

possuem uma gama variada de modelos matemáticos e bancos de dados termodinâmicos, 
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permitindo sua utilização de formas variadas. Uma quantidade substancial de softwares foram 

desenvolvidos, tais como: Matlab®, Scilab®, Aspen/HYSYS/UNISIM®, PRO/II®, EMSO®, 

gPROMS®, SpeedUP®, Maple®, MathCad® e COCO® (PRATA, 2013). Entretanto, um 

empecilho comum a esses softwares é a não permissão para a modificação de partes do código 

computacional pelo usuário, o que, torna difícil o ajuste da simulação às necessidades 

específicas. Quando o software permite a modificação de seu código base, a simulação se torna 

mais complexa. Entretanto se aproxima mais da realidade, já que pode lidar com demandas 

específicas do processo. Dado o alto grau de investimento e complexidade no desenvolvimento 

de tais softwares, os custos para sua aquisição são elevados, sendo essa a principal dificuldade 

de sua utilização. Tal fator é um grande impeditivo no desenvolvimento de pesquisas no meio 

acadêmico e até mesmo na sua utilização na área industrial, porém se comparado aos custos de 

desenvolvimento de uma planta piloto a simulação computacional torna-se uma ferramenta 

mais viável. 

Uma aplicação da simulação computacional que vem atraindo novos estudos é o 

levantamento de indicadores ecológicos que buscam relacionar variáveis ambientais e 

econômicas, de modo a quantificar os impactos ambientais gerados por um determinado 

processo. Tais indicadores são chamados de ecoindicadores e tornaram-se populares devido ao 

aumento do apelo sócio-ambiental na busca do desenvolvimento sustentável, segundo Pereira 

(2013). Os ecoindicadores mais comuns são: consumo de água, consumo de energia, emissão 

de gases de efeito estufa, geração de efluentes líquidos, geração de resíduos sólidos. 

Segundo o conceito elaborado pelo World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD, 2000), a ecoeficiência é alcançada mediante o fornecimento de bens e 

serviços a preços competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de 

vida, ao mesmo tempo em que reduzam progressivamente o impacto ambiental e o consumo de 

recursos ao longo do ciclo de vida a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

sustentação estimada da Terra. 

Dessa forma a ecoeficiência surgiu como uma valiosa diretriz para implementação do 

conceito de sustentabilidade.  

Com o aumento das leis ambientais e maior conscientização dos consumidores, a 

demanda por produtos que atendam aos quesitos de sustentabilidade tem crescido atualmente.  
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Esse fato gerou um desafio às empresas que buscam tornar seus processos alinhados e 

adequados aos conceitos de sustentabilidade. Assim, as empresas têm procurado avaliar seus 

processos não somente pelo foco econômico, mas também pelo foco ambiental; modificando 

seus processos de modo a gerar menores impactos ambienteis: emissões de gases poluentes, 

geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos, e consumos de água e energético. Esses 

impactos são estimados, geralmente, pela elaboração de ecoindicadores, globais ou não. 

"Ecoindicador" é um sintetizador de informações quantitativas e qualitativas que 

permite avaliar a ecoeficiência de um processo através do foco conjunto: ambiental e 

econômico. Sua formulação, de maneira simples, é representada pela razão entre um parâmetro 

econômico (receita ou produção) e um parâmetro ambiental (consumo energético, consumo de 

água, geração de CO2, geração de efluentes, geração de resíduos, entre outros), quantificando 

os impactos ambientais e sociais provocados durante o processo produtivo. 

Os ecoindicadores têm sido úteis na realização de estudos comparativos para auxílio na 

tarefa de tomada de decisão para modificações de processos já existentes, ou na elaboração de 

novos projetos de unidades de produção, visando operações industriais mais ecoeficientes.  

Segundo Pereira (2013), a indústria petroquímica tem recebido pouca atenção por parte 

de pesquisadores para avaliação de ecoeficiência, por meio de ecoindicadores. Especificamente, 

o policloreto de vinila (PVC) tornou-se o segundo termoplástico mais utilizado no mundo 

(NUNES et al., 2002), e a sua demanda mundial continua a crescer. O PVC é obtido 

industrialmente através do processo de polimerização do monocloreto de vinila (MVC).  

A produção do MVC ocorre principalmente através de duas rotas: a desidrocloração do 

dicloroetano e a hidrocloração do acetileno (SEIDER et al., 2008), sendo a primeira mais 

amplamente utilizada em escala mundial, a passo que a rota do acetileno teve sua importância 

até a década de 60, principalmente na Europa Ocidental. Vale destacar que a rota do acetileno 

apresenta como vantagem menor custo de instalação da planta de produção. No entanto, o custo 

do acetileno é maior que o do eteno, tornando este processo economicamente pouco viável 

(SEIDER et al., 2008). 

Com base no exposto, este trabalho visa o desenvolvimento de ecoindicadores do 

processo de produção de mono cloreto de vinila partindo da desidrocloração do dicloroetano, 

por meio de simulação computacional. 
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Os estudos de ecoindicadores na indústria de MVC ainda não foram amplamente 

abordados na literatura técnico-científica, fato que impulsionou a pesquisa deste trabalho. 

Espera-se, assim, contribuir para o aumento de informações sobre o uso de ecoindicadores nesse 

ramo industrial que tem grande potencial devido a sua demanda mundial. 

 

1.2. OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar o processo de produção de mono 

cloreto de vinila partindo da desidrocloração do dicloroetano, por meio de simulação 

computacional. Especificamente, será utilizado o software UNISIM1 Design Suite R390, da 

empresa Honeywell, licenciado para Universidade Federal Fluminense. 

Para representação do processo de produção de mono cloreto de vinila foi selecionada 

a planta apresentada originalmente por Seider et al. (2008). Esta escolha foi devido à quantidade 

de dados operacionais e de equipamentos suficientes para realização da simulação. 

Os objetivos específicos para do presente trabalho são: 

 Comparar e discutir os resultados encontrados na simulação computacional 

realizada pelo software UNISIM com os resultados apresentados por Seider et al. 

(2008); 

 Desenvolver os ecoindicadores de emissão de CO2 e consumo energético. 

Por último, este trabalho visa contribuir como referência na literatura no tema de 

simulação computacional na indústria de monocloreto de vinila e ecoindicadores industriais. 

 

 

 

 

                                                 

1 O Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense foi incluído no 

Programa Acadêmico da Empresa Honeywell, o qual concedeu licenças do programa UNISIM® versão R390 

Desing Suite para todos os computadores do laboratório de simulação da UFF.  
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1.3. ESTRUTURA 

 

Além desta introdução, que apresenta a contextualização, motivação, pacote 

computacional, cenário industrial e os objetivos, este trabalho de conclusão de curso está 

organizado como descrito a seguir. 

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica sobre o monocloreto de vinila, 

apresentando suas características, sua importância na indústria e principais rotas de produção. 

Além disso, são comentados os principais trabalhos sobre ecoindicadores industriais, incluindo 

suas formulações. São, também, apresentadas a importância da simulação computacional para 

fins de aplicação em engenharia de processos e especificamente detalhes sobre o software 

UNISIM Design Suite R390. 

Capítulo 3: é apresentado em detalhes o processo de produção de monocloreto de vinila 

partindo da desidrocloração do dicloroetano, incluindo suas condições operacionais, parâmetros 

reacionais e de especificação de produto e dimensionamento dos equipamentos. São 

apresentadas, também, as equações específicas para o desenvolvimento dos ecoindicadores com 

base nas variáveis deste processo. 

Capítulo 4: é apresentada a metodologia utilizada na simulação do processo de 

monocloreto de vinila, incluindo critério de avaliação de desempenho para simulação. 

Capítulo 5: são apresentados e discutidos os resultados da simulação e dos 

ecoindicadores desenvolvidos. 

Capítulo 6: é apresentada a conclusão do trabalho, bem como sugestões para trabalhos 

futuros. 

Finalmente, são apresentadas as referencias bibliográficas consultadas e citadas durante 

o trabalho. 

Este trabalho foi desenvolvido durante a Graduação do Departamento de Engenharia 

Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense – UFF e está inserido nas linhas 

gerais de modelagem, simulação e controle de processos, e também, de meio ambiente e 

sustentabilidade. 



 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HISTÓRICO 

  

O monocloreto de vinila (MVC), produto com ponto de ebulição -13,8 ºC, foi 

primeiramente sintetizado por Justus von Liebig em 1835 (NASS e HEIBERGER, 1986). 

Liebig descobriu o MVC através da reação do dicloroetileno com solução alcoólica de 

hidróxido de potássio. No entanto, um aluno de Liebig, Victor Regnault, foi o responsável pela 

publicação do artigo em 1839,, que observou a ocorrência de um pó branco após a exposição à 

luz solar de ampolas seladas cheias do gás MVC (NASS e HEIBERGER, 1986). Regnault 

acreditava que o tal pó se tratava do poli (cloreto de vinila) (PVC), mas estudos posteriores 

concluíram que se tratava do poli (cloreto de vinilideno).  

O primeiro registro de obtenção do PVC através da polimerização do MVC data de 

1872. A formação de um sólido branco, resultado da mudança do MVC induzida pela exposição 

à luz, com propriedades que coincidem com as propriedades do PVC foram descritas por E. 

Baumann (NASS e HEIBERGER, 1986). Já em meados de 1912, Fritz Klatte desenvolveu um 

processo básico que permitiria a produção comercial do PVC na Chemische Fabrik Griesheim-

Elektron, empresa que o empregava (NASS e HEIBERGER, 1986). Foi também Klatte quem 

descobriu a rota do acetileno para produção do MVC, que consiste na reação do gás acetileno 

com o cloreto de hidrogênio (NASS e HEIBERGER, 1986).  Tal descoberta veio da necessidade 

do uso do acetileno, disponível de forma abundante na Alemanha, dado o excesso de carbureto 

de cálcio. A polimerização do MVC via radicais livres, através de iniciadores tipo peróxidos 

orgânicos, também descoberta por Klatte em 1915. 

De 1912 a 1926 a Chemische Fabrik Griesheim-Elektron não obteve sucesso na 
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construção de equipamentos capazes de processar o PVC, apesar de sua instabilidade ao calor, 

fato esse que levou a suspensão de uma série de patentes, abrindo caminho para outras empresas 

tentarem produzir o PVC (NASS e HEIBERGER, 1986).  

Foi em 1926 que W. Semon descobriu que a mistura do PVC com tricresil fosfato ou 

dibutilftalato – conhecidos como agentes plastificantes – possibiliatava seu processamento e o 

tornava altamente flexível (NASS e HEIBERGER, 1986). Foi assim que Semon criou o 

primeiro elastômero termoplástico, importante no recobrimento de fios e cabos elétricos no 

período da crise da borracha na Segunda Guerra Mundial, que se estenderam até os dias de hoje.  

O desenvolvimento de compostos organometálicos e sais baseados em chumbo, cádmio, 

bário, cálcio, estanho e zinco solucionaram o problema de baixa estabilidade a baixas 

temperaturas. Por essa razão tais compostos são hoje conhecidos como estabilizantes térmicos 

(NUNES et al., 2006). 

Os Estados Unidos da América conseguiram, pela primeira vez, produzir o PVC 

comercialmente nos anos 20, fato replicado pela Alemanha somente na década de 30. Já o Brasil 

obteve a produção comercial em 1954, em uma planta construída em parceria entre a empresa 

americana B. F. Goodrich e a Indústrias Químicas Matarazzo, utilizando tecnologia da empresa 

americana. Essa mesma planta, após sofrer uma modernização, é ainda utilizada pela empresa 

Braskem (NUNES et al., 2006). 

 

2.2 OBTENÇÃO DO MVC 

 

Existem duas rotas principais para a obtenção do MVC, sendo elas a rota do 

Eteno/Cloro, também conhecida como processo balanceado, e a rota do acetileno (NUNES et 

al., 2006). A primeira é a mais utilizada em escala global por apresentar menor custo na 

obtenção das matérias primas. A rota do acetileno teve sua importância durante a década de 60 

na Europa Ocidental, principalmente pela ampla disponibilidade de matéria prima (NASS e 

HEIBERGER, 1986).  

Nos dias de hoje, apesar de possuir menor custo para a instalação da planta produtiva, a 

rota do acetileno é menos viável devido ao elevado custo do acetileno derivado do petróleo, na 

comparação com o eteno (NUNES et al., 2006). No entanto, tal rota permanece como uma 
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alternativa devido a possiblidade de obtenção do acetileno através de outras fontes sendo ainda 

a principal rota de produção na China (NUNES et al., 2006). 

Devido aos custos crescentes dos derivados de petróleo, rotas alternativas começaram a 

ser estudas. Hoje já se tem conhecimento de uma rota para obtenção do MVC através do etano. 

Essa rota mostra-se economicamente mais viável, do ponto de vista da obtenção de insumos, 

uma vez que o etano pode ser obtido diretamente do gás natural e do petróleo dispensando a 

necessidade de craqueamento. Hoje já existe uma planta em fase experimental que opera através 

da rota do etano, na Europa (NUNES et al., 2006). 

 

2.3 ROTAS DE OBTENÇÃO DO MVC 

 

2.3.1 Rota do Eteno/Cloro 

A obtenção do MVC através do processo balanceado consiste em duas rotas 

interdependentes que se baseiam em o produto intermediário, o 1,2-dicloroetano (EDC). 

A primeira reação, apresentada na Equação (2.1), consiste na obtenção do EDC através 

da cloração direta do eteno. Normalmente, a reação se processa em temperaturas entre 50º e 

70ºC e pressões de 4 a 5 atm nos processos em fase líquida (NASS e HEIBERGER, 1986).  Já 

nos processos ocorrendo em fase gasosa, a temperatura sobe para a faixa de 90 a 130ºC e a 

pressão de operação chega a dobrar (NASS e HEIBERGER, 1986). 

 

C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2 
Eteno          Cloro         EDC 

  (2.1) 

 

Na Equação (2.2) apresenta-se a segunda reação de obtenção do dicloroetano, reação 

conhecida como oxicloração (SEIDER et al., 2008). Tal processo consiste na reação do eteno 

com o ácido clorídrico em presença de oxigênio. Utiliza-se, normalmente, como catalizador o 

cloreto de cobre e opera-se em temperaturas próximas dos 300ºC. Uma forma de aumentar o 

rendimento da reação é injetar oxigênio puro no meio reacional ao invés de ar atmosférico, mas 

isso tem impacto direto no custo do processo. 
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C2H4 + 2 HCl +   O2 → C2H4Cl2 + H2O 

Eteno     Ac. Clorídrico    Oxigênio          EDC            Água 
(2.2) 

 

As correntes de EDC oriundas dos processos descritos nas Equações (2.1) e (2.2) 

seguem para a reação de craqueamento onde obtém-se como produto o MVC. 

A reação descrita na Equação (2.3) acontece em fornalhas que operam na faixa de 

540ºC. No processo patenteado pela B.F. Goodrich, a pressão de alimentação da fornalha fica 

por volta de 25 atm, ao passo que outras companhias trabalham com pressões bem menores, na 

faixa de 7 a 10 atm (SEIDER et al., 2008). O rendimento dessa reação fica situado na faixa de 

60 a 70%. Para que se eleve o rendimento, faz-se necessário a redução da vazão, por isso é 

economicamente mais viavel trabalhar nessa faixa de rendimento, recuperando e reciclando o 

EDC dentro do próprio processo. 

O nome processo balanceado vem da necessidade de se reaproveitar o ácido clorídrico 

proveniente da reação de craqueamento do EDC. A soma das Equações (2.2) e (2.3) permite 

observar que a cada 2 moléculas consumidas na reação de oxicloração, uma é liberada na etapa 

de craqueamento. Dessa forma, a alimentação na fornalha é feita com 50% de EDC proveniente 

da cloração direta e 50% proveniente da oxicloração, o que permite que todo ácido clorídrico 

usado na reação de oxicloração seja produzido na etapa de craqueamento, como pode ser visto 

na Equação (2.3). 

 

O processo global de produção de MVC pode ser sintetizado conforme ilustrado na 

Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Visão geral de obtenção do MVC. 

C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl  
    EDC                     MVC           Ac. Clorídrico 

(2.3) 
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2.3.2 Rota do Acetileno 

A rota do Acetileno foi a mais usada durante a década de 60, permanecendo como 

principal rota na China (NASS e HEIBERGER, 1986). Esse processo baseia-se na reação do 

acetileno com o ácido clorídrico na presença de catalizador. Nesse caso o cloreto de mercúrio 

é o mais comum.  

A conversão e rendimento dessa reação ocorrem na faixa de 95 a 99%, bastante elevado 

se comparado com a rota do Eteno-Cloro. A faixa de temperatura do processo está 

compreendida entre 90 e 140ºC e as pressões em aproximadamente 1,5 atm. A Equação (2.4) 

detalha o processo de obtenção de MVC pela rota do acetileno. 

 

C2H2 + HCl   →     C2H3Cl 
            Acetileno    Ac. Clorídrico              MVC   

(2.4) 

 

2.3.3 Rota do Etano  

Enumeras pesquisas para obtenção do MVC através do etano têm sido realizadas. O 

etano é obtido diretamente do gás natural e do petróleo, e a maior parte das reservas mundiais 

de etano são utilizadas para produzir eteno. Portanto, a obtenção do MVC através dessa rota 

eliminaria a etapa de craqueamento do etano para obtenção do eteno, diminuindo o custo com 

insumos.  

A grande dificuldade da produção do MVC através do etano é a seletividade da reação.  

O sistema catalitico que torna a operação viável é muito complexo e hoje é o principal 

responsável pela inviabilidade econômica de tal rota. Os custos do sistema extrapolam a 

economia na obtenção de eteno. Uma planta teste foi desenvolvida na Europa provando a 

inviabilidade econômica de tal rota (NUNES et al., 2006). No momento, as pesquisas em torno 

do assunto estão em baixa, parte por conta da crise econômica mundial que desacelerou o 

consumo e parte pela atual crise do petróleo que tornou o insumo mais barato. 

A Equação (2.5) detalha a obtenção do MVC pela rota do etano. 

 

2C2H6 + Cl2 +   O2   →   2 C2H3Cl + 3 H2O 
                 Etano           Cloro     Oxigênio                      MVC               Água 

(2.5) 
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2.4 O MERCADO DO PVC 

 

Sendo o segundo termoplástico do mundo, em termos de consumo, o PVC teve demanda 

superior a 36 milhões de toneladas no ano de 2008. A capacidade mundial instalada de produção 

de tal composto é de aproximadamente 43 milhões de toneladas ao ano (CMA, 2008). Segundo 

dados do Instituto do PVC,  no Brasil o consumo ficou em torno de 1,3 milhões de toneladas 

em 2013, algo em torno de 6,7 kg per capita/ano (Instituto do PVC, 2015a). Esse consumo é 

relativamente baixo se comparado a países desenvolvidos, mostrando o grande potencial de 

crescimento do Brasil para tal indústria. A Tabela 2.1 apresenta o consumo mundial de PVC no 

ano de 2004. 

  

Tabela 2.1 - Dados de consumo per capita de PVC em alguns países selecionados até o ano de 2004. 

País/Região  Consumo per capita (kg/Hab/ano) 

Taiwan 41,9 

Estados Unidos 21,1 

Coréia do Sul 20,0 

Canadá 18,8 

Europa Ocidental 14,1 

Japão 12,1 

Europa Oriental 5,3 

China 5,2 

Colômbia 4,2 

Brasil 4,0 

México 3,7 

Oriente Médio 3,3 

América do Sul 3,1 

Argentina  2,8 

Venezuela 1,8 

Antiga URSS 1,8 

Índia 0,8 

África 0,6 

Média Mundial 4,6 

Fonte: CMAI (2005)  
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A Tabela (2.2) mostra o crescimento anual do mercado de PVC no Brasil até o ano de 

2013. 

 

Tabela 2.2 - Consumo Aparente de PVC no Brasil. 

 Produção Importações Exportações Consumo 

Aparente* 

Crescimento 

Anual (%) 

1995 581,332 63,654 146,743 498,243 - 

1996 626,959 82,548 132,573 576,934 15,8 

1997 631,851 61,471 69,482 623,840        8,1 

1998 632,267 122,673 42,500 712,440 14,2 

1999 658,471 62,889 59,696 661,664 -7,2 

2000 648,199 117,847 34,904 731,142 10,5 

2001 538,091 129,166 46,759 620,498 -15,1 

2002 602,458 141,852 55,469 688,841 11,0 

2003 604,088 86,397 86,865 603,620 -12,4 

2004 629,747 94,521 50,235 674,033 11,47 

2005 640,319 119,491 65,632 694,178 3,0 

2006 676,263 126,647 35,617 767,292 10,5 

2007 686,464 176,748 43,211 820,001 6,9 

2008 698,667 365,632 21,655 1.042,644 27,1 

2009 689,484 285,768 42,012 933,240 -10,5 

2010 724,927 386,972 2,189 1.109,710 18,9 

2011 696,491 477,706 1,412 1.172,785 5,7 

2012 758,588 403,164 2,179 1.159,573 -1,1 

2013 865,671 484,246 4,296 1.345,621 16,0 

*Cálculo do Consumo Aparente: Consumo Aparente = Produção + Importações – Exportações.  

Fonte: ABIQUIM/Coplast (2014). 
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O PVC é considerado um dos mais versáteis plásticos. Isso devido ao fato da fabricação 

da resina acontecer através da incorporação de aditivos, fazendo com que o PVC tenha suas 

características alteradas dependo da aplicação final, podendo variar de rígido a extremamente 

flexível. A grande versatilidade também acontece devido aos diversos processos de moldagem, 

podendo ser injetado, extrudado, espalmado entre outros (RODOLFO JR e MEI, 2009). 

Com uma faixa tão vasta, o PVC pode ser aplicado desde tubos e conexões rígidas de 

uso na construção civil à laminados flexíveis usados no acondicionamento de sangue e plasma 

por exemplo.  

A construção civil sozinha responde por 62% da demanda de PVC no Brasil (Instituto 

do PVC, 2015b), dado a variedade de uso do material em tal setor, como tubos, perfis, cobertura 

de fios e cabos. Nesta área o PVC se mostra excelente custo-benefício na comparação com os 

materiais que poderiam substituí-lo como cerâmicas, madeiras e metais. Como se não bastasse 

o baixo custo e alta diversidade o PVC possui características que o diferenciam como alta 

resistência química, comportamento anti-chamas, bom isolamento térmico e acústico e baixa 

necessidade de manutenção, dentre outros fatores (NUNES et al., 2006). 

O segmento de perfis, que engloba as chapas rígidas, possui um grande potencial de 

crescimento no Brasil devido aos usos variados nos últimos anos. As aplicações nesse ramo vão 

desde revestimentos internos e externos à uso em displays. 

Um setor que tem se mostrado promissor é o de calçados, pois o PVC surge como opção 

na confecção de solados além de outros componentes expandidos ou compactos. A partir desses 

materiais se faz possível a produção de sandálias inteiramente moldadas em uma só fase, além 

de calçados com maior sofisticação de acabamento como transparência e brilho dosados de 

forma correta na formulação do composto (NUNES et al., 2006). 

As Figuras 2.2 e 2.3 ilustram a distrubuição do PVC em diferentes mercados e suas 

formas de transformação, respectivamente. 
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Figura 2.2 - Principais Aplicações por setor da economia. 
Fonte: Braskem (2005). 

 

 

Figura 2.3 - Principais Processos de Transformação. 

Fonte: Braskem (2005) 
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2.5 IMPORTÂNCIA DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL  

 

A simulação computacional consiste em desenvolver cenários virtuais onde é possível 

obter resultados de um processo ou uma operação sem que haja a necessidade de uma 

construção física, geralmente com base em equacionamento matemático, conhecido por 

modelagem. Dessa forma, torna-se possível um maior número de experimentos e assim uma 

maior precisão na otimização do que se está simulando (VAZ, 2009). 

A criação de ambientes virtuais possui uma gigantesca gama de aplicabilidades, desde 

simulações simples, como um o fluxo de caixa em um pequeno comercio até recriações de 

cidades históricas. Antes disso, qualquer processo era estudado por etapas separadas e com o 

aumento da complexidade dos processos outras ferramentas foram surgindo. No início, 

linguagens básicas de programação como FORTRAN davam vida a modelos matemáticos e 

tornavam o trabalho de simulação muito mais simples. Com o passar do tempo e a com a 

evolução computacional, ferramentas mais complexas e mais intuitivas como os softwares 

HYSYS e o UNISIM surgiram tornando mais simples projetos muito complexos (GAVIRA, 

2003). 

Dentre os fatores que proporcionaram uma revolução na forma como a simulação 

computacional se desenvolveu, o principal foi o aumento da capacidade dos computadores em 

processar informações. Décadas atrás eram necessários muitos recursos para fazer a mesma 

simulação que qualquer computador de médio porte atual faz em pouquíssimo tempo 

(GAVIRA, 2003). 

Com computares mais potentes e softwares cada vez mais completos, a simulação 

computacional se tornou um item completamente indispensável para toda a indústria. Sendo 

amplamente aplicada em diversas áreas do conhecimento tanto em pesquisa e desenvolvimento 

quanto em analise pós-produção (GAVIRA, 2003). 

Mais especificamente na indústria de processos, o ambiente de processamento virtual 

foi amplamente aceito com uma gama de softwares que tem proporcionado uma evolução sem 

igual na área. Resultados cada vez mais precisos e mais rápidos tornaram etapas que antes eram 

muito caras e demoradas em fases mais simples. Outro fator determinante para essa proliferação 

foi o fato de ser possível um acompanhamento de alterações ocorridas em tempo real no projeto 

base.  
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Tais softwares utilizam pacotes de dados com propriedades físico-químicas dos 

compostos, pacotes termodinâmicos, pacotes de fluidodinâmica entre muitos outros. Com a 

combinação de todos esses pacotes é possível, por exemplo, determinar a composição de cada 

prato em uma coluna de destilação, além dos produtos e cargas no condensador e refervedor 

(HONEYWELL, 2010), por exemplo. 

 

2.6 - SOFTWARE UNISIM 

 

O UNISIM é um software amplamente utilizado na engenharia de processo. 

Desenvolvido pela Hyprotech Ltd., e atualmente pertencente a Honeywell (TOWLER e 

SINNOTT, 2008). O UNISIM trabalha fornecendo informações instantâneas, dessa forma, ele 

se torna um software interativo realizando cálculos a apresentando resultados rapidamente 

(HONEYWELL, 2010). Sendo assim, segundo Prata (2013), se trata de um programa de fácil 

manipulação no qual novos usuários com pouca ou sem nenhuma experiência prévia em 

simuladores pode facilmente se adaptar.  

É um software que apresenta uma variedade de pacotes fluidodinâmicos que podem ser 

associados ao fluxograma. E quando há informações suficientes para os cálculos é possível 

utilizar os resultados bidirecionalmente, usando tanto os dados da corrente de entrada como os 

de saída (HONEYWELL, 2010). Por causa da sua versatilidade, o software possui uma 

aplicabilidade em projetos aplicados a objetos, operações em módulos, múltiplos fluxogramas 

e operações aplicadas a eventos (HONEYWELL, 2010). 

Neste trabalho a escolha da utilização do software UNISIM® para a simulação de uma 

planta de MVC foi devida a sua praticidade e por não haver complexibilidade na sua execução. 

Assim dispensando uma experiência avançada em simulação computacional os resultados são 

obtidos de maneira simples desde que os graus de liberdade estejam zerados. A Universidade 

Federal Fluminense possui sua licença acadêmica. 
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2.7 ECOINDICADORES 

 

O conceito de sustentabilidade surgiu junto com a percepção de que a natureza pode não 

suportar todos os impactos causados pelo homem ao meio ambiente devido ao crescimento 

tecnológico e industrial nas últimas décadas. 

A definição mais usada para desenvolvimento sustentável foi publicada no documento 

intitulado ‘our common future’, elaborado pela United States World Commision on 

Environmental and Development” (WCED) em 1987, que define como “atender as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem 

as suas próprias necessidades”. Esse relatório convidou governos, autoridades locais, empresas 

e consumidores a adotarem medidas para o desenvolvimento sustentável. Uma consequência 

direta do surgimento do conceito de sustentabilidade foi a conferência Earth Summit realizada 

no Rio de Janeiro em 1992, que reuniu 120 líderes e representantes de 150 países e adotou um 

plano de ação global conhecido como Agenda 21 (AZAPAGIC e PERDAN, 2000). 

Os ecoindicadores ou indicadores de ecoeficiência servem como uma ferramenta para 

as empresas avaliarem o seu desempenho em relação as metas e os objetivos embutidos na ideia 

de desenvolvimento sustentável. 

Segundo Batista (2015) as companhias que não tiveram seus processos otimizados pra 

melhor utilização dos recursos nos dias atuais encontrarão dificuldade pra se manterem ativas 

no mercado, devido a não alcançarem preços competitivos em virtude dos desperdícios durante 

o processo e à sua baixa eficiência. Também, o mercado prefere as empresas que possuem maior 

número de ISO´s, por causa do fator ambiental durante a produção e pela credibilidade na 

qualidade dos produtos. 

O termo ecoeficiência foi definido como o desenvolvimento da competitividade de bons 

preços e serviços que satisfaçam às necessidades humanas e gerem qualidade de vida, além de 

reduzir progressivamente os impactos ecologicos e a necessidade de recursos durante todo ciclo 

de vida , a um nível pelo menos em linha com a capacidade de suporte da Terra. Esse conceito 

foi inicialmente adotado pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (WBCSD), em 1991 (KHAREL e CHARMONDUIST, 2008). 

Ecoeficiência é a prática de uma empresa produzir de forma eficiente, com 

competitividade no mercado, de forma que o impacto ao meio ambiente seja o menor possível. 
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Geralmente a ecoeficiência é estimada com base em ecoindicadores, globais ou não. Por sua 

vez, um ecoindicador é determinado pela relação entre uma variável ambiental e uma variável 

econômica (PEREIRA, 2013). 

Considerando que a sustentabilidade resulta de fatores econômicos, ambientais e 

sociais, comumente utiliza-se mais de um indicador pra medir o nível de sustentabilidade de 

uma empresa. Azapagic e Perdan (2000) definiram as sete medidas de ecoeficiência: 

intensidade material de bens e serviços; intensidade energética de produtos e serviços; 

dispersões tóxicas; reciclagem de materiais; uso sustentável de recursos renováveis; a 

durabilidade do produto; e intensidade de serviços de bens e serviços. 

Segundo a UNCTAD (2004) define-se ecoindicadores como uma relação entre uma 

variável ambiental e uma variável econômica, como representado na Equação (2.6), onde a 

variável financeira quantifica o valor de produtos fabricados e o impacto no meio ambiente é 

representado em termos de recursos usados ou poluição gerada (PEREIRA, 2013). 

 

=
á   ( )

á  ô  ( çã )
                (2.6) 

 

Eamb, descrito na Equação (2.6), representa o ecoindicador da variável ambiental 

analisada. Nesta equação quanto menor o valor do ecoindicador melhor é o resultado. As 

variáveis que são avaliadas com mais frequências, em termos industriais, são: emissão de CO2, 

consumo de água, consumo de energia, geração de efluentes e geração de resíduos. Porém 

outros ecoindicadores podem ser desenvolvidos. 

Também existe a possibilidade de definir os ecoindicadores pelo inverso da Equação 

(2.6), como representado na Equação (2.7). Neste caso a variável financeira é representada pela 

receita líquida e quanto maior o valor de Eamb, melhor é o desempenho (BATISTA, 2015). 

 

=
á  ô  (   ℎ   )

á   ( )
            (2.7) 
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Ainda são poucas as indústrias que se tornaram fonte de estudos de ecoindicadores, 

podemos citar algumas que tiveram seus cálculos de avaliação de sustentabilidade reportados: 

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

(CHARMONDUSIT e KEARTPAKPRAEK, 2011; PEREIRA, 2013), cálcio (LIU et al., 

2012), cumeno (BATISTA, 2015), entre outras.  

Segundo Batista (2015) a literatura disponível que abrange o tema ecoindicadores, 

destaca-se estudos voltados para ecoindicadores de consumo de energia e de emissão de CO2, 

muito provavelmente pelo potencial econômico do primeiro e poluição e aquecimento global 

causados pelo segundo. 

Cabe ressaltar que os ecoindicadores de emissão de CO2 e consumo energético são 

intimamente relacionados uma vez que o aumento do consumo energético implica no aumento 

das emissões de. Outro ecoindicador importantes é o de geração de resíduo. Porém, este é 

diretamente dependente de dados reais e muito peculiares da forma de operação de cada 

indústria, sendo muito difícil calcular esse ecoindicador apenas via simulação computacional.    

Além disso, foi possível verificar a falta de estudos voltados para ecoindicadores na 

indústria de MVC, fato que motivou o desenvolvimento deste trabalho.  

 

 2.7.1 Ecoindicador de Emissão de CO2 

O aumento da emissão de CO2 devido, principalmente, à atividade industrial, elevou 

significativamente a capacidade de reter calor na Terra, devido ao fenômeno conhecido como 

efeito estufa. Isto fez com que empresas que apresentam um elevado consumo energético, por 

consequência alta emissão de CO2, otimizassem seus processos, buscando uma melhoria na 

eficiência energética e assim redução do grau de emissão global de CO2. 

Segundo Pereira (2013), existem três principais categorias de emissão de CO2, como 

representado na Figura 2.4: Emissão por Combustão, Emissão Indireta e Emissão Fugitiva. Na 

primeira, os gases têm origem na queima de combustíveis usados no processo. Já na emissão 

indireta os gases são provenientes de fontes externas de energia elétrica e vapor e no terceiro 

de vazamentos indesejados, queima em flares, veículos de transporte de insumos e produtos. 
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Figura 2.4 -  Segmentação das fontes de emissão de CO2. 
Fonte: Pereira (2013) 

 

A Tabela 2.3 apresenta as características do indicador de Emissão de CO2, suas unidades 

de medida, importância e obtenção de dados. 
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O cálculo de emissão de CO2 é definido a partir da Equação (2.8) descrita por 

(PEREIRA, 2013) e retificado por (BATISTA, 2015). 

 

Tabela 2.3 - Aspectos do indicador de Emissão de CO2. 

Emissão de CO2 

Descrição do Indicador 

O indicador de emissão de CO2 é calculado pela emissão total de 

CO2 na unidade industrial, proveniente da queima de gás natural, 

óleos combustíveis, combustíveis residuais em caldeiras e fornos 

de pirólise, válvulas de alívio para flare, emissões fugitivas, 

queima de combustível de veículos de transportes de insumos e 

produtos ou ainda provenientes de energia vendida ou distribuída, 

divididos pela quantidade total de produtos produzidos em 

toneladas. 

Unidade de Medida tCO2/t 

Relevância do Indicador 

O indicador, para apresentar um desempenho bem sucedido em 

relação ao desenvolvimento sustentável, tem como objetivo a 

menor emissão de CO2 possível de modo a contribuir para a 

conservação da natureza e minimização da poluição para que as 

gerações futuras possam desfrutar de um meio ambiente com 

qualidade razoável. 

Fonte de Dados e Disponibilidade 

Quantidade de combustíveis queimados em caldeiras, fornos de 

pirólise, fornos de incineração, flare, sistemas de cogeração de 

energia elétrica (turbina a gás) (t); 

Quantidade de energia elétrica consumida (MW); 

Energéticos vendidos e transferidos na forma de vapor (t) e 

energia elétrica (MW); 

Fator de conversão das fontes energéticas em tCO2; 

Fatores de conversão de hidrocarbonetos em tCO2. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 
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EmissãoCO2 =
EMEE + EMVapor + EMGN + EMCombgas + EMCombliq +

+EMCogeração + EMFV + EMFT + EMFF  

              (2.8) 

 

Na Equação (2.8), as variáveis EMEE, EMVapor, EMGN, EMCombgas, EMCombLiq, 

EMCogeração, EMFV, EMFT e EMFF são, respectivamente, as emissões de CO2 referentes a: 

emissão indireta pela energia elétrica consumida (fornecedor externo, ou seja não proveniente 

de cogeração), a emissão indireta pelo vapor (importada), a emissão por combustão relativa ao 

consumo de gás natural, a emissão por combustão relativa aos combustíveis gasosos (H2 impuro 

por exemplo, uma mistura de hidrogênio e metano) e líquidos (óleos combustíveis como diesel, 

por exemplo), a emissão devido à cogeração, a emissão fugitiva por vazamento de CO2 

(válvulas, flanges, entre outros), emissão fugitiva por transporte (carretas e caminhões de 

transporte de produto, por exemplo, que se utilizam de combustível como diesel e gasolina) e a 

emissão fugitiva de alívio para flare. Observa-se na Equação (2.8) que com exceção das fontes 

de emissão fugitiva as demais são correspondentes aos consumos energéticos na unidade 

,industrial, o que demonstra a forte correlação entre consumo energético e emissão de CO2. 

Com base no exposto nas formulações de ecoindicadores, Equação (2.6) e com base nas 

fontes de emissão de CO2, representadas na equação (2.8) e nas diretrizes da Tabela 2.3, é 

possível desenvolver o ecoindicador de emissão de CO2, representado na Equação (2.9). 

 

Ecoindicador
Emissão de CO2

=

EMEE + EMVapor + EMGN + EMCombgas + EMCombliq +

+EMCogeração + EMFV + EMFT + EMFF

Produção
 

 

(2.9) 

 

2.7.2 Ecoindicadores de Consumo de Energia 

O ecoindicador de consumo de energia se torna relevante pois gera um considerável 

impacto econômico para as empresas.  

Os aspectos do indicador de consumo de energia estão relatados na Tabela 2.4, a seguir: 
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Tabela 2.4 - Aspectos do indicador de Consumo de Energia. 

Consumo de Energia 

Descrição do Indicador 

O indicador de consumo de energia é calculado a partir da energia 

total consumida pela unidade industrial na forma de vapor, 

combustíveis fósseis, como Gás Natural e Gás Combustível, ou 

ainda energia elétrica, dividido pela quantidade total de produtos 

produzidos em toneladas. 

Unidade de Medida GJ/t (consumo de energia por produção) 

Relevância do Indicador 
Menor consumo de energia possível de modo a contribuir para a 

conservação dos recursos naturais. 

Fonte de Dados e Disponibilidade 

Quantidade de energia elétrica consumida (kWh); 

Quantidade de energia na forma de gás natural e outros 

combustíveis consumidos (GJ); 

Composição de componentes na correntes (% mássica); 

Entalpia nas fontes na forma de vapor (GJ/t); 

Poder calorífico Inferior (PCI) do Gás Natural (GJ/t); 

Eficiências (bomba, compressores, turbinas, caldeiras, etc); 

Fatores de conversão da fontes energéticas para GJ; 

Os dados serão obtidos através das simulações do software 

UNISIM ou, na impossibilidade deste, através de cálculos. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 

 

           O cálculo do consumo de energia segue conforme relatado na Equação (2.10) 

(PEREIRA, 2013). 

Consumo de Energia (GJ)= EE ± Evapor ± EGN ± ECombgas ± Eombliq ± EECog                                    (2.10) 

As energias, assim como os termos de emissão de CO2, podem ter valor negativo ou 

positivo, quando são exportadas ou importadas respectivamente, especialmente em casos nos 

quais a planta apresenta integração energética. 
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A redução só deve ser utilizada quando um consumo energético for gerado para a 

finalidade de exportação e consumir outro recurso energético como, por exemplo, o gás natural. 

Os termos EE, Evapor, EGN, ECombgas, ECombliq e ECog representados na Equação (2.10) são 

denominados energia em forma elétrica (fornecedor externo), de vapor, a energia da queima do 

gás natural, a energia da queima dos combustíveis gasosos, a energia da queima dos 

combustíveis líquidos e a energia oriunda de cogeração, respectivamente, todos em GJ. 

Com base no exposto nas formulações de ecoindicadores, Equação (2.6) e com base no 

consumo energético da planta, representadas na equação (2.10) e nas diretrizes da Tabela 2.4, 

é possível desenvolver o ecoindicador de consumo energético, representado na Equação (2.11). 

 

EcoindicadorCondumo Energético =
EEE ± EVapor ± EGN ± ECombgas ± ECombliq ± EECogeração

Produção  (2.11) 

Na Equação (2.11) o termo Produção se refere a produção total da planta de processo 

que é comercializada, incluindo subprodutos. Caso um subproduto seja utilizado como fonte 

energética, este não deverá ser contabilizado. Isto é muito comum na indústria petroquímica 

que pode utilizar os subprodutos H2 impuro e C9+ como combustíveis na caldeira para geração 

de vapor (PEREIRA, 2013). 

Cabe aqui ressaltar que para o desenvolvimento de ecoindicadores preferiu-se utilizar a 

formulação apresentada na Equação 2.6 na qual a variável econômica é representada pela 

produção correspondente à emissão ou ao consumo. Isso, se deve, basicamente pelos seguintes 

fatores: 

 É a mais usualmente utilizada pela engenharia de processo e produção nas 

unidades industriais, nas quais ecoindicadores são utilizados para 

monitoramento 

 É facilmente utilizada para fins de simulação, na qual os balanços de massa e 

energia são utilizados. 

 A informação de receita (lucro) nem sempre está disponível. 
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 CAPÍTULO 3  

                            DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS 

 

Neste capítulo será apresentado o detalhamento da planta do processo de produção do 

monocloreto de vinila via desidrocloração do dicloroetano. Será especificada, também, a planta 

de utilidades incluindo as hipóteses propostas, os equacionamentos e especificações para os 

cálculos de consumo de energia e emissão de CO2. 

A planta analisada foi descrita por Seider et al. (2008), adaptada para esse trabalho 

afim de comparar os resultados obtidos da simulação e os retratados no livro. Visto que a planta 

proposta por Seider et al. (2008) carece de dados, principalmente referentes às colunas de 

destilação, estes foram baseados nas especificações apresentados por Dimian e Bildea (2008). 

A simulação efetuada com o auxílio do software UNISIM foi executada sob condição 

de estado estacionário. Os resultados obtidos foram usados para posterior cálculo de 

ecoindicadores de emissão de CO2 e consumo de energia, cujas formulações especificas para o 

processo de MVC são apresentados e discutidas nesse capítulo. 

 

3.1 SIMULAÇÃO 

 

3.1.1 Pacotes Termodinâmicos 

 Um importante passo do procedimento de simulação de um processo é a escolha do 

pacote termodinâmico apropriado. Essa seleção é realizada avaliando os componentes 

envolvidos no processo utilizado na simulação. O pacote termodinâmico é uma resposta 
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matemática a relação entre variáveis de estado associados a matéria, como temperatura, pressão 

e volume. 

O software UNISIM permite que o usuário escolha um ou mais pacotes termodinâmicos 

para computar as propriedades dos componentes compreendidos na simulação. 

Neste trabalho, utilizou-se a equação de PRSV (Peng Robinson Stryjek Vera) como 

modelo termodinâmico apropriado. Esse modelo foi proposto em 1986 por Stryjek e Vera, 

como uma modificação do modelo original de Peng Robson, melhorando significativamente a 

precisão do modelo inicial. A equações de estado proposta por Peng Robinson é descrita pela 

Equação (3.1): 

              

                                                                 (3.1) 

 

Na Equação (3.1) v  é o volume molar do sistema, T é a temperatura, P é a pressão do sistema, 

R é a constante universal dos gases e os parâmetros a, b e α são definidos para uma mistura 

pelas Equações (3.2), (3.3), (3.4) e (3.5), respectivamente. 

 

                                                                 (3.2) 

                           

                                                                 (3.3) 

  

                                                                 (3.4) 

 

                                                            (3.5) 

                      

)2( 22 bbvv
a

bv
RTP

+



=



2

22457235,0

c

c

p
TR

a =

c

c

p
RT

b
077796,0

=

25,0 ))1(1( rTk +=

226992,054226,137464,0  +=k



43 
 

Para cálculos dos parâmetros de temperatura α e k  é necessário conhecer a temperatura 

reduzida Tr, que pode ser obtida pela Equação (3.6). 

                                                                                            (3.6) 

  

Nas Equações (3.2), (3.3) e (3.5) Tc, cp  e   representam a temperatura crítica, pressão 

crítica e o fator acêntrico da mistura, respectivamente. 

A modificação proposta por Stryjek e Vera recai sobre o valor de k como apresentado 

nas Equações (3.7) e (3.8). 

  

                                                                 (3.7) 

  

                         (3.8) 

 

Na Equação (3.7) o valor de 1k  representa um parâmetro ajustável do componente puro.  

Stryjek e Vera publicaram em seu artigo o valor de 1k  para diversos componentes puros 

de interesse da indústria. 

O pacote termodinâmico de PRSV é muito utilizado em sistemas envolvendo 

hidrocarbonetos, sendo muito utilizado em simulações da indústria petroquímica. 

 

3.2 PLANTA DE MVC ORIGINAL  

 

Nessa etapa, detalha-se a planta apresentada por Seider et al. (2008) para produção de 

monocloreto de vinila via Cloração Direta, com foco em simulação. Nessa descrição, serão 

detalhadas as correntes do processo (temperatura, pressão, vazão e composição), os 

equipamentos e condições operacionais, conforme ilustrado na Figura 3.1. 

c
r T

TT =

  rr TTkkk ++= 7,01 5,0
10

32
0 0196554,017131848,04897153,1378893,0  ++=k
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Figura 3.1 – Planta de produção do monocloreto de vinila.  

Fonte: Seider et al. (2008). 

 

A planta do processo de cloração direta é dividida em áreas: reação e separação. O 

processo é alimentado por duas correntes, uma corrente de etileno (1) e outra corrente de cloro 

(2), ambas com vazão molar de 1600 lbmol/hr (100% puro), a 25ºC e 1,5 atm de pressão. As 

correntes são direcionadas para um reator de conversão (R-100) onde etileno e cloro reagem 

formando dicloretano, processo este conhecido como cloração. Especificamente para essa 

planta assume-se a conversão de 100%. Por se tratar de uma reação exotérmica o reator dispõe 

de uma corrente de refluxo de topo na forma gasosa direcionada ao condensador E-100 e retorna 

ao reator resfriada mantendo a temperatura do reator em 90ºC. 

O dicloroetano deixa o reator através da corrente (3), com vazão molar de 1600 lbmol/hr 

na temperatura de 90º C e 1,5 atm de pressão, passando por um misturador que tem a função de 

misturar o dicloroetano do reator com o reciclo de dicloroetano da área de separação, corrente 

(16). A corrente resultante (4) mantém suas condições de temperatura e pressão mas tem seu 

fluxo molar elevado para 2667 lbmol/hr passando por uma bomba (P-100) para que sua pressão 

seja elevada para 26 bar e um leve aumento de temperatura para aproximadamente 91,3ºC. 

Após a pressurização, a corrente (5) passa por um aquecedor (E-101) para ter sua temperatura 

elevada para 242ºC, antes de ser encaminhada para o reator de pirólise.  A corrente aquecida 

(6) alimenta o reator de pirólise (F-100) no qual dicloroetano reage formando MVC e Ácido 

Clorídrico (HCl). A reação ocorre em temperatura elevada para aumento na taxa de conversão. 
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Como o produto final desejado é o MVC a corrente efluente do reator de pirólise (7) 

precisa passar por um processo de separação, pois a corrente é composta de MVC, HCl 

(produtos da reação) e dicloroetano que não reagiu totalmente no reator de pirólise. 

A corrente (7) na temperatura de 500ºC e vazão molar de 1600 lbmol/hr de MVC, 1600 

lbmol/hr de HCl e 1,067 lbmol/hr de Dicloroetano, a corrente (7) segue para um tanque de 

resfriamento (V-100) para ter sua temperatura reduzida, nessa etapa há um resfriamento parcial 

da temperatura da mistura de 500°C para 170°C, realizado pela recirculação da corrente do 

fundo do vaso, que é resfrigerado no refrigerador E-102. No entanto, à 170°C a mistura 

encontra-se completamente vaporizada, sendo necessário resfriá-la ainda mais para seu envio à 

coluna de destilação completamente condensada. Dessa forma, após deixar o tanque de 

resfriamento a corrente (8) passa por um refrigerador do tipo brine (E-103), reduzindo sua 

temperatura para 6°C. 

Após o resfriamento a corrente (9) passa por uma válvula que reduz sua pressão para 12 

atm e, então, é encaminhada (10) para a primeira torre de destilação, onde componentes 

orgânicos e inorgânicos serão separados. Após a destilação, o HCl é retirado pelo topo da coluna 

(11) em um condensador com refrigeração à propano liquido a uma vazão molar 1600 lbmol/hr 

e temperatura de -26,5ºC. 

O material remanescente no fundo da coluna é uma mistura de MVC e dicloroetano. 

Essa mistura é retirada pelo fundo da coluna de destilação (C1) e, então, encaminhada para uma 

segunda coluna de destilação (C2). No entanto, antes de entrar na coluna de destilação (C2) a 

corrente (12) passa por uma válvula que reduz sua pressão à cerca de um terço da pressão de 

entrada (4,8 bar).  

Tendo sua pressão reduzida a corrente da mistura de MVC e Dicloroetano (13) é 

encaminhada para a segunda torre de destilação (C2). Nessa coluna, MVC por ser mais leve 

deixa a coluna de destilação pelo topo (14) em um condensador refrigerado à àgua a uma vazão 

molar de 1600lbmol/hr e temperatura de 32,2ºC. Já Dicloroetano é retirado pelo fundo da coluna 

e encaminhado (15) para um trocador de calor (E-108) onde sua temperatura é reduzida de 

145,6ºC para 90ºC. Com sua temperatura reduzida a corrente (16) é encaminhada ao misturador 

que a mistura com a corrente oriunda do reator R-100. 

A lista de equipamento com seus respectivos Tags e condições operacionais está 

discriminada na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Equipamentos, suas Tags e condição operacional. 

Equipamento Tag Detalhes 

Coluna 1  

Coluna 2  

Reator 1  

Reator 2 

Trocador de Calor 1 

Trocador de Calor 2  

Trocador de Calor 3  

Trocador de Calor 4  

Trocador de Calor 5 

Trocador de Calor 6 

Trocador de Calor 7 

Trocador de Calor 8 

Trocador de Calor 9 

Bomba 1  

Bomba 2 

Bomba 3  

Bomba 4  

Bomba 5  

Vaso 1 

Vaso 2 

Vaso 3 

T-100 

T-101 

R-100 

F-100 

E-100 

E-101 

E-102 

E-103 

E-104 

E-105 

E-106 

E-107 

E-108 

P-100 

P-101 

P-102 

P-103 

P-104 

V-100 

V-101 

V-102 

Coluna de separação do HCl 

Coluna de separação do MVC 

Reator de conversão 100% 

Reator de conversão 60%, queima de gás natural 

Refrigerador, água 

Aquecedor, vapor de alta pressão 

Refrigerador, água 

Refrigerador, brine 

Refrigerador , propano 

Aquecedor, vapor de média pressão 

Refrigerador, água 

Aquecedor, vapor de média pressão 

Refrigerador, água 

Elétrica, 80% de eficiência 

Elétrica, 80% de eficiência 

Elétrica, 80% de eficiência 

Elétrica, 80% de eficiência 

Elétrica, 80% de eficiência 

Quench tanque 

Vaso de refluxo, coluna 1 

Vaso de refluxo, coluna 2 

 

A Tabela 3.2 descreve os parâmetros de operação de cada corrente da planta, da forma 

como apresentada por Seider et al. 
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Tabela 3.2 - Dados das correntes da planta de produção de MVC. 

Corrente 1 2 3 4 5 6 7 8 
Temperatura 
(°C) 25 25 90 90 91,3 242 500 170 

Pressão (atm) 1,5 1,5 1,5 1,5 26 26 26 26 
Fração de 
vapor 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

Vazão (lb/hr) 44900 113400 158300 263800 263800 263800 263800 263800 
Vazão molar 
(lbmol/hr) 1600 1600 1600 2667 2667 2667 4267 4267 

Vazão molar por componente (lbmol/hr) 

Etileno 1600 0 0 0 0 0 0 0 
Cloro 0 1600 0 0 0 0 0 0 
1.2-
Dicloroetano 0 0 1600 2667 2667 2667 1067 1067 

Cloreto de 
Vinila 0 0 0 0 0 0 1600 1600 

Ácido 
Clorídrico 0 0 0 0 0 0 1600 1600 

Corrente 9 10 11 12 13 14 15 16 
Temperatura 
(°C) 6 6,5 -26,4 94,6 57,7 32,2 145,6 90 

Pressão (atm) 26 12 12 12 4,8 4,8 4,8 4,8 
Fração de 
vapor 0.0 0.0 1.0 0.0 0.23 1.0 0.0 0.0 

Vazão (lb/hr) 263800 263800 58300 205500 205500 100000 105500 105500 
Vazão molar 
(lbmol/hr) 4267 4267 1600 2667 2667 1600 1067 1067 

Vazão molar por componente (lbmol/hr) 
Etileno 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cloro 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2-
Dicloroetano 1067 1067 0 1067 1067 0 1067 1067 

Cloreto de 
Vinila 1600 1600 0 1600 1600 1600 0 0 

Ácido 
Clorídrico 1600 1600 1600 0 0 0 0 0 

 

3.3 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 

 

A Figura 3.2 apresenta a planta de produção de MVC simulada no software 

UNISIM®, usando como base a planta anteriormente apresentada na Figura 3.1. 
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Figura 3.2 - Planta de produção de MVC simulada no software UNISIM® 
 

A Tabela 3.3, a seguir, relaciona os equipamentos com suas respectivas Tags. 

 

  Tabela 3.3 - Equipamentos e suas Tags. 
Equipamento Tag Detalhes 

Coluna 1  

Coluna 2  

Reator 1  

Reator 2 

Trocador de Calor 1  

Trocador de Calor 2  

Trocador de Calor 3  

Trocador de Calor 4  

Trocador de Calor 5 

Válvula 1  

Válvula 2  

Vaso 

Bomba 1  

Mixer 

T-100 

T-101 

R-100 

F-100 

E-104 

E-101 

E-102 

E-103 

E-100 

VLV-1 

VLV-2 

V-100 

P-100 

MIX-1 

Coluna de separação do HCl 

Coluna de separação do MVC 

Reator de conversão 100% 

Reator de conversão 60%, queima de gás natural 

Refrigerador, água 

Aquecedor, vapor de alta pressão. 

Refrigerador, água 

Refrigerador, brine 

Refrigerador, água 

Válvula 

Válvula 

Vaso do Quench tanque 

Elétrica, 80% de eficiência 

Misturador da corrente de saída do reator e da corrente de 
reciclo 

 

Para melhor reproduzir a planta original respeitou-se os dados fornecidos pelo livro do 

Seider et al. (2008). Assim, as correntes de alimentação, de Etileno e Cloro, são especificadas 
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conforme as originais, e também as condições de temperatura e pressão do sistema. Porém o 

equipamento utilizado no livro durante etapa de resfriamento da corrente (3), um quench 

tanque, não está disponível no software UNISIM®. Na simulação utilizou-se um tanque V-100 

e um trocador de calor casco e tubo para simular o decréscimo da temperatura da corrente. 

Sendo o tanque e o trocador de calor casco e tubo considerado um único equipamento, o quench 

tanque. 

O livro não fornece informações sobre a bomba P-101 e esta foi desconsiderada na 

simulação, também carece de dados referentes ao número de pratos e razão de refluxo das duas 

colunas de destilação. Assim buscou-se na literatura novas fontes, para especificações adotadas 

para esses equipamentos em plantas desse processo. Estas especificações são descritas por 

Dimian e Bildea (2008) conforme apresentado na Tabela 3.4. 

Com estas especificações acredita-se ser possível realizar a simulação computacional, 

uma vez que os graus de liberdade das equações que constituem o modelo estacionário do 

processo estão zerados, ou seja, é possível determinar todas as variáveis dependentes restantes 

com o modelo matemático. 

 

Tabela 3.4 - Dados das colunas de destilação. 

Coluna 
Número 

de 
estágios 

Estágio de 
alimentação Razão de refluxo 

T-100 11 6 1,260 
T-101 9 4 0,5 

 

3.3 ECOINDICADORES 

 

Com o detalhamento da planta de produção de MVC é possível desenvolver 

ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2. 

 

            3.3.1 Ecoindicador de consumo energético 

Para a contabilização deste ecoindicador é necessário primeiramente calcular o consumo 

de energia para a unidade de produção simulada. 
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Tendo o trabalho sobre ecoindicadores desenvolvido por Pereira (2013) como base, em 

que consumo energético de forma generalizada é apresentado inteiramente no numerador da 

Equação 2.10 (originalmente em GJ), é possível, portanto, adaptá-lo à realidade do processo 

produtivo do monocloreto de vinila, conforme apresentado na Equação 3.9. 

 

ConsumoEnergético =
{[Q100 + Q101+Q105+Q107

fCaldeira

æ
èç

ö
ø÷
+

FG
fForno

] BTU
h

æ
èç

ö
ø÷

2, 931×104 kWh
BTU

æ
èç

ö
ø÷

0, 0036GJ
kWh

æ
èç

ö
ø÷
+

+[EPBFW.C+ EPU + EPFan+ EPRB+ EPRP+ EPBFW.R](kWh) 0, 0036GJ
kWh

æ
èç

ö
ø÷
}

 (3.9)

 

 Na Equação (3.9) Q100 representa a energia consumida pela bomba P100 para elevar a 

pressão na corrente 5, com eficiência de 80%, utilizando energia elétrica (SEIDER et al., 2008). 

O termo Q101 representa a energia utilizada, para aquecer a corrente 5, no aquecedor E-101. 

Os termos Q105 e Q107 referem-se às energias consumidas nos refervedores das colunas de 

destilação T-100 e T-101 respectivavente. Tanto o aquecedor E101 quanto os refervedores das 

colunas de destilação utilizam vapor saturado oriundo de uma caldeira (neste trabalho 

considerou-se uma caldeira aquatubular movida a gás natural) na planta de utilidades. Por essa 

razão, esses termos aparecem na equação corrigido pela eficiência de operação da caldeira 

fcaldeira na queima do gás natural. Tal eficiência gira em torno de 80% (US DEPARTMENT OF 

ENERGY, 2003), havendo fornecimento de comburente (O2) em situação ótima. 

 Segundo Seider et al. (2008) o  vapor, segundo sua faixa de temperatura e pressão, pode 

ser classificado em três categorias distintas: vapor de alta pressão (high pressure steam), vapor 

de média pressão (medium pressure steam) e vapor de baixa pressão (low pressure steam). A 

Tabela 3.5 apresenta essas faixas. 

 

Tabela 3.5 - Identificação e faixas de temperaturas das utilidades de aquecimento. 

Vapor Temperatura (ºC) Pressão (bar) 
Vapor de Alta Pressão 231 - 254 28,6 - 42,38 

Vapor de Média Pressão 163 -186 7,9 - 11,35 
Vapor de Baixa Pressão 121 - 135 2,1 - 3,1 

Fonte: Seider et al.(2008) 
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Segundo Seider et al. o aquecedor E-101 utiliza vapor de alta pressão, ao passo que os 

refervedores E-107 e E-105 utilizam de média pressão para aquecer as correntes. Porém como 

as condições operacionais das colunas de destilação da planta original (desconhecidas) se 

diferem das condições (DIMIAN e BILDEA, 2008) da planta simulada, o aquecedor E-101 e 

os refervedores E-105 e E-107 utilizam vapor de alta pressão, baixa e média pressão 

respectivamente retratados na Tabela 3.7.  

A caracterização da utilização de cada classe de vapor por equipamento se faz mediante 

à temperatura da corrente de saída. Se a temperatura estiver fora da faixa, considera-se a faixa 

da classe de vapor mais elevada. 

Turtor et al (2008) apud Batista (2015) recomendaram a utilização da maior temperatura 

e pressão para cada classe de vapor durante a contabilização da utilização dessa utilidade, de 

modo a garantir em qualquer eventualidade no processo a melhor operação possível. 

Assim como Batista (2015) considerou-se nesse trabalho que todo vapor gerado é da 

classe de alta pressão e os vapores de média e baixa pressão são obtidos por quebra de pressão 

em válvula. 

Esse é considerado o cenário mais crítico impactante, não em termos de consumo de gás 

natural, mas em termos de consumo de água tratada e aquecida (boiled feed water, BFW) para 

produção de vapor e consequentemente no consumo de energia elétrica na pressurização dessa 

utilidade até a pressão de saturação do vapor de alta pressão (42,38bar) na bomba de envio a 

caldeira (PBFW.C). 

 

Tabela 3.6 – Identificação do tipo do vapor por equipamento 

Equipamento Temperatura da corrente 
de saída (ºC) Tipo de vapor 

E-101 242,0 Alta pressão 
E-105 94,1 Baixa pressão 
E-107 146,2 Média pressão 

 

 A reação de conversão do Dicloroetano em MVC ocorre em um forno de pirólise, 

portanto o termo FG diz respeito à energia consumida pela queima de gás natural para atingir a 

temperatura necessária para a pirólise do Dicloroetano. Por tratar-se de um forno tem-se que 

levar em conta sua eficiência de queima. Por essa razão, o termo FG é corrigido na Equação 
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(3.9) pelo termo fForno. Tal eficiência encontra-se na faixa de 70 – 90% para fornos modernos 

(SEIDER et al. 2008). Considerou-se nesse trabalho, a eficiência de 90%.  

 Já os termos EPBFW.C, EPU, EPFan, EPRB, EPBFW.R e EPRP dizem respeito a 

energia elétrica consumida em uma planta de utilidades necessária para suprir as necessidades 

energéticas da planta simulada. Esses termos podem ser visualizados nas Figuras 3.3 e 3.4. 

 Os termos EPBFW.C e EPBFW.R dizem respeito à energia elétrica consumida nas 

bombas PBFW.C e PBFW.R que pressurizam a água tratada e aquecida BFW (do inglês Boiled 

Feed Water) para a caldeira e reator R-100, respectivamente, para posterior geração de vapor, 

conforme ilustra a Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 - Ilustração de uma planta de utilidades para geração de vapor de água. 

 

Os termos EPU e EPFan dizem respeito a energia consumida na bomba e no ventilador 

da torre de refrigeração de água na planta de utilidades, respectivamente. Tal torre é necessária 

para abastecer os trocadores de calor E-100, E-102 e E-104, assim como o condensador da torre 

de destilação T-101, com água refrigerada necessária para refrigeração das correntes do 

processo.  
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Figura 3.4 - Sistema de Refrigeração com base em torre de refrigeração. 
Fonte: Turton et al. (2008). 

 

Os termos EPRB e EPRP dizem respeito ao consumo energético no bombeamento de 

líquido refrigerante do tipo Brine para o trocador de calor E-103 e propano líquido para o 

condensador E-104 na torre de destilação T-100, respectivamente, pelas bombas PRB e PRP, 

vide Figura 3.5. 

A planta de MVC além do próprio monômero também gera ácido clorídrico como 

subproduto. O ácido clorídrico, apesar de não possuir alto valor comercial, deve entrar no 

cálculo do ecoindicador energético, pois pode ser comercializado. 

Portanto, para que se obtenha a equação do ecoindicador energético da planta de MVC 

é necessário dividir a Equação (3.9), de consumo energético, pela produção de MVC e HCl em 

toneladas por hora, conforme a Equação (3.10). 
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EcoindicadorEnergético =

Q100 + EQ101+ EQ105+ EQ107
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(3.10)

 

3.3.2 Ecoindicador de Emissão de CO2 

Para contabilizar este ecoindicador, faz-se necessário, antes de tudo, calcular a taxa de 

emissão de CO2 para cada fonte emissora (combustão, indireta ou fugitiva) para cada um dos 

equipamentos da planta proposta. 

Seguindo, novamente, as diretrizes apresentadas por Pereira (2013), a emissão de CO2 

de forma generalizada é representada pelo numerador da Equação (2.9) (originalmente em 

tCO2). Torna-se possível a adaptação das equações à realidade do processo de produção de 

monocloreto de vinila, conforme apresentado na Equação (3.11.).  
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EQ101+ EQ105+ EQ107
fCaldeira

æ
èç

ö
ø÷
+

EFG
fForno

é

ë
ê

ù

û
ú

BTU
h

æ
èç

ö
ø÷

2, 931×104 kWh
BTU

æ
èç

ö
ø÷

0, 0036GJ
kWh

æ
èç

ö
ø÷

.
CO2

+

+[EIQ100 + EIPBFW.R+ EIPBFW.C+ EIPU + EIPFan+ EIPRB+ EIPRP](kW) 0, 0036GJ
kWh

æ
èç

ö
ø÷


CO2

 (3.11)

  

O termo EIQ100 trata da emissão indireta ocasionada pelo consumo de energia elétrica 

na bomba P100. Já os termos EQ101, EQ105 e EQ107, assim como EFG, representam a 

emissão de CO2 direta por combustão de gás natural para gerar vapor na caldeira e alimentar o 

reator de pirólise, respectivamente. Como o vapor é gerado em uma caldeira e o reator de 

pirólise trata-se de um forno, é necessário levar em conta a eficiência dos equipamentos, pois 

quanto menor a eficiência maior será o consumo de combustível e, consequentemente, maior a 

emissão de CO2 para que se gere o mesmo volume de vapor e converta-se a mesma quantidade 

de Dicloroetano à MVC no reator de pirólise.  

Os valores de EIPBFW.R, EIPBFW.C, EIPU, EIPFan, EIPRB e EIPRP representam a 

emissão indireta de CO2 ocasionada pelo consumo de energia elétrica nos sistemas de 

bombeamento e ventilação na planta de utilidade. Tal sistema visa alimentar os refrigeradores 

com água refrigerada, brine e propano líquido, como já discutido. 
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Esses valores já estão corrigidos pela eficiência de operação de cada bomba, sendo este 

cálculo realizado pelo software UNISIM. 

Os símbolos CO2 e CO2 representam os fatores de conversão de energia por combustão 

com base em gás natural e de energia elétrica consumida em CO2, respectivamente. 

Portanto, para que se obtenha a equação de ecoindicador de emissão de CO2 da planta 

de MVC é necessário dividir a Equação (3.11) pela produção de MVC e HCl em toneladas por 

hora, conforme Equação (3.12). 
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(3.12) 

 

A Tabela 3.7 apresenta os parâmetros de conversão para as emissões de CO2 oriundas 

de consumos energéticos (diretos e indiretos). 

 

Tabela 3.7 – Fatores de conversão para emissões de CO2 de fontes diretas e indiretas. 

Tipo Símbolo Fator de conversão  Referência 

Conversão Energia Elétrica em 

CO2  
CO2 

0,1244 tonCO2/MWh MCT (2016) 

Conversão Energia (Gás natural) 

em CO2 (GJ/h) 
CO2 

0,0561 tonCO2/GJ IPCC (2006) 

*1 MWh equivale a 3,6 GJ. 

Dessa forma, foram apresentadas as formulações para o desenvolvimento dos 

ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2, suas variáveis chaves e parâmetros 

para uma planta de produção de MVC.  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para os estudos de casos com base 

na simulação da planta de monocloreto de vinila partindo da desidrocloração do dicloroetano 

descrita originalmente por Seider et al. (2008). A partir disso foi possível desenvolver os 

ecoindicadores de consumo de energia e de emissão de CO2 para este processo. Com base nos 

ecoindicadores, é possível comparar a sua ecoeficiência como critério de avaliação de impacto 

ambiental. 

Desta maneira a metodologia pode ser dividida em três partes: 

 Simulação do processo de produção de MVC, conforme descrito por Seider et 

al.(2008) com algumas adaptações; 

 Desenvolvimento da planta de utilidades; 

 Desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2, 

com base no trabalho de Pereira (2013); 

E será detalhada nas seções subsequentes. 

 

4.1. PLANTA DE MVC  

 

A simulação foi realizada no software UNISIM Design Suit R390 no ambiente 

Windows 10 em um computador portátil com processador Intel Core i5-4200U com 1,60 GHz 

de processamento, 6GB de memória RAM e armazenamento de 1TB.  

Os cálculos dos ecoindicadores foram realizados no software EXCEL da microsoft. 
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A descrição da simulação proposta neste trabalho consta na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Descrição da Metodologia – Planta de MVC. 
Descrição 

Simulação da planta de desidrocloração do dicloroetano para a formação de monocloreto de 

vinila.  

Referência base: Seider et al.(2003) e Dimian e Bildea (2008). 

Modelagem: Reator de cloração direta com 100% de conversão. O reator de pirólise com 

conversão de 60%. Balanço de massa global, por componentes e balanço de energia.  

Modificações: Utilizou-se um tanque e um trocador de calor casco e tubo com refrigeração 

a água para representar o quench tanque de modo a simular o decréscimo da temperatura da 

corrente. Assumiu-se o número de pratos e a razão de refluxo das colunas de destilação com 

base nas especificações de Dimian e Bildea (2008), vide Tabela 3.4. 

Estado Estacionário: Sim. 

Alimentação: Eteno e Cloro. 

Objetivo: Comparar os resultados da simulação com os originalmente apresentados por 

Seider et al.(2008) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de energia e emissão de 

CO2 

Restrição: Manter a mesma vazão de alimentação descrita na planta original, além das 

condições operacionais dos equipamentos, como o vaso de separação, e correntes de reciclo. 

Considerações para ecoindicadores: Não são informados originalmente (SEIDER et al., 

2003) maiores detalhes do processo, como por exemplo, tipo de operação das bombas. 

Assim para efeitos de simulação foram assumidos: 

 Todas as bombas são elétricas; com eficiência de 80%. 

 Reator de pirólise consome gás natural; eficiência 90%. 
Simulação (solução): Numérica – UNISIM Design Suite R390 
Comparação: Conversão e composição da corrente de produto e reciclo. 

 

  



58 
 

4.2. DESENVOLVIMENTO DE PLANTA DE UTILIDADES 

 

A planta de utilidades é descrita na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Descrição da Metodologia – Planta de utilidades. 
Descrição 

Desenvolvimento de uma unidade de utilidades para atender as necessidades especificas da  

planta de produção de monocloreto de vinila. 

Referência base: Turton et al. (2008).  

Modelagem: Balanço de massa de água, incluindo purga (blowdown) devido à concentração 

de sais na água e perdas. 

Modificações: Simplificação do sistema de tratamento de água para geração de vapor. 

Estado Estacionário: Sim. 

Alimentação: Água, brine e propano líquido. 

Objetivo: Tornar mais próximo da realidade industrial a simulação de uma planta de MVC, 

incluindo a planta de utilidades (água de refrigeração, água para vapor), brine e propano. 

Restrição: Simplificações. Não foram encontradas na literatura exemplos de simulação de 

plantas de utilidades, para auxiliar plantas de produção. 

Observação:  

 Água de refrigeração para refrigeradores e condensadores.  

 Água aquecida e tratada para geração de vapor na caldeira e no reator R-100. 

 Brine no refrigerador E103 e propano líquido no condensador da coluna C1. 

Considerações para ecoindicadores: 

 Todas as bombas são elétricas e possuem 80% de eficiência; 

 Todos os ventiladores são elétricos (torre de refrigeração); 

 A perda típica de carga na planta de refrigeração de água é de 38,7 psia. 

Simulação (solução): EXCEL. O software UNISIM não possui torre de refrigeração. 
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4.3. DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

Os detalhes para o desenvolvimento de ecoindicadores constam na Tabela 4.3 

 Tabela 4.3 - Descrição da Metodologia – Ecoindicarores. 
Descrição 

Desenvolvimento dos ecoindicadores: Consumo de energia e emissão de CO2 sendo esses 

relacionados com a produção de MVC e HCl. 

Referência base: Pereira (2013). 

Produção: Correntes HCl e MVC, correntes 11 e 14, respectivamente. Unidade: tonelada 

por hora (ton)/h. 

Consumo de Energia: Fontes de consumo no processo e utilidades apresentadas na Equação 

(3.9). Unidade: GJ/h. 

Emissão de CO2: Fontes de geração no processo de produção e utilidades apresentadas na 

Equação (3.11). Unidade: tCO2/ton. 

Observação: Não foram considerados os ecoindicadores de geração de efluentes e resíduos 

sólidos. Para o ecoindicador de emissão de CO2 não foi considerado a emissão fugitiva por 

transporte (EMFT), pois se acredita que a produção é transportada via tubulação. A emissão 

fugitiva por vazamento (válvulas, flanges, etc) (EMFV) não foi considerada (desprezível 

frente às demais). A emissão fugitiva por alívio para flare (EMFF) não foi considerada, pois 

não há queima de correntes de subprodutos em condições normais de operação. Os fatores de 

coversão são apresentados na Tabela 3.7. 

 

Com base no exposto, a metodologia utilizada nesse trabalho de conclusão de curso foi 

apresentada e detalhada. Os resultados e discussões serão tratados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo será feito a uma comparação entre os resultados obtidos por meio da 

simulação computacional e os resultados apresentados por Seidet et al. (2008). Com o intuito 

de melhor visualizar e facilitar a comparação entre os resultados, estes serão apresentados em 

tabelas e o resultado da comparação será fornecido em forma de desvio percentual. 

Neste capítulo também serão apresentados os resultados dos cálculos de ecoindicadores 

de emissão de CO2 e consumo de energia para o processo de produção de monocloreto de vinila. 

 

5.1. RESULTADOS  

 

A simulação realizada no software UNISIM, com base nas condições operacionais da 

planta proposta por Seider et al. (2008), está apresentada nas Figuras 5.1 e 5.2, assim como a 

descriminação das correntes de alimentação e de saída da planta de processo. 
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Figura 5.1 – Correntes de entrada da planta de produção de MVC simulada no 
software UNISIM®. 

  

 

Figura 5.2 – Correntes de saída da planta de produção de MVC simulada no software 
UNISIM®. 

 

Os valores do desvio porcentual dos resultados obtidos para energia na planta simulada 

através do software UNISIM e os valores da planta apresentada por Seider et al. (2008) estão 

apresentadas na tabela 5.1. 



62 
 

Tabela 5.1 - Comparação entre os resultados obtidos para as fontes energéticas (Btu/h). 
  Trabalho Seider et al. (2008) Desvio 

P-100 (Bomba) 310300 * - 
E-101 (Trocador de calor) 47810000 44000000 7,97% 

Refervedor T-100 31370000 * - 
Refervedor T-101 18510000 * - 
R-100 (reator 1) 143000000 150000000 4,67% 
F-100 (reator 2) 88530000 92000000 -3,92% 

 *Valores não fornecidos por Seider et al. (2008). 

 

Na Tabela 5.1 pode-se verificar valores próximos entre os resultados para fontes 

energéticas da planta simulada pelo software UNISIM e os valores da planta apresentada por 

Seider et al. (2008). O valor máximo do desvio encontrado foi de 7,97%. Portanto, a planta 

retratou satisfatoriamente o processo proposto por Seider et al. (2008). Porém, não é possível 

fazer a comparação entre as energias consumidas nos refervedores das torres T-100 e T-101 e 

da bomba P-100, pois os resultados obtidos por Seider et al. (2008) não foram expressos no seu 

livro. 

Nas Tabelas 5.2 e 5.3 são apresentados os resultados da simulação computacional 

realizada no software UNISIM para o reator de conversão (R-100) e o reator de pirólise (F-

100), respectivamente, no presente trabalho e os resultados obtidos por Seider et al. (2008). 

 

Tabela 5.2 - Resultados das simulações computacionais do reator de conversão (R-100). 

Saída do Reator Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Pressão de Saída (psi) 22,04 22,04 0,00% 
Temperatura de Saída (F) 203 194 -4,64% 
Conversão (%) 100 100 0,00% 
Vazão molar de Cl2 (lbmol/h) 0,07079 0 *0,00% 
Vazão molar de Eteno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Vazão molar de 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Vazão molar de HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0 0 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h.  
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Tabela 5.3 - Resultados das simulações computacionais do reator de pirólise (F-100). 

Saída do Reator Trabalho Seider et al.  
(2008) Desvio 

Pressão de Saída (psi) 382,1 382,09 0,00% 
Temperatura de Saída (F) 932 932 0,00% 
Conversão (%) 60 60 0,00% 
Vazão molar de Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar de Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Vazão molar de 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,7 1067 0,03% 
Vazão molar de HCl (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1600,3 1600 -0,02% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para o lbmol/h.  

 

As conversões obtidas nos dois reatores apresentam um desvio insignificante quando 

comparados os resultados da planta simulada com os da planta apresentada por Seider et al., 

logo presume-se que os valores relatados no livro estão arredondados, portanto as conversões 

dos dois reatores retrataram perfeitamente a planta original. 

São apresentados nas Tabelas 5.4 a 5.20 as comparações entre os resultados obtidos para 

as correntes de processo no presente trabalho e os resultados obtidos por Seider et al. (2008). 

  

Tabela 5.4 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 1. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 77 77 0,00% 
Pressão (psia) 22,04 22,04 0,00% 

Fração de vapor 1 1 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 1 1 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 
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Tabela 5.5 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 2. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 77 77 0,00% 
Pressão (psia) 22,04 22,04 0,00% 

Fração de vapor 1 1 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 1 1 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 

 

As correntes 1 e 2 retratadas nas Tabelas 5.4 e 5.5, respectivamente, representam as 

correntes de alimentação do processo que consistem em 1600 lbmol/h de Cl2 e 1600 lbmol/h de 

Etileno, visto que esses valores foram retratados idênticos aos valores especificado no livro, os 

valore dos desvios nessas correntes são iguais a 0%.  
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Tabela 5.6 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 3. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 203 194 4,43% 
Pressão (psia) 22,04 22,04 0,00% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000011 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,999989 1 *0,00% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 

A corrente 3, descrita na Tabela 5.6, é a corrente de saída do reator de conversão R-100. 

Observa-se uma pequena variação na temperatura dessa corrente que ocorre por conta dos 

valores da corrente de reciclo presente neste reator não terem sidos fornecidos por Seider et al. 

(2008) gerando uma diferença na alimentação do reator, assim como em sua temperatura. 

Contudo, conforme observado, essa diferença é inferior a 5%, o que mostra coerência entre os 

resultados. 

 Os valores da composição molar da corrente 3 são demasiadamente próximos, portanto, 

pode-se concluir que o autor desconsiderou a pequena variação, aproximando os valores para 

números inteiros. Portanto, a simulação retratou perfeitamente essa conversão já que o desvio 

das composições molares é igual a 0%. 

A corrente 4 é a corrente de entrada da bomba P-100, de eficiência 80%, e a corrente 5 

retrata a corrente de saída desta bomba. Os resultados desta estão representados na Tabela 5.7. 

Os daquela, na Tabela 5.8.  
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Tabela 5.7 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 4. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 199,5 194 2,76% 
Pressão (psia) 22,04 22,04 0,00% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 2667 2667 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 2666,7 2667 -0,01% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,27363 0 *0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1,2934E-09 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000006 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,999891 1 -0,01% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,000103 0 *0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 
 

Tabela 5.8 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 5. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 201,6 196,34 2,61% 
Pressão (psia) 382,1 382,09 0,00% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 2667 2667 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 2666,7 2667 -0,01% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,27363 0 *0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1,2934E-09 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000006 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,999891 1 -0,01% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,000103 0 *0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 
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O desvio nas temperaturas das correntes 4 e 5 é consequência do desvio da temperatura 

na corrente 3, explicado anteriormente. O ajuste desse desvio é feito na corrente 6 apresentada 

na Tabela 5.9, que é a corrente de saída do trocador de calor E-100 e a de entrada do reator de 

pirolise F-100. Vale ressaltar que a diferença na temperatura de entrada no trocador causa o 

desvio, previamente exposto na Tabela 5.1, na energia consumida pelo trocador de calor E-100. 

 

Tabela 5.9 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 6. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 467,6 467,6 0,00% 
Pressão (psia) 382,1 382,09 0,00% 

Fração de vapor 1 1 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 2667 2667 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 2666,7 2667 -0,01% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,27363 0 *0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1,2934E-09 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000006 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,999891 1 -0,01% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,000103 0 *0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 

A Tabela 5.10 reproduz os resultados da corrente de saída do reator de pirólise F-100, 

com conversão de 60%. 
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Tabela 5.10 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 7. 

  Trabalho Seider et al. 
(2003) Desvio 

Temperatura (F) 932 932 0,00% 
Pressão (psia) 382,1 382,09 0,00% 

Fração de vapor 1 1 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 4267 4267 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,7 1067 -0,03% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1600,3 1600 0,02% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,249983 0,250058589 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,375039 0,374970705 0,02% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,374974 0,374970705 0,00% 

*Considerado idêntico. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 

A corrente 7 é a corrente de entrada no tanque de resfriamento V-100, onde sua 

temperatura é reduzida. O livro do Seider retrata um tanque de resfriamento em que a corrente 

líquida quente no fundo do vaso é circulada para trocar calor com uma corrente de água por 

intermédio de um trocador de calor casco e tubo e após resfriada, a corrente é regada no topo 

do vaso. A Figura 5.3 permite uma melhor compreensão do funcionamento da planta e dos 

equipamentos citados.  
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Figura 5.3 – Funcionamento da planta de produção do monocloreto de vinila.  

Fonte: Seider et al. (2008). 

  

 Para simular no software UNISIM essa troca térmica, foi necessário usar um vaso e em 

seguida um trocador de calor. Os resultados da corrente 8, resfriada após passar por esse 

sistema, podem ser analisados na Tabela 5.11. 

 Após esse resfriamento, a corrente ainda é refrigerada por outro trocador de calor 

(corrente 9) para ser completamente condensada, como mostra a Tabela 5.12. Depois de 

pressurizada a corrente 10 vai ser finalmente introduzida na torre de separação T-100, os 

resultados da corrente de alimentação da torre T-100 (corrente 10) estão apresentados na Tabela 

5.13. 
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Tabela 5.11 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 8. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 338 338 0,00% 
Pressão (psia) 382,1 382,09 0,00% 

Fração de vapor 1 1 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 4267 4267 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,7 1067 -0,03% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1600,3 1600 0,02% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,249983 0,250058589 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,375039 0,374970705 0,02% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,374974 0,374970705 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 

 Tabela 5.12 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 9. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 42,8 42,8 0,00% 
Pressão (psia) 382,1 382,09 0,00% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 4267 4267 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,7 1067 -0,03% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1600,3 1600 0,02% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,249983 0,250058589 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,375039 0,374970705 0,02% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,374974 0,374970705 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 
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Tabela 5.13 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 10. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 43,62 43,7 -0,18% 
Pressão (psia) 176,4 176,35 0,03% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 4267 4267 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,017079 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,7 1067 -0,03% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1600,3 1600 0,02% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,249983 0,250058589 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,375039 0,374970705 0,02% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,374974 0,374970705 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

A corrente 11 é o produto de topo e a corrente 12 é o produto de fundo da primeira torre 

de separação T-100. Ambas são retratadas nas Tabelas 5.14 e 5.15, respectivamente.  

 

Tabela 5.14 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 11. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) -14,76 -79,52 -438,75% 
Pressão (psia) 176,4 176,35 0,03% 

Fração de vapor 1 1 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,00090652 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 7,0706E-13 0 *0,00% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,29385 0 *0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1599,7 1600 -0,02% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000001 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,000184 0 *0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,999816 1 -0,02% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 
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Tabela 5.15 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 12. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 201,4 202,28 -0,44% 
Pressão (psia) 176,4 176,35 0,03% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 2667 2667 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,016172 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,7 1067 -0,03% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 0,29468 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000006 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,399956 0,400074991 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,599927 0,599925009 0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,00011 0 *0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 

A corrente 13 é a corrente de alimentação da segunda torre T-101, a sua corrente de topo 

é a 14 e a de fundo, a 15. Os resultados da primeira estão expostos na Tabela 5.16, os da segunda 

na Tabela 5.17 e os da terceira na Tabela 5.18. 
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Tabela 5.16 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 13. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 135,2 135,86 -0,49% 
Pressão (psia) 70,54 70,54 0,00% 

Fração de vapor 0,2277 0,23 -1,01% 
Vazão (lbmol/h) 2667 2667 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,016172 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,7 1067 -0,03% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 0,29468 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000006 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,399956 0,400074991 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,599927 0,599925009 0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,00011 0 *0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 
 
 

Tabela 5.17 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 14. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 89,74 89,96 -0,25% 
Pressão (psia) 70,54 70,54 0,00% 

Fração de vapor 1 1 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 1600 1600 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 0,016172 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,043764 0 0,00% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 1599,6 1600 -0,03% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 0,29468 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0,000011 0 *0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,000043 0 *0,00% 

fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,999838 1 -0,02% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0,000107 0 *0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 

 



74 
 

Tabela 5.18. Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 15. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 295,1 284,08 3,73% 
Pressão (psia) 70,54 70,54 0,00% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 1067 1067 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 3,2057E-07 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,6 1067 -0,04% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,36 0 *0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1,5356E-09 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,999663 1 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,000337 0 *0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 

 

As torres de separação foram simuladas baseadas nos valores da razão de refluxo e do 

número de estágios relatados no trabalho de Dimian e Bildea (2008), pois o livro Seider carece 

desses dados. Por isso nas Tabelas 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18 há uma discrepância entre os 

valores das temperaturas das correntes de saída das torres. A Tabela 5.18 mostra que a diferença 

entre as temperaturas atinge o valor de 3,73%, que ainda é inferior a 5% e por isso pode ser 

considerada satisfatória, assim como os valores de -0,44%, -0,49%, -0,25% nas Tabelas 5.15, 

5.16, 5.17, respectivamente. Entretanto, na Tabela 5.14 fica claro que a diferença atinge o valor 

elevado de -438,75%. Isso se justifica pela utilização das condições operacionais apresentadas 

por Dimian e Bildea (2008) uma coluna de destilação equivalente também para uma planta de 

MVC. Fica claro assim que as especificações para a torre de separação de HCl, realizada pelos 

autores não se adequa muito bem aos resultados apresentados por Seider et al. (2008), diferente 

das condições operacionais da coluna T-101. Essa diferença pode ser contornada, utilizando-se 

a temperatura de saída como especificação, mas isso também pode acarretar em diferentes 

condições operacionais, como razão de refluxo e na necessidade de projetar esse equipamento, 

o que não faz parte do escopo desse trabalho. 
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A corrente 11, retirada no topo da primeira torre, tem em sua composição quase que 

exclusivamente HCl. Mais uma vez, pode-se concluir que os dados foram bastante próximos já 

que essa variação é de apenas 0,02% e o autor pode ter desconsiderado os ínfimos resquícios 

de Cloreto de Vinila, Cloro e 1,2-Dicloroetano nesta corrente. 

As correntes 12 e 13, correte de fundo da torre T-100 e corrente de alimentação da torre 

T-101, respectivamente, apresentam a mesma composição, a única diferença é que a pressão da 

segunda foi reduzida por uma válvula antes de ser introduzida na segunda torre de separação.  

Essas correntes são quase totalmente livres de HCl, subproduto deste processo. 

Na segunda torre, espera-se separar Cloreto de Vinila, o produto principal deste projeto, 

o qual é retirado na corrente de topo (14). A composição desta corrente apresenta resquícios de 

Cloro, 1,2-Dicloroetano e HCl, porém esses valores são tão baixos que podem ser 

desconsiderados.  

 

Tabela 5.19 - Comparação entre os resultados obtidos para a corrente 16. 

  Trabalho Seider et al. 
(2008) Desvio 

Temperatura (F) 194 194 0,00% 
Pressão (psia) 70,54 70,54 0,00% 

Fração de vapor 0 0 0,00% 
Vazão (lbmol/h) 1067 1067 0,00% 

Vazão molar Cl2 (lbmol/h) 3,2057E-07 0 *0,00% 
Vazão molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Vazão molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 1066,6 1067 -0,04% 
Vazão molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,36 0 *0,00% 

Vazão molar HCl (lbmol/h) 1,5356E-09 0 *0,00% 
Fração molar Cl2 (lbmol/h) 0 0 0,00% 

Fração molar Etileno (lbmol/h) 0 0 0,00% 
Fração molar 1,2-ClC2 (lbmol/h) 0,999663 1 -0,03% 

Fração molar de Cloreto de vinila (lbmol/h) 0,000337 0 *0,00% 
Fração molar HCl (lbmol/h) 0 0 0,00% 

*Considerados idênticos. Provavelmente Seider et al. (2008) aproximaram para 0 lbmol/h. 
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A corrente de fundo da torre de separação T-101 (15), livre de MVC, composta 

essencialmente por 1,2-Dicloroetano segue para reciclo e após ser resfriada, a corrente 16 é 

misturada com a corrente 3. A Tabela 5.19 revela os resultados da corrente 16.  

Nota-se que a planta simulada apresenta resultados de corrente muito semelhantes 

aqueles apresentados por Seider et al. (2008). Há pequenas variações nas temperaturas de 

algumas correntes. Quanto as temperaturas, a maior diferença entre a planta simulada e a planta 

apresentada por Seider et al (2008) ocorreu na corrente de sáida de topo do primeiro reator, já 

que as torres foram projetadas sem as informações de razão de refluxo e números de pratos 

terem sido fornecidas por Seider et al (2008). Porém essa diferença não interferiu na 

composição das correntes, visto que o maior desvio de composição é de apenas 0,04%.   

Entende-se então que a planta simulada representa de forma fidedigna a planta 

apresentada por Seider et al (2008), sendo possível o desenvolvimento dos ecoindicadores de 

consumo energético e emissão de CO2 a partir dos resultados obtidos por essa simulação. 

 

 

5.2. RESULTADOS DOS ECOINDICADORES 

 

5.2.1. Resultados do ecoindicador de consumo de energia. 

Segundo BATISTA (2015) a energia consumida pelos bombeamentos e ventiladores da 

planta de utilidades representa de 1 a 1,5 % do consumo de energia da planta. Por tratar-se de 

um consumo muito baixo em relação ao consumo energético da caldeira, do forno e das torres, 

o consumo energético das bombas da planta de utilidades será considerado desprezível para fins 

de cálculo do ecoindicador. Com isso, a equação de consumo energético fica reduzida à 

Equação 5.1. 

 

ConsumoEnergético = [Q100 + Q101+Q105+Q107
fCaldeira

æ
èç

ö
ø÷
+

FG
fForno

] BTU
h

æ
èç

ö
ø÷

2, 931×104 kWh
BTU

æ
èç

ö
ø÷

0, 0036GJ
kWh

æ
èç

ö
ø÷  

(5.1)
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A Tabela 5.20 apresenta os valores e as conversões do consumo energético e a Tabela 

5.21 os valores da produção da planta simulada. Estes serão utilizados para fins de cálculos do 

ecoindicador de consumo energético.  

 

Tabela 5.20 – Consumo energético da planta simulada de MVC. 

Variável Eficiência BTU/h 
Conversão Conversão GJ/h 
kWh/BTU GJ/kWh   

Q100 80% 310300 2,93E-04 0,0036 0,327 
Q101 80% 5,98E+07 2,93E-04 0,0036 63,077 
Q105 80% 39212500 2,93E-04 0,0036 41,36 
Q107 80% 23137500 2,93E-04 0,0036 24,4 
EFG 90% 98366667 2,93E-04 0,0036 103,75 

         Consumo Total        232,914 
 

Tabela 5.21 – Produção da planta simulada de MVC. 

Corrente lbmol/h kg/h ton/h 

14 1600 45351,2 45,35 
11 1600 26465,5 26,47 

Produção Total     71,82 
 

O valor calculado pela divisão do consumo total de energia pela produção total em um 

mesmo período está retratado na Tabela 5.22, e corresponde ao ecoindicador de consumo 

energético da planta. 

 

Tabela 5.22 – Ecoindicador de Consumo Energético. 
Consumo Total (GJ/h) 232,91 
Produção Total (ton/h) 71,82 

Ecoindicador de Consumo Energético (GJ/ton) 3,24 
 

Observa-se que na tabela 5.22 que o ecoindicador de consumo energético para a planta 

de produção de MVC simulada vale 3,24 GJ/ton. 
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2.2.2. Resultados do ecoindicador de emissão de CO2. 

Como mencionado anteriormente, BATISTA (2015) observa que a emissão de CO2 

oriunda dos bombeamentos e ventiladores da planta de utilidades representa entre 1-1.5 % da 

emissão de CO2, sendo a caldeira responsável por mais de 95% da emissão de CO2 do processo 

produtivo. A emissão baixa nos sistemas de bombeamento e ventilação dá-se por se tratar de 

emissão indireta de CO2 devido ao consumo de energia elétrica. O Brasil apresenta uma taxa 

de emissão de CO2 de 0,1244 tonCO2/MWh (MCT, 2016). Portanto, por serem esses valores 

muito pequenos, neste trabalho será ignorado o consumo de CO2 proveniente dos sistemas 

elétricos da planta  de utilidades, sendo a equação de emissão de CO2 reduzida a: 

 

EmissãoCO2 = [EIQ100 BTU
h

æ
èç

ö
ø÷

2, 931×107 MWh
BTU

æ
èç

ö
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.
CO2

+
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ö
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BTU
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èç

ö
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0, 0036GJ
kWh

æ
èç

ö
ø÷
.

CO2  (5.2)

 

A Tabela 5.23 apresenta as emissões de CO2 que serão consideradas para cálculo do 

ecoindicador de CO2. 

 

Tabela 5.23 – Emissão de CO2 da planta simulada de MVC. 

Variável Eficiência BTU/h GJ/h 
Conversão 

MW 
γ                                                       

tonCO2/
MWh 

                                                       
CO2/ 
GJ 

tonCo2
/h MWh/BTU 

Q100 80% 310300 - 2,93E-07 0,090 0,1244 - 0,011 

Q101 80% 5,98E+07 63,077 - - - 0,0561 3,54 

Q105 80% 39212500 41,36 - - - 0,0561 2,32 

Q107 80% 23137500 24,4 - - - 0,0561 1,37 

EFG 90% 98366667 103,75 - - - 0,0561 5,82 

Emissão Total       13,06 
 

O valor calculado pela divisão da emissão total de CO2 pela produção total em um 

mesmo período está retratado na Tabela 5.24, e corresponde ao ecoindicador de emissão de CO2 

da planta. 
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Tabela 5.24 – Ecoindicador de Emissão de CO2. 
Emissão Total (tonCO2/h) 13,06 

Produção Total (ton/h) 71,82 
Ecoindicador de Emissão de CO2 (GJ/ton) 0,182 

 

Observa-se na Tabela 5.24 que o ecoindicador de emissão de CO2 para a planta de 

produção de MVC simulada vale 0,182 tCO2/ton.  

Para viabilizar avaliações dos resultados dos ecoindicadores é necessário fazer 

comparação entre plantas do mesmo processo. No entanto, a literatura carece de dados sobre 

ecoeficiência da planta de produção monocloreto de vinila, inviabilizando a comparação sobre 

a eficiência do processo simulado com outros de produção de MVC.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as conclusões pertinentes ao estudo de simulação 

computacional de uma planta de produção de monocloreto de vinila via cloração direta. Nesse 

trabalho foi simulada a planta proposta por Seider et al. (2008) afim de se desenvolver os 

ecoindicadores de consumo energético e de emissão de CO2. 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Com o presente trabalho foi possível discutir sobre o consumo energético e a emissão 

de CO2 de uma planta de monocloreto de vinila tendo como referência o processo de produção 

via cloração direta, rota mais utilizada na indústria e a proposta por Seider et al. (2008). 

Através do software UNISIM Design Suite R390 foi possível realizar a simulação 

computacional com base nas condições operacionais e reacionais descritas por Seider et al. 

(2008). Os resultados aqui obtidos se aproximaram muito dos resultados apresentados por 

Seider et al. (2008), apresentando desvios significativos apenas nas temperaturas de algumas 

correntes, sendo os maiores desvios o de 4,3% ocorrido na corrente 3 na saída do reator de 

cloração, e com uma grande excessão de -438,75% na corrente 11 no topo da coluna T-100. 

Com base nos resultados obtidos na simulação do processo foi possível desenvolver os 

ecoindicadores de consumo de energia e emissão de CO2. Isso permitiu que fosse avaliada a 

ecoeficiência do processo utilizando a informação economica e ambiental contida nos 

indicadores. No entanto, não foram encontrados na literatura ecoindicadores de produção de 

monocloreto de vinila, afim de realizar-se a comparação de ecoeficiência do processo. 
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No atual cenário, as empresas buscam a sustentabilidade e avaliam seus processos e 

ações através de ecoindicadores. Esses ecoindicadores comparam uma variável econômica com 

outra ambiental, sendo possível traçar projetos futuros que visem a ecoeficiência sem prejudicar 

o negócio. Portanto, com este trabalho foi possível agregar valor aos estudos propostos por 

Seider et al. (2008) em planta de obtenção de monocloreto de vinila com sua avaliação 

ambiental. 

  

6.2. SUGESTÕES 

 

Como sugestões para trabalhos futuros recomendam-se: 

 Simular o processo de produção via outras rotas comparando suas ecoeficiências;  

 Obter os dados operacionais dos processos reais existentes e apresentados no 

Capítulo 2; 

 Contabilizar o ecoindicador de consumo de água. 

 Desenvolver estudos de otimização nas condições operacionais da planta 

apresentada neste trabalho; 

 Desenvolver integração energética da planta apresentada neste trabalho; 

 Desenvolver estudos de controle para plantas de produção de monocloreto de vinila; 

 Desenvolver estudos de viabilidade técnico-econômica de plantas de produção de 

monocloreto de vinila via diferentes rotas; 

 Desenvolver plantas de utilidades mais complexas. 

 

Finalmente, acredita-se que este trabalho possa contribuir e agregar valor ao tema de 

simulação computacional e ecoindicadores de processos industriais com foco em meio-

ambiente e sustentabilidade. 
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