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RESUMO 

 

O presente trabalho lida com a simulação, através do software UNISIM, de duas 

plantas distintas de síntese de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio e insere também a 

análise de ecoindicadores de consumo de energia e emissões de CO2 para ambos os processos. 

Os modelos estudados se diferenciam principalmente quanto ao tipo de reator utilizado. O 

primeiro, retratado por Araújo e Skogestad (2008), apresenta um reator adiabático composto 

por três leitos catalíticos de ferro com alimentações laterais dos reagentes. O segundo, por sua 

vez, foi apresentado como alternativa ao anterior por Rangaiah e Kariwala (2012) e é 

composto de um reator refrigerado de leito único de ferro que utiliza Dowtherm A como 

fluido refrigerante. Além disso, para que fosse possível analisar não só o desempenho 

econômico dessas plantas, foram desenvolvidos ecoindicadores que avaliam de forma objetiva 

os impactos ambientais de um empreendimento industrial. Os resultados mostram que ambos 

os processos foram simulados satisfatoriamente, em conformidade com aqueles apresentados 

pela literatura. Observou-se, também, que o processo alternativo mostrou-se mais eficiente, 

visto que gerou um produto mais puro com consumo energético e emissão de gás carbônico 

27,8% e 29,7% menores, respectivamente. 

 

 

Palavras-chave: Amônia, Simulação, UNISIM, Ecoindicadores, Reator refrigerado.  
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ABSTRACT 

 

This work deals with the simulation, by UNISIM software, two different plants of 

ammonia synthesis using hydrogen and nitrogen as reactants and also inserts the eco-

indicators analysis of energy consumption and CO2 emissions for both processes. The studied 

models differ mainly in the type of reactor used. The first, proposed by Araújo and Skogestad 

(2008), presents an adiabatic reactor composed of three catalytic beds of iron with side feeds 

of the reactants. The second was presented, as an alternative for the previous, by Rangaiah 

and Kariwala (2012) and consists of a cooled reactor with single bed of iron which uses 

Dowtherm A as coolant. Moreover, to make possible to analyzing not only the economic 

performance of these plants, eco-indicators were developed to evaluate objectively the 

environmental impacts of an industrial enterprise. The results show that both processes were 

simulated satisfactorily in accordance with those presented in the literature. It was also noted 

that the alternative process was more efficient because it produced a purer product combined 

with energy consumption and carbon dioxide emissions being, respectively, 27.8% and 29.7% 

lower than the conventional process. 

 

 

Key-words: Ammonia, Simulation, UNISIM, Eco-indicators, Cooled Reactor. 
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P Pressão 

Pc Pressão crítica  

Tr Temperatura reduzida 

Tc Temperatura crítica 

Vm Volume molar 

α Parâmetro de correção do termo atrativo do modelo termodinâmico de 

Peng-Robinson 

a Parâmetro atrativo do modelo termodinâmico de Peng-Robinson 

b Parâmetro repulsivo do modelo termodinâmico de Peng-Robinson 

κ  Constante característica de cada componente presente 

ω  Fator acêntrico 

FANE  Energia consumida pelos ventiladores 

BFWE  
Energia gasta pela bomba que leva água para caldeira para gerar vapor para 

o processo convencional 

toresfriamenáguaV ,

•

 
Vazão volumétrica de água de resfriamento 

FanE  
Energia exigida pelo ventilador que resfria as correntes de água de 

resfriamento no processo convencional 
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2AGRE  
Energia requerida pela bomba de água de resfriamento do trocador de calor 

H-583 

1AGRE  
Energia requerida pela bomba de água de resfriamento do trocador de calor 

H-501 

redeη  Eficiência da rede elétrica 

ConvECE  Ecoindicador de consumo de energia para o processo convencional 

401−KE  Energia consumida pelo compressor K-401 

402−KE  Energia consumida pelo compressor K-402 

caldeiraη  Eficiência da caldeira 

caldeiraE  Energia gerada pela caldeira 

BUE  
Energia consumida pela bomba de utilidades 

EE′  Energia elétrica consumida no processo alternativo 

vaporE′
 Energia de vapor consumida no processo alternativo 

GNE′
 Energia do Gás Natural no processo alternativo 

ECogE′
 Energia elétrica oriunda de cogeração no processo alternativo 

CombgasE′
 Energia oriunda de combustíveis gasosos no processo alternativo 

CombliqE′
 Energia oriunda de combustíveis líquidos no processo alternativo 

FanE′
 

Energia exigida pelo ventilador que resfria as correntes de água de 

resfriamento no processo alternativo 

2AGRE′
 

Energia requerida pela bomba de água de resfriamento do trocador de calor 

E-102 

1AGRE′
 

Energia requerida pela bomba de água de resfriamento do trocador de calor 

E-100 

DowthermE  
Energia consumida pela bomba que envia a água que irá resfriar o fluido 
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refrigerante no processo alternativo 

1KFE  Energia consumida pelo compressor KF1 

2KFE  Energia consumida pelo compressor KF2 

KRE  Energia consumida pelo compressor KR 

AlternECE  Ecoindicador de consumo de energia para o processo alternativo 

BFWE′
 

Energia gasta pela bomba que leva água para caldeira para gerar vapor para 

o processo alternativo. 

2,COEEγ
 

Coeficiente de emissão de CO2 por quantidade de energia elétrica. 

GNf  
Relação mássica de Gás Natural em CO2 

2,COGNγ
 

Quantidade de gás carbônico gerado pela quantidade de energia consumida. 

GNPCI  
Poder calorífico inferior do Gás Natural 

3NHM&  
Vazão mássica de amônia na corrente de purga do processo alternativo 

4CHM&  
Vazão mássica de metano na corrente de purga do processo alternativo 

FlareFEM ′
 

Emissões fugitivas originadas por alívio do flare no processo alternativo 

, fNH3 Relação mássica de NH3 em NO2 

fCH4 Relação mássica de CH4 em CO2 

2,CONOγ
 

Coeficiente de emissão de CO2 por quantidade de NO2 liberado 

2,2 COCOγ
 

Coeficiente de emissão de CO2 por quantidade de CO2 liberado 

AlternEECO2  
Ecoindicador de emissão de CO2 para o processo alternativo de síntese de 

amônia 

ConvEECO2  
Ecoindicador de emissão de CO2 para o processo convencional de síntese 

de amônia 

3NHm&  
Vazão mássica de amônia na corrente de purga do processo convencional 

4CHm&  
Vazão mássica de metano na corrente de purga do processo convencional 
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hcp  
Relação mássica de hidrocarboneto na composição de Gás Natural em CO2 

TotalFEM ′
 

Emissões fugitivas totais do processo alternativo 

TotalEMF  
Emissões fugitivas totais do processo convencional 

ConvE  
Quantidade total de energia consumida no processo convencional 

AlternE  
Quantidade total de energia consumida no processo alternativo 

AlternEM  
Quantidade total de CO2 emitido no processo alternativo 

ConvEM  
Quantidade total de CO2 emitido no processo convencional 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

“Não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos” 

Walt Disney 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A amônia constitui o ponto de partida para a maior parte dos fertilizantes 

nitrogenados. Por ser o componente básico de fertilizantes de nitrogênio, a amônia é um 

valioso produto químico que é produzido em larga escala em todo o mundo, sendo também 

utilizada em outros campos importantes da atividade humana, tal como nos sistemas de 

refrigeração, têxteis e indústrias metalúrgicas (ESTEVES et al., 2015), tendo também sua 

relevância atrelada às indústrias de explosivos, de materiais de limpeza, cosméticos e 

petroquímica. Como projetado pelo InfoMine Research Group (2009), a produção mundial 

total de amônia até o final do ano de 2013 atingiu 214 milhões de toneladas, e sabe-se que 

cerca de 60% dessa produção é consumida pela indústria de fertilizantes. 

A maioria dos fertilizantes comercializados atualmente são misturas que contêm certas 

porcentagens dos três macronutrientes primários (Fertilizantes NPK). Entretanto, o fato da 

maioria dos solos no Brasil e no mundo serem deficientes em nitrogênio faz com que a busca 

por fertilizantes com alto teor de N seja maior. 

Inicialmente, à pressão atmosférica, a produção de amônia era somente alcançada em 

temperaturas muito baixas, contudo a decomposição da mesma ocorria em altas temperaturas. 
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Portanto, muitos cientistas chegaram a acreditar que a geração desse composto usando como 

reagentes hidrogênio e nitrogênio seria uma barreira intransponível (LIU, 2014). 

Hoje, praticamente toda amônia gerada industrialmente é produzida usando o processo 

de Haber-Bosch desenvolvido pelos pesquisadores alemães Fritz Haber (1868-1934) e Carl 

Bosch (1874-1940) em 1909. Nesse processo, o nitrogênio utilizado é proveniente da 

separação criogênica do ar e o hidrogênio pode ser obtido pela reforma a vapor do gás natural, 

gaseificação do carvão ou pela eletrólise da água. O gás de síntese (rico em hidrogênio) reage 

com nitrogênio em altas temperaturas resultando em amônia gasosa que posteriormente é 

condensada (ESTEVES et al., 2015). 

O processo de produção de amônia pode ser considerado a mais importante invenção 

técnica do século XX devido à sua fundamental importância para o crescimento da população 

mundial de 1,6 bilhões de pessoas, em 1900, para os mais de 7 bilhões atuais (SMIL, 2000). 

Ainda que seja de grande valor, a síntese de amônia requer grande quantidade de 

energia. Essa energia é proveniente dos equipamentos (compressores, reatores, bombas, entre 

outros) que usam como fonte eletricidade ou, na sua maioria, a queima do gás natural. Sendo 

essa última uma das principais responsáveis pelas emissões de gás carbônico (CO2) do 

processo. Assim, esse alto consumo energético é preocupante, tendo em vista que, a fim de 

suprir a demanda de energia, a quantidade global de combustível fóssil usado por pessoa ficou 

aproximadamente 6 vezes maior, no período de 1925 a 2000 (ANEJA et al., 2000). 

Dentre as principais rotas de produção de amônia já descritas anteriormente, aquela 

que usa reforma a vapor do gás natural é a melhor em termos de eficiência energética e de 

impactos ambientais, enquanto a gaseificação de carvão apresenta o maior consumo 

energético (ZHOU et al., 2010). Embora a maioria dos processos do Brasil utilize o gás 

natural, existem alguns países como a China (um dos maiores produtores de amônia do 

mundo – 50 milhões de toneladas de amônia por ano segundo o InfoMine Research Group, 

2009) que ainda não abandonaram o carvão como matéria-prima. 

No Brasil, até 2005, esse processo produtivo foi responsável pela emissão de 1,46 

toneladas de CO2 por tonelada de amônia, segundo relatório da Associação Brasileira da 

Indústria Química - ABIQUIM (2010). A liberação excessiva desse gás é alarmante, pois esta 

é a principal responsável pela elevação da temperatura média do planeta (BROWN et al., 

2012). Ao passar do tempo é provável que tais emissões sejam maiores, caso não haja uma 

preocupação da sociedade e das grandes empresas em reduzi-las.  
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Além dos processos produtivos em si, o uso de energia é uma das principais causas da 

emissão antrópica do CO2 na atmosfera (Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE, 

1998). Por isso, no momento em que se avalia o custo ambiental da implementação de um 

empreendimento industrial, é importante analisar não somente a quantidade de gás carbônico 

gerado pelo processo, mas também a quantidade liberada na produção de energia, seja ela na 

forma de vapor ou na forma de eletricidade, o que é conhecido como emissão indireta. 

Uma forma de introduzir essa variável ambiental nos estudos futuros é iniciando a 

análise de ecoindicadores. Esses são grandezas relativas que permitem avaliar o desempenho 

ambiental e econômico de maneira conjunta através de uma razão entre uma variável 

ambiental e uma variável econômica que pode ser a produção ou a receita do processo (United 

Nations Conference on Trade And Development - UNCTAD, 2004). Ressalta-se ainda que os 

ecoindicadores contabilizam aspectos ambientais diretos e indiretos mantendo a simplicidade, 

ou seja, garantem uma boa avaliação sem que os cálculos se tornem muito complexos.  

De tal modo, esses indicadores têm sido utilizados para elaboração de estudos 

comparativos e tomada de decisão por ações de engenharia, modificações nos processos 

produtivos atuais e também na avaliação de novos projetos industriais que focam em 

sustentabilidade, além da tradicional avaliação técnico-financeira (BATISTA, 2015). 

Nesse contexto, o desenvolvimento de ecoindicadores, como por exemplo, emissão de 

CO2 e consumo de energia, para uma avaliação da sustentabilidade de um novo projeto de 

síntese industrial de amônia por meio de simulação computacional, bem como do modelo 

convencional para a mesma produção, constituiu o caráter desafiador que determinou a 

realização desse trabalho. 

 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Na atual conjuntura global, problemas ambientais e mau planejamento de instalações 

industriais são assuntos cada vez mais comuns, uma vez que ocorreram muitos avanços com 

foco no aumento da lucratividade e poucos e ecoeficiência e sustentabilidade. Entretanto, 

novos estudos que mostram a preocupação da humanidade com as emissões de gases do efeito 
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estufa (GEE’s), com o consumo exagerado de água e energia podem mudar o cenário da 

indústria mundial. 

A avaliação de impactos ambientais através de ecoindicadores também tem 

conquistado espaço de grande relevância tanto no meio acadêmico quanto no mercado 

industrial. Esses estudos revelam a possibilidade de integrar uma alta produtividade com 

modelos sustentáveis. 

As altas emissões dos GEE’s, principalmente do gás carbônico proveniente da 

combustão do carvão, lenha e petróleo, têm estreita relação com as mudanças climáticas 

observadas no planeta nos últimos anos, como a elevação da média da temperatura global e o 

aumento do nível dos oceanos. 

O gasto com eletricidade pelas ocupações industriais também é um aspecto 

ambientalmente importante, uma vez que este está estreitamente relacionado ou com os 

recursos hídricos (construção de barragens que altera o ecossistema local) ou com as emissões 

de poluentes atmosféricos (construção de termoelétricas que utilizam a queima de 

combustíveis fósseis para gerar energia). 

Para reduzir essas emissões, sem prejudicar a eficiência e o rendimento do processo, é 

importante que se procure conservar ou usar mais eficientemente todas as formas de energia. 

Atualmente, no Brasil, a relação entre economia de energia e redução de emissões não é 

linear, devido em grande parte à base renovável da energia primária (componente hidráulico 

na geração elétrica). No entanto, o aumento da geração com unidades térmicas, ou seja, 

unidades que se utilizam da queima de matéria orgânica (petróleo, gás natural, madeira, 

carvão mineral, etc.), faz com que a participação desse componente em termos de emissão de 

CO2 seja mais significativa. 

Dessa maneira, novos projetos industriais devem levar em conta não só os aspectos 

técnico-financeiros, como também a magnitude do impacto ambiental que esse 

empreendimento vai causar, ou seja, é necessário quantificar o grau de perturbação ao meio 

ambiente que essa iniciativa vai acarretar. 

Com isso, a motivação desse estudo é complementar um novo projeto de síntese de 

amônia apresentado por Rangaiah e Kariwala (2012) no capítulo 13 do seu livro Plantwide 

Control: Recent Developments and Apllications e o processo convencional apresentado por 

Araújo e Skogestad (2008) em seu artigo Control structure design for the ammonia synthesis 
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process, de maneira a iniciar as discussões acerca desses processos e propor a análise das 

variáveis ambientais nos mesmos. 

 

 

1.3 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo geral estudar a área de simulação computacional, por 

meio de software, especificamente UNISIM Suite Design R390, para a avaliação dos 

impactos ambientais de um processo alternativo de síntese de amônia através de reator 

refrigerado, comparando-o com o modelo convencional para a mesma síntese. 

O objetivo específico desse, também é validar a nova rota de síntese proposta por 

Rangaiah e Kariwala (2012) e o processo já amplamente estudado apresentado por Araújo e 

Skogestad (2008) usando um simulador distinto dos autores. Além disso, propor 

ecoindicadores que possam ser utilizados como parâmetros para estudos futuros, 

contribuindo, assim, para o enriquecimento científico do tema. 

 

 

1.4 ESTRUTURA 

 

Além dessa introdução que engloba a contextualização, motivação, objetivos gerais e 

específicos, esse trabalho está organizado como descrito a seguir. 

Capítulo 2: contém uma revisão bibliográfica sobre a amônia, suas características e 

utilização na indústria, bem como as suas rotas de produção. Além disso, serão apresentadas 

as reações envolvidas na síntese e as variáveis que influenciam nesse processo. Por fim, será 

abordada a metodologia computacional utilizada e o conceito de ecoindicadores para 

avaliação da magnitude do impacto ambiental. 

Capítulo 3: contém a apresentação detalhada do processo alternativo de síntese de 

amônia usando o reator refrigerado proposto por Rangaiah e Kariwala (2012) no capítulo 13 

do seu livro Plantwide Control: Recent Developments and Applications e o processo 

convencional apresentado por Araújo e Skogestad (2008) em seu artigo Control structure 
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design for the ammonia synthesis process. Serão apresentados os ajustes necessários no 

modelo reacional e sua adequação à estrutura do software UNISIM. E finalmente, serão 

desenvolvidos, apresentados e discutidos os ecoindicadores de consumo de energia e emissão 

de CO2 para ambos os processos abordados. 

Capítulo 4: contém a metodologia usada para compor todos os resultados propostos. 

Capítulo 5: contém a apresentação e a discussão dos resultados apresentados pela 

metodologia. 

Capítulo 6: contém a conclusão do trabalho e ainda sugestões para trabalhos futuros. 

Por último, são apresentadas também as referências bibliográficas consultadas e 

citadas ao longo desse trabalho. 



 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

“ A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” 

Albert Einstein 

 

 

Neste capítulo serão analisadas as características da amônia, suas aplicações no meio 

industrial, sua importância para a sociedade e a revisão bibliográfica referente ao processo de 

obtenção da mesma através da reação entre nitrogênio e hidrogênio. Além disso, será exposto 

um panorama do mercado desse composto. Por fim, será feita a apresentação dos 

ecoindicadores de consumo de energia e emissão de CO2 para que seja possível a avaliação da 

sustentabilidade dos processos estudados. 

 

 

2.1 AMÔNIA 

 

Nessa seção, serão descritas as principais características da amônia e suas aplicações 

na indústria química (item 2.1.1). Além disso, será feita uma abordagem sucinta do processo 

de Haber-Bosch (item 2.1.2) e, também, a importância histórica desse produto para a 

sociedade (item 2.1.3).  
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2.1.1 Características e aplicações 

 

A amônia é um composto constituído de nitrogênio e hidrogênio, com a fórmula 

molecular NH3. Possui uma geometria piramidal trigonal, em que o átomo de nitrogênio 

possui um par de elétrons não-ligantes e compartilha os outros com os três átomos de 

hidrogênio, como pode ser observado na figura 2.1.  

 

Figura 2. 1 - Estrutura química da amônia 

Fonte: Atkins et al. (2010) 

A mesma é encontrada no estado de gás em condições normais de temperatura e 

pressão e em líquido quando submetida à pressão elevada ou baixa temperatura. Apresenta 

um peso molecular de 17,03 g/mol, um ponto de ebulição de -33°C e tem ponto de fusão de -

78°C à pressão atmosférica (PETROBRAS, 2015b).  

A amônia líquida possui características alcalinas, pois é capaz de ceder seu par de 

livres para outros compostos. Seguindo também o raciocínio de Bronsted-Lowry, pode-se 

observar a reação de equilíbrio (equação 2.1), que exemplifica o conceito de que substâncias 

básicas podem aceitar prótons de respectivos doadores (ATKINS et al., 2010). 

−+ +↔+ )()(4)(2)(3 aqaqlg OHNHOHNH  (2.1)

A amônia é de suma importância do ponto de vista industrial e social, visto que o 

estudo e desenvolvimento acerca de sua síntese tornaram possível a expansão da população 

mundial de 1,6 bilhões de habitantes em 1900 para os mais de 7 bilhões atuais (CHAGAS, 

2006). Essa relevância advém do fato da amônia ser usada diretamente ou através de seus 

derivados como ureia, nitrato de amônio, e outros na agricultura. Dessa maneira, a indústria 

de fertilizantes aumentou significativamente, gerando empregos e melhorando a oferta de 

alimentos. 
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Além disso, esse composto destaca-se também em outros campos como na produção 

de ácido nítrico para a fabricação de explosivos; na indústria de produtos de limpeza como 

detergentes e amaciantes de roupas; em petroquímicas não só como agente neutralizantes de 

ácido, mas também como matéria-prima para produção de fibras e plásticos (nylon e outras 

poliamidas); e como fluido refrigerante, usado para fazer gelo, plantas de refrigeração em 

larga escala, unidades de ar condicionado em construções e plantas (POTASHCORP1, 2013 

apud. CEPS - Centre for European Policy Studies, 2014). 

Mesmo com tamanha importância para toda a sociedade, a amônia pode ser muito 

perigosa, pois ainda que seja um gás com risco reduzido de inflamabilidade, sua reação com 

água produz calor que, em contato com outros gases, pode provocar incêndio ou explosão. É 

também um produto tóxico, corrosivo e nocivo ao meio ambiente quando em quantidade alta. 

Sua inalação pode causar asfixia e irritação além de outros danos quando ingerido 

(PETROBRAS, 2015a). Embora seja tão perigosa, a amônia possui uma grande importância 

econômica e elevada relevância nos padrões de vida que são inquestionáveis, justificando 

assim a dedicação dada aos estudos de sua síntese ao longo dos anos. 

 

 

2.1.2 Haber, Bosch e a síntese de amônia 

 

Percebe-se, assim, a grande extensão em que a amônia está presente, e para ter esta 

amplitude foram necessários anos de estudos para desenvolver métodos mais eficazes para a 

sua produção. Desde no século XIX, muitas foram as tentativas de se sintetizar a amônia. Os 

inúmeros fracassos acabavam por demonstrar a impossibilidade de se conseguir alcançar a 

reação de forma eficaz. Entretanto, com o desenvolvimento de estudos sobre termodinâmica e 

da cinética, principalmente os estudos de catálise, aumentavam também as esperanças de 

obtenção desse composto (CHAGAS, 2006). 

Com o aprimoramento desses estudos, tornou-se possível que o químico alemão Fritz 

Haber (1868-1934) pudesse dar um grande passo para resolução do problema, criando uma 

forma de reagir nitrogênio atmosférico com hidrogênio em presença de catalisador de ferro 

                                                 
1 Potashcorp,  Overview of Potashcorp and its Industry, 2013 
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em pressões e temperaturas elevadas para produzir amônia. Posteriormente, outro químico, 

Carl Bosch (1874-1940) implementou a síntese de amônia em escala industrial (LIU, 2014). 

Com o processo industrial de Haber-Bosch desenvolvido em 1909 e patenteado no ano 

subsequente, foi alcançada a produção em massa de fertilizantes, ação de extrema importância 

para a humanidade e seu crescimento (HELLMAN et al., 2013). 

O processo Haber-Bosch mistura nitrogênio atmosférico com hidrogênio, em 

proporções estequiométricas de 1:3, respectivamente, de forma a obter amônia sem a presença 

de subprodutos (ZHANG, 2010). Essa reação encontra-se exemplificada na equação 2.2.  

)(32)(2 23 gg NHHN ↔+  (2.2)

 

  

2.1.3 A importância histórica da amônia 

 

A amônia é um dos principais produtos gasosos da indústria química mundial, e seu 

crescimento desde 1900 é perceptível através da observação das taxas de produção global 

presentes na figura 2.2 (ERISMAN et al. 2007). 

 

Figura 2. 2 - Taxa de Produção global de amônia 

Fonte: Adaptado de Erisman et al.(2007) 



34 

Através da figura 2.2 é possível perceber o aumento significativo na síntese de amônia 

ao longo dos anos, que alavancou também a produção de fertilizantes nitrogenados. Dessa 

forma, a oferta de alimentos tornou-se cada vez maior, auxiliando no aumento da expectativa 

de vida da população, em contraste com o que se acreditava no final do século XVIII. Nesse 

período, a Teoria Malthusiana previa a escassez de alimentos, já que o crescimento 

demográfico era bastante elevado em relação à produção de comida. 

Contudo, a produção de amônia em larga escala vem sendo aprimorada desde então e 

suas consequências são muito significativas para a humanidade. Para se ter uma ideia da 

magnitude da síntese desse composto, em 2004, a sua produção mundial atingiu 117 milhões 

de toneladas (CHAGAS, 2006). Já ao final de 2013 esse número quase dobrou, alcançando os 

214 milhões de toneladas de amônia produzida (ESTEVES et al., 2015). 

Tais avanços puderam frear o aumento considerável de fome e miséria no mundo, 

assim, pode-se concluir que a síntese industrial de amônia foi, e ainda é, de grande valia para 

a sociedade, pois seu impacto é mundial, podendo ser considerada até como a mais importante 

invenção técnica do século XX (SMIL, 2000). 

Ainda assim, o aumento substancial da população mundial continua sendo um 

problema, segundo Esteves et al. (2015), até o ano de 1900 a população mundial era cerca de 

1 bilhão de habitantes, já em 2000, esse número passou para 6 bilhões e espera-se ter cerca de 

9 bilhões até o ano de 2050. Dessa forma, é possível que a sociedade humana experimente a 

escassez de água doce, alimentos, energia e consequentes problemas relacionados com as 

alterações climáticas. Todavia, o investimento em processos inovadores e eficientes de 

produção de amônia, pode ajudar a reverter, ao menos parcialmente, essa perspectiva 

negativa. 

Em relação à produção de alimentos, o desafio crucial da agricultura nas próximas 

décadas é aumentar a sua produtividade de forma sustentável, a fim de atender as 

necessidades, principalmente dos países em desenvolvimento e promover uma distribuição 

inteligente, capaz de implementar segurança social. O Brasil é um dos poucos países do 

mundo que tem condições de enfrentar essa demanda, já que a previsão das Nações Unidas é 

de que o Brasil produza 35% dos alimentos necessários no mundo até o ano de 2019 

(ESTEVES et al., 2015). 
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2.2 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE AMÔNIA 

 

Existem vários processos de produção de amônia conhecidos atualmente que diferem 

basicamente quanto à forma de obtenção de hidrogênio. Entretanto os mais comuns são: a 

reforma a vapor do gás natural e a oxidação parcial de óleos pesados ou carvão.  

Dependendo da matéria-prima disponível, da facilidade de transporte, do custo de 

investimento, entre outros, o processo e as questões de logística serão diferentes, fazendo com 

que seja necessário um estudo técnico-econômico para a escolha do processo mais viável. 

Segundo Souza (2012), “a reforma com vapor é responsável por cerca de 85% da 

produção de amônia”. Isso se deve principalmente ao menor custo de implementação e 

operação da planta de gás natural em comparação com as demais, como podemos observar na 

tabela 2.1. 

 

Tabela 2. 1: Custos relativos de produção de amônia a partir de diferentes matérias-primas 

 
Reforma a vapor Oxidação parcial 

Gás Natural Óleo pesado Carvão 

Custo de investimento 1.0 1.5 2.5 

Custo de energia 1.0 1.3 1.7 

Custo de produção 1.0 1.2 1.7 

Fonte: Adaptado de Souza (2012) 

 

Através da observação da tabela 2.1, fica evidente que os custos de investimento, 

energia e produção relativos ao gás natural são inferiores àqueles apresentados para o óleo 

pesado e para o carvão. Dessa forma é preciso detalhar mais especificamente a produção de 

amônia a partir da reforma a vapor de gás natural, visto que pelos dados apresentados esse 

processo é tido como a referência nesse segmento.  

 

 



36 

2.2.1 Reforma a vapor de gás natural 

 

O processo de reforma a vapor pode ser conduzido não só pelo gás natural, como 

também por outros hidrocarbonetos leves como GLP e Nafta. No entanto, o gás natural é a 

matéria-prima mais utilizada no Brasil devido à sua abundância e menor valor agregado. A 

obtenção de hidrogênio a partir desse processo pode ser representada pela equação 2.3. 

22)22( )12( HnnCOOnHHC nn ++→++  (2.3)

Esse tipo de produção de amônia envolve quatro etapas principais, são elas: 

dessulfurização da matéria-prima, geração do gás de síntese (H2 + CO), separação e 

purificação do hidrogênio (reações de Shift, remoção de CO2 e metanação) e, por último, 

síntese da amônia (SOUZA, 2012). Na figura 2.3, tem-se representado o diagrama de blocos 

do processo descrito. 

 

Figura 2. 3 - Diagrama de blocos do processo de produção de amônia por reforma a vapor do gás 

natural 

Fonte: Souza (2012) 
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2.2.1.1 Dessulfurização da matéria-prima 

 

A primeira etapa do processo consiste na purificação do gás natural. Essa etapa é 

fundamental, pois é nela que ocorre a remoção dos compostos de enxofre, como o ácido 

sulfídrico (H2S), mercaptanas (R-SH), sulfeto de carbonila (COS) e tiofenos (C4H4S), 

presentes na corrente de matéria-prima e que causam o envenenamento dos catalisadores da 

reforma e da síntese. 

Essa fase inicia-se como a redução catalítica dos compostos de enxofre contidos na 

carga a H2S e olefinas através de hidrogênio em excesso (equação 2.4). Em seguida, como 

descrito na equação 2.5, é feita a remoção do ácido sulfídrico em um leito de óxido de zinco 

(ZnO), formando, no próprio leito, sulfeto de zinco (ZnS) que, como se trata de um material 

sólido, pode ser removido (SOUZA, 2012). 

RHSHHSHR +→+− 22  (2.4)

OHZnSZnOSH 22 +→+  (2.5)

 

 

2.2.1.2 Geração de gás de síntese (Reforma) 

 

Nessa etapa do processo, primeiramente promove-se a reforma a vapor do metano 

(Reforma Primária). Entretanto, somente 60% do CH4 alimentado são convertidos em gás de 

síntese, logo se torna necessária uma reação posterior (Reforma Secundária) que será a 

oxidação parcial.  

Nessa fase, introduz-se nitrogênio proveniente do ar no processo, já que utilizar o 

mesmo ao invés de oxigênio puro é mais simples e seguro. Isso acontece, porque a maior 

parte da composição do ar é de nitrogênio. Outra vantagem desse processo é o uso do N2 

como inerte até o momento da sua reação catalítica com ferro, reduzindo a quantidade de ar 

destilado necessária para a entrada direta de nitrogênio na mistura para a síntese da amônia. 
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Assim, seguem as principais reações dessa etapa, respectivamente (equações 2.6 e 

2.7). 

224 3HCOOHCH +↔+  (2.6)

( ) ( )22224 222
2

1
NHCONOCH ++↔++  (2.7)

 

 

2.2.1.3 Separação e purificação do hidrogênio 

 

As etapas subsequentes consistem em remover todo CO e CO2 da corrente, uma vez 

que esses causam a redução da atividade catalítica e a deposição de carbonato de amônio na 

etapa de síntese (SOUZA, 2012). 

Primeiramente, ocorre a conversão de Shift, ou seja, o monóxido de carbono reagirá 

com água, produzindo mais hidrogênio e dióxido de carbono, como descrito na equação 2.8. 

Essa reação se processa em dois estágios de forma a garantir uma mínima concentração de 

CO ao final. O primeiro em alta temperatura e catalisador de Fe2O3/Cr2O3 (HTS – High 

Temperature Shift) que favorece a cinética da reação. E o segundo em baixa temperatura e 

catalisador de CuO/ZnO/Al2O3 (LTS – Low Temperature Shift) que favorece o equilibro 

químico. 

222 HCOOHCO +↔+  0<∆H  (2.8) 

Em seguida, inicia-se a remoção de CO2 através do processo de absorção química ou 

física. Para a absorção química, são usadas, principalmente, soluções aquosas de aminas 

(MEA e DEA) ou soluções de carbonato de potássio a quente. Já para a absorção física, 

utilizam-se o dimetil éter de polietilenoglicol (processo Selexol), o metanol (processo 

Rectisol), entre outros (SOUZA, 2012). 

Por fim, os gases provenientes da etapa de absorção de CO2 sofrem a metanação 

(equações 2.9 e 2.10). Essa etapa é fundamental para reduzir ao máximo a concentração de 
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CO e CO2 na corrente, já que a presença desses compostos é prejudicial à etapa de síntese de 

amônia.  

OHCHHCO 2423 +↔+  (2.9)

OHCHHCO 2422 24 +↔+  (2.10)

 

 

2.2.1.4 Síntese de amônia 

 

A corrente de hidrogênio após sucessivas purificações e introdução de nitrogênio 

deverá ser comprimida e resfriada de forma a atender as condições da reação de produção de 

amônia. A reação se dá usualmente em 2 ou mais leitos catalíticos (retroalimentado).  

Nesse estudo, será sugerido o uso de um conversor de leito único e refrigerado, 

propondo assim, uma alternativa ao método convencional. Encontra-se a seguir a reação de 

formação de amônia (equação 2.11): 

322 23 NHNH ↔+  (2.11)

 

 

2.2.2 Oxidação parcial de óleos pesados 

 

Outro processo comum de obtenção hidrogênio para produção de amônia é a oxidação 

parcial não-catalítica de óleos pesados e resíduos asfálticos. A reação que representa esse 

processo está descrita na equação 2.12. 

22)22( )1(
2

HnnCOO
n

HC nn ++→






++  (2.12)
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Ao compararmos as equações (2.3) e (2.12) podemos perceber que a reforma a vapor 

gera maior quantidade relativa de hidrogênio por carbono na alimentação, ou seja, são 

necessários equipamentos menores para a produção de H2. Por isso, a oxidação só é utilizada 

para o carvão e óleos pesados, uma vez que esses não podem ser processados por reforma a 

vapor devido aos altos teores de enxofre e cinzas associados e à sua alta viscosidade 

(SOUZA, 2012). 

Existem duas tecnologias principais para geração de hidrogênio a partir da 

gaseificação de óleos pesados e resíduo asfáltico (RASF), a tecnologia Shell e a Texaco, 

sendo a primeira descrita com mais detalhes nesse trabalho. 

A principal diferença entre os dois processos detalhados nesse trabalho (reforma a 

vapor do gás natural e oxidação de óleos pesados) está na etapa de geração e purificação do 

gás de síntese. Primeiramente, é feita a separação do oxigênio do ar, em seguida a 

gaseificação (geração de gás de síntese) e a purificação do mesmo por meio de remoção de 

fuligem, enxofre, reação de Shift, remoção de CO2 e lavagem com nitrogênio líquido. Por 

último, é realizada a síntese da amônia (SOUZA, 2012). A figura 2.4 mostra o diagrama de 

blocos do processo descrito (Figura 2.4). 

 

Figura 2. 4 - Diagrama de blocos do processo de produção de amônia por oxidação parcial de óleos 

pesados 

Fonte: Souza (2012) 
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2.2.3 Outros 

 

O processo de produção de amônia é proveniente de combustíveis fósseis e condições 

extremas de temperatura e pressão, por isso novos estudos estão sendo realizados para 

encontrar alternativas mais sustentáveis e mais seguras. 

Como opção, pode-se utilizar energias renováveis para manter o processo de Haber-

Bosch. Fontes renováveis como a eólica, a solar e a hidrelétrica produzem energia elétrica que 

pode ser usada na eletrólise do hidrogênio a partir de água ou salmoura. Atualmente, o 

hidrogênio produzido pela eletrólise é mais oneroso que o hidrogênio obtido a partir de 

hidrocarbonetos fósseis, mas, em longo prazo, com o esgotamento das reservas de 

combustíveis fósseis, será mais adequado produzir hidrogênio através do método renovável. 

Ainda existe outro benefício, pois as plantas de Haber-Bosch existentes poderiam ser 

mantidas sem grandes transformações em seus projetos (ESTEVES, et al., 2015), ajudando a 

reduzir custos, principalmente com técnicas de purificação. 

Outra alternativa é usar eletricidade renovável para auxiliar na redução do alto custo 

energético da planta relativo à manutenção da alta temperatura da reação direta entre 

hidrogênio e nitrogênio. Embora ainda não absorvido pelas indústrias, o processo possui 

patente e tecnologia suficiente para avançar como uma solução em projeto futuros. 

Ao mesmo tempo, existem ainda mais opções em desenvolvimento, tais como a 

formação catalítica próximo da temperatura ambiente e da pressão na fase líquida; a síntese 

eletroquímica; a síntese termoquímica solar de amônia; e ainda formas biológicas de produção 

de amônia. No entanto, essas propostas ainda não chegaram à maturidade necessária para 

serem implementadas no setor industrial (ESTEVES et al., 2015). 

 

 

2.3 REAÇÃO 

 

A reação entre nitrogênio e hidrogênio para produzir o gás amônia, apesar de 

exotérmica (vide equação 2.13), não ocorre espontaneamente, uma vez que condições 

extremas para o rompimento da tripla ligação do nitrogênio gasoso são necessárias. 
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322 23 NHNH ↔+  molkJH 4,92−=∆  (2.13) 

Além disso, a reação necessita da presença de catalisadores específicos, associados a 

promotores, para garantir um tempo de reação compatível com aquele suportado por uma 

indústria. Para isso, faz-se necessário um estudo minucioso do mecanismo da síntese, de 

forma que o catalisador possa atuar na etapa lenta do processo. 

 

 

2.3.1 Mecanismo  

 

Muitas teorias foram supostas a fim de retratar um melhor mecanismo para explicar as 

etapas da reação. Atualmente, o mais aceito pela comunidade científica é este descrito pelas 

equações 2.14 até 2.20. 

sNsN −↔+ 22  (2.14)

sNsN −↔− 22  (2.15)

sHsH −↔+ 222  (2.16)

ssNHsHsN +−↔−+−  (2.17)

ssNHsHsNH +−↔−+− 2  (2.18)

ssNHsHsNH +−↔−+− 32  (2.19)

sNHsNH +↔− 33  (2.20)

Onde s é o sítio ativo vago na superfície do catalisador. 
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É possível perceber que para se inicializar qualquer processo de síntese de amônia, o 

sistema deve atuar fortemente sobre a ligação tripla na molécula de N2, que é um dos fatores 

primordiais para justificar o grande consumo energético do processo, ainda mais quando este 

decorre em fase gasosa (HELLMAN et al., 2013).  

As duas primeiras etapas (equações 2.14 e 2.15) consistem na adsorção do nitrogênio 

no sítio ativo do catalisador. Juntas são conhecidas como etapas de ativação do N2 e, por 

serem as reações mais lentas do processo, são essas que controlam a velocidade do mesmo 

(SOUZA, 2012). Sendo necessário, então, que o catalisador atue diminuindo a energia de 

ativação dessas etapas. 

A terceira etapa (equação 2.16) consiste na adsorção do hidrogênio no sítio ativo. A 

quarta (equações 2.17 até 2.19) indica a reação química em si, onde o íon H+ se acopla 

lentamente ao nitrogênio. A última etapa (equação 2.20) representa a dessorção do produto 

(amônia) do sítio ativo do catalisador. Todas essas etapas encontram-se em equilíbrio. 

 

 

2.3.2 Catalisadores 

 

O catalisador de ferro (Fe) promovido por óxidos anfóteros (Al, Zr ou Si) e óxidos 

alcalinos (CaO e K2O) é o mais tradicionalmente usado pela indústria.  

A presença de alumina (Al2O3) como promotor aumenta a porosidade e área específica 

do catalisador (SOUZA, 2012), além de evitar a sinterização do mesmo. No entanto, o 

excesso desse óxido introduz outros sítios ativos no meio reacional, o que provoca o aumento 

de reações paralelas que são indesejadas no processo. 

A adição de K2O ou CaO faz-se com que o número de sítios ativos do catalisador de 

Fe seja aumentado e promove a diminuição da energia de ativação necessária à dissociação do 

N2. Todavia, o seu excesso provoca reações paralelas e também o entupimento dos poros do 

catalisador.  

A influência da quantidade de promotores adicionada junto ao catalisador de ferro 

pode ser observada na Figura (2.5). 
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Figura 2. 5 - Efeito do teor de promotores na atividade catalítica do Fe para a síntese de amônia. 

Fonte: Souza (2012) 

Um catalisador alternativo que apresenta bons resultados é o de Ru/C. Esse catalisador 

possui atividade maior do que o de Fe, permitindo assim que se aumente a conversão dos 

reagentes e que se reduza a pressão e a temperatura no reator (SOUZA, 2012).  

Jacobsen et al. (2001) também apresentam catalisadores alternativos que tem por base 

cobalto e molibdênio (Co-Mo). Em seus estudos, a atividade da reação de síntese usando o 

catalisador Co3Mo3N se mostrou maior em todas as condições quando comparado ao 

catalisador tradicional de Fe e também quanto quando comparado ao de Ru com baixas 

concentrações de NH3. Essas conclusões podem ser observadas na figura 2.6. 
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Figura 2. 6 – Gráfico comparativo entre as atividades molares dos catalisadores da síntese de amônia 

em função da concentração de amônia no meio. 

Fonte: Adaptado de Jacobsen et al. (2001) 

Pode-se concluir que apesar da maior atividade dos catalisadores alternativos, o 

catalisador de Fe ainda continua sendo o mais viável industrialmente, uma vez que além de 

ser mais barato a sua atividade não diminui tão significativamente à medida que a 

concentração de amônia no meio cresce. 

 

 

2.4 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NO PROCESSO 

 

Nesse tópico, apresentar-se-ão as principais variáveis que afetam diretamente 

produção de amônia e seus efeitos no processo.  
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2.4.1 Temperatura e Pressão 

 

Considerando-se somente os fatores cinéticos da reação, acredita-se, por exemplo, que 

quanto maior for a temperatura do processo maior será a conversão dos reagentes. Ao mesmo 

tempo, levando-se em conta somente os fatores termodinâmicos da reação, já descrita pela 

equação 2.13, conclui-se que quanto menor a temperatura maior será a geração de produto, 

uma vez que a mesma é exotérmica. Entretanto, na síntese da amônia, a consideração desses 

fatores isoladamente é incapaz de justificar a escolha das condições ótimas de temperatura e 

pressão. 

A figura 2.7, apresentada em forma de tabela por Haber (1920) em seu trabalho, 

permite explorar não só o efeito da temperatura, como também o da pressão no rendimento do 

processo. 

 

Figura 2. 7 – Condições termodinâmicas previstas para a síntese de amônia 

Fonte: Adaptado de Haber (1920) 

Então, é possível concluir observando a figura 2.7 que o processo de síntese de amônia 

é favorecido a temperaturas reduzidas, ou seja, considerando-se somente a variável 

temperatura, a termodinâmica da reação influencia mais do que a cinética sobre o rendimento 

do processo. Pode-se, igualmente, perceber que a alta pressão também favorece a conversão 

dos reagentes da síntese, pois , segundo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio é deslocado no 

sentido da contração molar. 
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Em contrapartida, Haber (1920) indica como condições de processo temperatura em 

torno de 500-600°C e pressão de 200 atm, o que é evidenciado, segundo os dados da figura 

2.7, rendimentos consideravelmente menores, da ordem de 8,25%. Tal escolha é justificada 

por fatores cinéticos do catalisador que em temperaturas mais baixas acabaria inativado, ou 

seja, o equilíbrio da reação demoraria muito tempo para ser alcançado e em temperaturas mais 

altas proporciona um fluxo de produto contínuo e controlado, apesar do rendimento pouco 

favorável. Atualmente, com o avanço dos estudos no âmbito da catálise, a faixa da 

temperatura ótima de processo foi reduzida para 400-450°C (SOUZA, 2012). 

Além desses fatores, o uso da alta pressão também permite que a amônia seja mais 

facilmente recuperada por condensação, reduzindo os custos com a refrigeração (OTHMER2, 

1991 apud. SOUZA, 2012). 

Nota-se, a partir da figura 2.8, que quanto maior a pressão do processo, 

independentemente da temperatura de operação, maior será o rendimento do mesmo. 

Entretanto, a faixa usual de 150-250 atm é imposta de forma a garantir o controle e, 

consequentemente, a segurança do processo. Ao mesmo tempo, o emprego de pressões nesse 

patamar, permite a utilização de equipamentos e de um sistema de controle menos robusto, 

reduzindo, assim, os custos de implementação do projeto. 

 

Figura 2. 8 – Efeito da Pressão e da temperatura sobre a conversão de equilíbrio da reação de síntese. 

Fonte: Souza (2012) 

                                                 
2 OTHMER, K. , Encyclopedia of chemical Technology, 4ª ed, Wiley, 1991. 
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2.4.2 Concentração de compostos 

 

Nessa reação, aplica-se o princípio de Le Chatelier que diz que quanto maior for a 

concentração de reagentes e menor for a de produtos, o equilíbrio será deslocado no sentido 

de formação dos produtos, no caso, no sentido de formação de amônia. 

A estequiometria da reação sugere uma razão de H2 e N2 de 3,0 na corrente de entrada. 

Entretanto, como o hidrogênio é um reagente mais caro do que o nitrogênio, é usual inserir no 

processo esse último composto com uma concentração ligeiramente maior, de forma a 

garantir a máxima conversão do H2. 

Além disso, a presença de uma parcela de inertes (CH4 e Ar) inerentes à corrente de 

alimentação acaba por reduzir o superaquecimento do catalisador, já que esses compostos 

acabam por absorver parte do calor liberado pela reação (SOUZA, 2012). 

 

 

2.4.3 Purga 

 

O baixo rendimento do processo leva a necessidade de um reciclo para o 

reaproveitamento dos reagentes não convertidos. Entretanto, não se pode recircular toda a 

corrente de reagentes separada, pois a mesma leva consigo CH4 e Ar, inertes inerentes ao 

processo que, à medida que nitrogênio e hidrogênio são consumidos, tendem a ter a sua 

concentração aumentada. Logo, é necessário que parte do gás recirculado seja purgado, para 

que a presença desses inertes não diminua a conversão de equilíbrio e a taxa de reação. 

 

 

2.5 MERCADO DA AMÔNIA 

 

Um produto como a amônia, que precisa de tantos cuidados para sua produção e que 

passa por um número grande de etapas para atender todas as especificações de venda e 

consumo gera um mercado muito extenso e valioso. Esse mercado é sustentado justamente 

pela diversidade de aplicações que tal composto possui e pela sua importância estratégica. 
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A amônia é considerada como um dos produtos químicos mais produzidos pela 

indústria. Sabe-se que aproximadamente 80% de sua produção é destinada à fabricação de 

fertilizantes, sendo 48% consumido pela produção de ureia, 11% dedicado para a obtenção de 

nitrato de amônio, 20% voltado para outros fertilizantes, e o restante é utilizado na agricultura 

através de aplicações diretas no solo. (POTASHCORP, 2013 apud. CEPS - Centre for 

European Policy Studies, 2014). 

A produção de amônia sofre grande avanço ao longo do tempo, já que novas 

tecnologias são implementadas, o mercado é expandido e a demanda é intensificada. Segundo 

a InfoMine Research Group (2009), até 2009, o número de países produtores de amônia era 

aproximadamente 60. Como mostrado pelo Centre for European Policy Studies (2014), 

alguns desses países merecem destaque, como a China, Índia, Rússia, Estados Unidos e 

Trinidad e Tobago.  

Os países anteriormente destacados fazem parte do grupo de maiores produtores de 

amônia no mundo. Em 2012, a China já ocupava o topo da lista com aproximadamente 32% 

desse produto produzido, seguido por Índia, Estados Unidos e Rússia (CEPS, 2014). A figura 

2.9 exibe os resultados com os maiores produtores mundiais nesta época. 

 

Figura 2. 9 – Dez maiores produtores de amônia em 2012. 

Fonte: Adaptado de CEPS (2014). 

China; 
44.000,00 

Índia;  
12.000,00 

Rússia;  
10.000,00 

EUA
9.470,00 

Trinidad e 
Tobago;  5.500,00 

Indonésia;  
5.100,00 

Ucrânia;  
4.300,00 

Canadá;  3.900,00 
Egito;  3.000,00 Alemanha;  

2.800,00 



50 

Como já observado neste capítulo, a principal rota de produção da amônia é feita a 

partir do gás natural. Logo, a sua dependência com essa matéria-prima é inegável, fazendo 

com que a viabilidade econômica do seu processo esteja atrelada ao valor de mercado do gás-

natural, ou seja, quanto maior for o preço do insumo, menos vantajosa é a venda da amônia.  

Esse vínculo entre os dois compostos pode ser observado nas décadas de 60 e 70 

quando ocorreu a primeira grande crise do período, fazendo com que as principais indústrias 

produtoras de amônia e fertilizantes nitrogenados se transferissem para regiões onde o custo 

energético fosse menor. Dessa forma, essas unidades industriais que se concentravam na 

Europa e América do Norte, passaram a ganhar força em regiões ricas em gás do Oriente 

Médio e Caribe (INFOMINE, 2009). 

No Brasil, a alta demanda do mercado por gás natural, acaba por desfavorecer os 

investimentos em novas plantas de produção de amônia, esse é um dos fatores que justifica a 

ausência do mesmo entre os maiores produtores no mundo. Entretanto, pode-se considera-lo 

um promissor investidor nesse negócio, já que com as descobertas do pré-sal, maiores 

quantidades de gás natural estarão disponíveis. Além disso, o país possui um grande mercado 

consumidor, fato que pode ser observado, na figura 2.10, ao analisar-se o crescimento da 

demanda nacional nos anos de 2000 a 2011. 

 

Figura 2. 10 – Crescimento da demanda por amônia no Brasil e no mundo (2000-2011) 

Fonte: ANDA/MDIC 3, 2012 apud Santos, 2012. 

Ainda assim, a prospecção para o mercado é bastante favorável. Em seu artigo, Santos 

(2012) esclarece que com as construção de 3 novas fábricas de fertilizantes, além das 5 já 

existentes, tendem a aumentar significativamente a produção de amônia nacional. A tabela 2.2 

ilustra essa nova perspectiva. 

                                                 
3 ANDA - Associação Nacional para a Difusão de Adubos. II Congresso Brasileiro de Fertilizantes. São Paulo, 
2012 
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Tabela 2. 2 – Perspectiva de produção de amônia no Brasil para 2020 

Unidade Propriedade 
Produção de Amônia (t/a) 

2012 (*) 2020 

FAFEN-BA Petrobras 462.000 462.000 

FAFEN-SE Petrobras 412.000 412.000 

Araucária Vale Fertilizantes 438.000 438.000 

Piaçaguera Vale Fertilizantes 191.000 191.000 

UFN-III Petrobras - 761.000 

UFN-IV Petrobras - 430.000 

UFN-V Petrobras - 519.000 

TOTAL 1.503.000 3.213.000 

(*) FOSTER4, 2012 apud SANTOS, 2012. 

Fonte: Adaptado de Santos (2012) 

 

Comparando-se os dados apresentados na Figura 2.10 e na Tabela 2.2 nota-se que 

aparentemente a produção brasileira de amônia supera a necessidade do mercado, porém esse 

valor de demanda apresentado representa a diferença entre a quantidade de produto 

requisitada pelo mercado e o que é ofertado pelas indústrias, ou seja, trata-se da demanda 

necessária para se alcançar o equilíbrio de mercado. 

Com isso, conclui-se que o Brasil tem a incumbência de investir mais nesse mercado 

nos próximos anos de forma a tentar equalizar os valores de oferta e procura, minimizando as 

importações. 

 

 

                                                 
4 FOSTER, M. G. S. “Petróleo, Gás Natural e Futuro do Brasil”. XIII Encontro Internacional de Energia – 
FIESP. São Paulo, 2012. 
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2.6 DESENVOLVIMENTO DE ECOINDICADORES 

 

A utilização de índices e indicadores é uma estratégia mundialmente utilizada para 

manifestar a situação do sistema que está sendo avaliado, criando assim um retrato do mesmo 

(SICHE et al, 2007). Para avaliação de dados ambientais, Tyteca (1996) introduziu o conceito 

de indicadores que reportavam a eficiência ecológica de um determinado projeto e que foram 

chamados ecoindicadores. 

O desenvolvimento de ecoindicadores tem por objetivo principal fornecer informações 

sobre o desempenho ambiental de uma empresa comparando com seu desempenho financeiro 

(UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development, 2004), visando tomada 

de decisão de qualidade, uma vez que serão considerados não só os aspectos econômicos do 

processo, mas também todos os impactos ambientais envolvidos no mesmo. Além disso, é 

possível projetar quanto os problemas ambientais atuais e futuros vão impactar no 

desempenho financeiro da empresa. 

 

 

2.6.1 Definições gerais 

 

A UNCTAD em seu manual publicado em 2004 define o conceito de ecoindicador, de 

maneira simples e clara, como sendo a relação entre uma variável ambiental e uma 

econômica. O item ambiental pode ter cinco vertentes a serem analisadas, usualmente para 

fins industriais, são elas: consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, geração de 

efluentes e geração de sólidos. Suas unidades são expressas, respectivamente, em; GJ, tCO2, 

m³, m³ e t. 

Ao mesmo tempo, o item financeiro, pode ser representado de duas maneiras: o mais 

usual é empregar como base a produção total da unidade, como foi feito no trabalho de 

Sittonen et al. (2010) que calcularam os ecoindicadores de consumo energético5 e emissão de 

CO2 para uma indústria de produção de aço. Outra opção é usar a receita líquida do processo, 

como feito no trabalho de Tahara et al. (2005). As equações 2.21 e 2.22 mostram, 

respectivamente, essas duas opções para o cálculo dos ecoindicadores. 

                                                 
5 Nesse trabalho, os autores chamam o ecoindicador de energia de “Consumo de Energia Específico”. 
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)(ttotalprodução

AmbientalVariável
orEcoindicad =  (2.21)

AmbientalVariável

líquidareceita
orEcoindicad

($)=  (2.22)

Na análise da ecoindicador proposto pela equação 2.21, quanto menor for o valor do 

mesmo melhor. Em contrapartida, na equação 2.22, quanto maior for o valor do ecoindicador 

melhor. Isso porque, esses resultados indicariam que o impacto ambiental gerado pelo 

empreendimento é pequeno frente ao retorno financeiro a ser obtido. Como esse trabalho tem 

por base a simulação computacional e os dados de receita não foram contabilizados, a 

expressão usada será aquela descrita pela equação 2.21. 

A metodologia empregada para o desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo de 

energia e de emissão de CO2 é baseada nas definições expostas no trabalho de Pereira (2013) 

que criou um painel gerencial e informativo de ecoindicadores em uma planta industrial. As 

variáveis ambientais serão equacionalizadas de maneira geral nos itens subsequentes (2.6.2 e 

2.6.3) e de maneira específica no capítulo 3 (Descrição de Processo). 

 

 

2.6.2 Ecoindicador de Consumo de Energia 

 

O ecoindicador de consumo energético (ECE) é definido como a razão entre a energia 

total consumida pela unidade industrial e a sua produção total (PEREIRA, 2013), ou seja, para 

que seja feito um estudo completo devem ser consideradas todas as formas de energia 

necessárias para o funcionamento da planta, conforme descrito pela equação 2.23. 

)(

)(

ttotalprodução

GJEnergéticoConsumo
ECE =  (2.23)

Assim, o numerador dessa equação deve englobar a energia consumida na forma de 

eletricidade, de vapor ou de combustíveis fósseis na planta, conforme apresentado na equação 

2.24. 
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)()()()()()()( iEiEiEiEiEiEiEnergéticoConsumo CombliqCombgasECogGNvaporE ++±+±=  (2.24)

Na equação 2.24, os termos EE, Evapor, EGN, EECog, ECombgas e ECombLiq indicam as 

energias elétrica consumida (proveniente de fornecedor externo), de vapor, do Gás Natural, 

elétrica oriunda de cogeração (ou seja, proveniente da queima de um combustível), de 

combustíveis gasosos e de combustíveis líquidos, respectivamente, no processo i. O sinal de ± 

representa que as energias de vapor e elétrica de cogeração podem ser importadas (sendo 

atribuídas de um sinal negativo) ou exportadas (sinal positivo) entre unidades quando houver 

integração entre elas. 

Ao passo que, o denominador da equação 2.23 refere-se à quantidade em massa de 

todos os N produtos presentes na corrente final do processo, sejam eles subprodutos ou não. A 

equação 2.25 mostra como esse termo pode ser explicitado.  

∑
=

=
N

j

jproduçãototalprodução
1

)(  (2.25)

Assim, o ecoindicador pode ser calculado através da equação 2.26. 

( ) [ ]

[ ]tjprodução

GJiEiEiEiEiEiE
iECE

N

j

CombliqCombgasECogGNvaporE












++±+±=
=

∑
=1

)(

)()()()()()(
)(  

(2.26)

 

 

2.6.3 Ecoindicador de Emissão de CO2 

 

O ecoindicador de emissão de CO2 (EECO2) é definido como a razão entre a 

quantidade de gás carbônico emitido pela unidade industrial e a sua produção total 

(PEREIRA, 2013), conforme descrito pela equação 2.27. 

)(

)(
2 22

ttotalprodução

tCOCOEmissão
EECO =  (2.27)
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O numerador dessa equação deve englobar as emissões provenientes das três fontes 

geradoras de CO2 equivalente em unidades indústrias, são elas: diretas (por combustão), 

indiretas e fugitivas (ilustradas na figura 2.11).  

 

Figura 2. 11 – Fontes de emissões de CO2 

Fonte: Pereira (2013) 

As emissões diretas são aquelas geradas pela queima dos combustíveis gasosos ou 

líquidos utilizados no processo. Como existe uma grande gama de compostos e misturas que 

podem ser utilizados como combustíveis, uma forma geral encontrada para se chegar à 

quantidade de CO2 emitido pelos mesmos foi a de considerar as reações de combustão 

completa dos hidrocarbonetos presentes nessas correntes que serão queimadas (PEREIRA, 

2103). 

As emissões indiretas são aquelas que não são geradas pelo processo em si, ou seja, 

são provenientes de fontes externas como energia elétrica (termoelétricas) e vapor (caldeiras). 

Nesse caso, também podem se englobadas as emissões causadas por fornos de cogeração. 

Para o cálculo do CO2 proveniente da geração de vapor, usualmente, considera-se que 

todo o vapor gerado é proveniente da queima do metano, uma vez que esse é o principal 
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componente do gás natural. Porém, quando se utilizam combustíveis líquidos, essa abordagem 

pode ser equivocada, já que o CH4 encontra-se em menor quantidade nesses compostos. Por 

isso, o ideal é adotar a mesma metodologia usada para queimas diretas, na qual se relaciona a 

quantidade de CO2 emitido com a de hidrocarboneto queimado. 

Para a avaliação das emissões geradas pela utilização de energia elétrica, seja ela 

proveniente de fontes externas à unidade industrial ou de cogeração, basta-se ser o valor do 

consumo na planta e fazer a conversão para quantidade de CO2. (PEREIRA, 2013). Para isso, 

o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) disponibiliza mensalmente em seu site um 

coeficiente de conversão de MWh em tonelada de CO2.  

Por fim, as emissões fugitivas são aquelas originadas por alívio no flare (EMFflare), de 

vazamentos em válvulas, flanges, etc. (EMFvazamentos) e dos veículos que fazem o transporte 

das matérias-primas e dos produtos (EMFtransporte) na planta i. A equação 2.28 sintetiza esses 

três tipos de emissões. 

)()()()( iEMFiEMFiEMFiFugitivasEmissões transportevazamentosflare ++=  (2.28)

As emissões fugitivas por vazamentos são definidas como emanações não desejadas 

nos equipamentos de uma unidade industrial de Compostos Orgânicos Voláteis. As emissões 

por transporte são causadas, normalmente, pela condução dos insumos e produtos em veículos 

pesados, tendo como base o tipo de combustível utilizado no veículo e a distância percorrida 

pelo mesmo. No Brasil, esses dados são fornecidos pelo GHG Protocol Brasil. 

Ainda que relevantes, essas emissões são pequenas em relação àquelas causadas pelo 

alívio no flare. A quantidade de CO2 gerado é calculada pela combustão completa dos 

componentes presentes nas corrente que são encaminhadas nas válvulas de alívio. Caso, a 

queima de um componente emita outro poluente que não o CO2, como por exemplo, 

compostos nitrosos (NOx), faz-se necessária a sua conversão. 

Dessa maneira, é possível definir o numerador da equação 2.27 conforme apresentado 

na equação 2.29. 

)()()()()()(2 iEMFiEMiEMiEMiEMiCOEmissão TotalCombEECogvaporEE ++++=  (2.29)
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Nessa equação, os termos EMEE, EMvapor, EMEECog, EMComb e EMFTotal indicam, 

respectivamente, as emissões provenientes de energia elétrica, vapor, energia elétrica de 

cogeração, queima de combustíveis e emissões fugitivas totais. 

Assim, o ecoindicador pode ser calculado através da equação 2.30. 

( ) [ ]
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2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após esse levantamento bibliográfico, é possível concluir que o processo de síntese de 

amônia tem sua importância histórica não só para a comunidade científica, mas também para 

o crescimento da população mundial. Percebe-se também a tendência mundial em focar em 

processos que consigam conciliar a viabilidade econômica, a produtividade elevada e a 

sustentabilidade. 

Nesse âmbito, esse estudo tenta incorporar-se nessa nova realidade mesclando 

variáveis ecológicas e financeiras na forma de ecoindicadores. Por fim, espera-se que trabalho 

de conclusão de curso em engenharia química possa contribuir com uma nova visão de 

planejamento de processo, auxiliando em tomadas de decisão de maior qualidade. 



 

 

CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO 

 

“ Cada sonho que você deixa pra trás, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir.” 

Steve Jobs 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados detalhadamente os processos convencional, 

apresentado por Araújo e Skogestad (2008) em seu artigo Control structure design for the 

ammonia synthesis process, e o alternativo de síntese de amônia usando o reator refrigerado 

apresentado por Rangaiah e Kariwala (2012) no capítulo 13 do seu livro Plantwide Control: 

Recent Developments and Applications. Além disso, serão expostos os ajustes necessários no 

modelo reacional e sua adequação à estrutura do software.  

O desenvolvimento desses processos foi realizado com o auxílio do software de 

simulação UNISIM® Design Suite R390 da empresa Honeywell6. Os resultados, discutidos 

nos capítulos subsequentes, serão utilizados no desenvolvimento dos ecoindicadores de 

emissão de CO2 e consumo de energia. 

 

 

 

                                                 
6 Licenciado para fins acadêmicos para a Universidade Federal Fluminense. 
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3.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE SÍNTESE DE AMÔNIA ANALISADOS 

 

Durante a Revisão Bibliográfica (Capítulo 2) foram apresentadas algumas rotas para o 

processo de produção de amônia, entretanto a diferença entre elas estava, principalmente, na 

forma de obtenção dos reagentes, enquanto a síntese da amônia ocorria de forma semelhante, 

uma vez que essa etapa já está consolidada industrialmente. 

Nesse processo, a indústria do hidrogênio é muito dinâmica, ou seja, está sempre se 

renovando na busca de novas matérias-primas e de outros sistemas que visam melhorar a 

produção de amônia e diminuir custos. Já para o nitrogênio, as mudanças são mais modestas 

que as anteriores, visto que esse composto é o reagente de obtenção menos onerosa. 

Entretanto estudos também são desenvolvidos para propor otimizações em sua aquisição. 

No que se entende por etapa de síntese de amônia, as poucas variações em projetos 

decorrem da não existência de uma reação mais simples que a utilizada. Há também a análise 

do processo que não é tão complexo se comparado a outros na indústria química. Portanto, 

qualquer nova configuração acaba se tornando uma versão mais complicada que a original e 

só se justifica caso seja bem mais eficiente na produção de amônia, levando-se também em 

consideração as questões de manutenção e investimento inicial. 

 Dessa maneira, viu-se a necessidade de abordar o processo de síntese de amônia com 

maior afinco, de forma a acrescentar estudos e metodologias alternativas que possam ser 

absorvidas tanto pelo meio industrial, quanto pelo meio acadêmico, dando-se também ênfase 

na questão ambiental. 

No presente trabalho serão abordados os dois processos de síntese de amônia já 

mencionados anteriormente, dando ênfase tanto para produtividade da planta, quanto para a 

introdução das variáveis ambientais. Uma descrição detalhada dos processos será feita a 

seguir, bem como as especificações adotadas em ambos os métodos. 

 
 

3.1.1 Descrição do processo convencional de síntese de amônia 

 

O processo convencional de síntese de amônia apresentado por Araújo e Skogestad 

(2008), aborda o uso de um reator adiabático com alimentações laterais dos próprios reagentes 
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em diferentes etapas. Já que essas correntes possuem temperatura mais baixa que aquela 

dentro do reator, elas são usadas para que tal variável não saia do controle. Assim, também é 

possível aumentar as concentrações de reagente de maneira a promover maior produção 

amônia.  

Sabe-se que a reação de síntese de amônia é exotérmica, logo se faz necessário o 

controle da temperatura, visto que sua elevação acima dos limites aceitáveis ocasiona a 

diminuição da constante de equilíbrio e a redução da conversão dos reagentes em amônia. 

O processo gera uma grande quantidade de gás, sendo esse reciclado com o objetivo 

de aumentar a produção de amônia e de resfriar os 3 leitos catalíticos do reator. Esses leitos 

possuem comprimentos diferentes, de maneira a aumentar o tempo de residência à medida 

que maior quantidade de produto é formada. Além disso, segundo os autores, esses leitos são 

compostos de catalisadores de ferro. 

Esse é um processo que requer elevada pressão na corrente de alimentação do reator, 

visto que o aumento desta propriedade provoca o deslocamento do equilíbrio no sentido da 

contração volumétrica (3 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio gerando 2 mols de 

amônia), ou seja, no sentido de formação da amônia. Este é um fator muito significante para 

as análises elaboradas ao longo deste trabalho e será abordado posteriormente. 

É possível observar o processo de uma forma geral através da figura 3.1, que mostra 

detalhadamente as correntes, reciclo, integração energética, compressores, reator e outras 

partes expressivas do modelo. 
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Figura 3. 1 - Fluxograma do processo convencional 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad (2008) 

A planta apresentada por Araújo e Skogestad (2008) é constituída por uma corrente de 

entrada com vazão molar de 8219 kmol/h de gás a 23,78 atm e 290,15K, sendo a sua 

composição molar de 74,5% de hidrogênio, 24,9% de nitrogênio, 0,3% de argônio e 0,3% de 

metano. O gás é comprimido até uma pressão de 193,71 atm com auxílio de um compressor, 

K-401, que possui 86% de eficiência, chegando a uma temperatura de 577,4K e encontrando 

com a corrente de reciclo para, posteriormente, alimentar o Flash (V-502) que libera como 

produto uma corrente líquida com vazão molar de 4172,6 kmol/h, pressão de 192,7 atm, 

temperatura de 312,6K e composição molar de 1,39% de hidrogênio, 0,52% de nitrogênio, 

96,85% de amônia, 0,59% de argônio e 0,65% de metano. 

Do topo do Flash, libera-se uma fração da corrente para purga correspondente a 4,257 

kmol/h de vazão molar, pressão de 192,7 atm e composição molar de 61,07% de hidrogênio, 

18,96% de nitrogênio, 14,33% de amônia, 2,33% de argônio e 3,31% de metano. A porção 
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restante é comprimida até 205,3 atm em um compressor de 72% de eficiência, chegando a 

320,2K. 

Essa corrente é encaminhada ao trocador de calor H-502 onde encontra com o gás 

quente que sai do permutador H-501, tendo assim sua temperatura elevada até 504,8Ke sua 

pressão reduzida em 0,987 atm. Em sequência, uma fração de 50,4 % dessa corrente é 

conduzida ao trocador de calor HX-001, onde encontra a corrente quente que sai do reator, 

chegando a 613,2K e 201,3 atm. 

Os outros 49,6% são usados em alimentações laterais nos 3 leitos catalíticos do reator. 

É possível observar que o simulador utilizado não oferece um modelo de PFR (Plug-Flow 

Reactor) que possibilite as alimentações laterais, ou seja, existe somente uma entrada e uma 

saída para esse tipo de reator. Como alternativa de simulação, 3 reatores PFR em série foram 

utilizados, a fim de representar cada um dos leitos e de possibilitar que as alimentações com 

gás frio fossem realizadas. 

No primeiro leito, duas correntes de gás são misturadas (uma com vazão molar de 

20926 kmol/h a 613,2K e outra com vazão de 9551 kmol/h a 504,9K), gerando na saída do 

mesmo, após uma conversão de nitrogênio de 23,59%, uma corrente com 579,4K. 

A corrente de produto do primeiro leito entra em contato com a corrente fria de 

504,9K e vazão molar de 5771 kmol/h, gerando uma nova corrente de entrada para o segundo 

leito. Dessa etapa, a corrente de saída está a 720,6K e a conversão de nitrogênio é de 6,24%. 

No último leito, a corrente de entrada é gerada a partir da soma entre a corrente que sai 

do segundo leito e a corrente fria que possui 504,9K e 5272 kmol/h. No terceiro leito a 

corrente de saída é de 717,8K e a conversão de nitrogênio é de 5,08%. 

Percebe-se que ao sair do último leito, a corrente de gás formada passa por quatro 

diferentes trocadores de calor, sendo dois deles trocadores de integração energética. Esse 

procedimento é muito utilizado visando o aproveitamento energético proveniente de correntes 

quentes e frias ao longo da planta. 

Após a passagem pelos trocadores de calor, a corrente atinge baixa temperatura 

(300,3K), que é suficiente para condensar parte do material. Dessa forma, essa corrente se 

mistura com a alimentação, sendo ambas posteriormente levadas ao Flash. 

Para melhor observação de cada uma das correntes, a tabela 3.1 segue como referência 

da simulação. A apresentação dos equipamentos com seus devidos tags também é necessária, 

e pode ser observada na tabela 3.2. Entretanto, os dados referentes à simulação do reator 

encontram-se descrito no item 3.2.4 (Condições operacionais e dimensões características) 

deste capítulo. 
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Tabela 3. 1 - Tabela de correntes para o processo convencional de síntese de amônia 

Linha  
Temperatura 

(K)  

Pressão 

(atm) 

Vazão 

Molar 

(kmol/h) 

Fração Molar 

H2 N2 NH3 Ar  CH4 H2O 

1 504,85 204,27 41.520,685 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

2 504,85 202,28 20.926,425 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

3 613,19 201,31 20.926,425 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

4 504,85 204,27 20.594,260 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

5 504,85 204,27 15.322,129 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

6 504,85 204,27 9.550,743 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

7 504,85 201,31 9.550,743 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

8 504,85 200,32 5.771,386 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

9 504,86 199,24 5.272,131 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

10 579,42 201,31 30.477,168 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

11 724,57 200,32 27.749,744 0,5233 0,1591 0,2557 0,0256 0,0363 - 

12 689,42 200,32 33.521,131 0,5383 0,1644 0,2363 0,0252 0,0358 - 

13 720,59 199,24 32.833,180 0,5182 0,1574 0,2622 0,0257 0,0365 - 

14 693,02 199,24 38.105,311 0,5310 0,1618 0,2458 0,0253 0,0360 - 

15 717,84 198,15 37.478,832 0,5148 0,1562 0,2666 0,0258 0,0367 - 

16 663,13 197,14 37.478,832 0,5148 0,1562 0,2666 0,0258 0,0367 - 

17 570,07 196,17 37.478,832 0,5148 0,1562 0,2666 0,0258 0,0367 - 

18 380,26 195,17 37.478,832 0,5148 0,1562 0,2666 0,0258 0,0367 - 

19 300,28 194,20 37.478,832 0,5148 0,1562 0,2666 0,0258 0,0367 - 

20 312,69 193,72 45.697,550 0,5562 0,1728 0,2187 0,0217 0,0307 - 

21 312,61 192,73 41.524,942 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 
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Tabela 3. 1 (continuação) - Tabela de correntes para o processo convencional de síntese de amônia 

Linha  
Temperatura  

(K)  

Pressão 

(atm) 

Vazão 

Molar 

(kmol/h) 

Fração Molar 

H2 N2 NH3 Ar  CH4 H2O 

22 312,61 192,73 41.520,685 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

23 320,21 205,26 41.520,685 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

24 312,61 192,73 4,257 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

25 312,61 192,73 4.172,608 0,0139 0,0052 0,9685 0,0059 0,0065 - 

26 312,71 187,81 4.172,608 0,0139 0,0052 0,9685 0,0059 0,0065 - 

27 290,12 22,80 8.218,570 0,7451 0,2486 - 0,0030 0,0033 - 

28 577,35 193,72 8.218,570 0,7451 0,2486 - 0,0030 0,0033 - 

29 288,15 9,87 4.440,680 - - - - - 1,00 

30 288,26 4,93 4.440,680 - - - - - 1,00 

31 416,75 3,95 4.440,680 - - - - - 1,00 

32 288,15 9,87 38.855,900 - - - - - 1,00 

33 288,26 4,93 38.855,900 - - - - - 1,00 

34 359,65 3,95 38.855,900 - - - - - 1,00 

Carga 290,15 23,78 8.218,570 0,7451 0,2486 - 0,0030 0,0033 - 

Purga 312,36 187,81 4,257 0,6107 0,1896 0,1433 0,0233 0,0331 - 

 

 

 

 

 

 

 



65 

Tabela 3. 2 - Características importantes dos principais equipamentos do processo convencional de 

síntese de amônia 

Equipamentos TAG Características 

Válvulas 

V1 

∆P (atm) 

0,987 

V2 4,921 

V3 4,921 

V4 2,961 

V5 3,948 

V6 5,033 

V7 1,994 

V8 4,935 

V9 4,935 

Compressores 
K-401 

Eficiência 
86% 

K-402 72% 

Flash V-502 ∆P,inlet (atm) 0,987 

 

 

3.1.2 Descrição do processo alternativo e síntese de amônia com reator refrigerado  

 

O processo alternativo proposto por Rangaiah e Kariwala (2012), se utiliza de um 

único reator refrigerado para síntese de amônia, mantendo o leito catalítico de ferro. Os 

autores procuraram manter controlada a temperatura do reator usando um fluido de 

refrigeração (que será detalhado no item 3.4.2 – Sistema de Refrigeração), que a princípio 

possibilita um melhor controle da temperatura dentro do reator, de forma que a constante de 

equilíbrio da reação não diminua a ponto de limitar a sua conversão. 
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Outro diferencial desse processo é a utilização de pressões um pouco mais baixas do 

que as usadas convencionalmente, permitindo assim uma economia no capital de investimento 

e nos custos de energia para uma mesma taxa de produção de amônia. Além disso, antes de 

ser misturada com o gás de reciclo, a corrente de alimentação sofre sucessivos processos de 

compressão e resfriamento, técnica que também permite a redução no tamanho dos 

equipamentos e nos custos de produção. 

É possível observar o processo de uma forma geral através da figura 3.2, que mostra 

detalhadamente as correntes, reciclo, integração energética, compressores, reator e outras 

partes expressivas do modelo. 

 

 

Figura 3. 2 - Fluxograma do processo alternativo 

Fonte: Adaptado de Rangaiah e Kariwala (2012) 

A planta apresentada por Rangaiah e Kariwala (2012) é constituída por uma corrente 

de entrada com vazão molar de 8219 kmol/h de gás a 24 atm e 300K, sendo a sua composição 

molar de 74,5% de hidrogênio, 24,9% de nitrogênio, 0,3% de argônio e 0,3% de metano. O 

gás é comprimido até uma pressão de 58 atm com auxílio de um compressor que possui 85% 
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de eficiência adiabática, chegando a uma temperatura de 403K. Para favorecer a compressão, 

essa linha irá trocar calor em um cooler (resfriador), chegando à saída do mesmo com 

temperatura de 310K, sofrendo em seguida nova compressão até chegar a 140 atm no 

compressor KF2 de eficiência de 85%. 

Só então, a corrente alimentada irá se misturar com a corrente de reciclo para, 

posteriormente, ser comprimida até 146 atm em outro compressor de 85%. Antes de entrar no 

reator, a corrente já devidamente comprimida irá trocar calor no permutador FEHE - Feed 

Efluent Heat Exchanger (queda de pressão de 2 atm para ambas as correntes) com a corrente 

de saída do reator, cujas características são vazão molar de 17375 mol/h, 652K e 143 atm. 

Esse reator possui uma conversão de nitrogênio de 42,36%. É possível perceber também, que 

neste processo a carga não é feita antes do flash, assim como no modelo convencional. 

Assim, antes de chegar ao Flash, a corrente de saída, já devidamente resfriada no 

FEHE até 389K, terá sua temperatura novamente diminuída em um cooler até chegar aos 

313K e 140 atm (queda de pressão no equipamento é de 1 atm).  

Por fim, essa corrente é introduzida no Flash que libera como produto de fundo 

(Produto) com vazão molar de 4161 kmol/h, pressão de 140 atm, temperatura de 313K e 

composição molar de 0,95% de hidrogênio, 0,45% de nitrogênio, 97,42% de amônia, 0,59% 

de argônio e 0,59% de metano. A linha que sai como produto de topo terá uma fração 

correspondente a 4,257 kmol/h de vazão molar, pressão de 140 atm e composição molar de 

54,92% de hidrogênio, 20,74% de nitrogênio, 17,56% de amônia, 2,98% de argônio e 3,80% 

de metano liberada para purga. A porção restante é reciclada e misturada com corrente de 

saída do compressor KF2. 

Para melhor observação de cada uma das correntes, a tabela 3.3 abaixo segue como 

referência da simulação. A apresentação dos equipamentos com seus devidos tags também é 

necessária, e pode ser observada na tabela 3.4. Entretanto, os dados referentes à simulação do 

reator encontram-se descritos no item 3.2.4 (Condições operacionais e dimensões 

características) deste capítulo. 
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Tabela 3. 3 - Tabela de correntes para o processo convencional de síntese de amônia 

Linha 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

Molar 

(kmol/h) 

Fração Molar 

H2 N2 NH3 Ar  CH4 

Carga 300,00 24,00 8.219,000 0,7450 0,2490 - 0,0030 0,0030 

2 403,01 58,00 8.219,000 0,7450 0,2490 - 0,0030 0,0030 

3 310,00 58,00 8.219,000 0,7450 0,2490 - 0,0030 0,0030 

4 416,54 140,00 8219,000 0,7450 0,2490 - 0,0030 0,0030 

5 348,19 140,00 21.429,210 0,6243 0,2233 0,1083 0,0195 0,0246 

6 353,07 146,00 21.429,210 0,6243 0,2233 0,1083 0,0195 0,0246 

7 602,00 144,00 21.429,210 0,6243 0,2233 0,1083 0,0195 0,0246 

8 652,00 143,00 17.375,081 0,4200 0,1588 0,3668 0,0240 0,0304 

9 389,62 141,00 17.375,081 0,4200 0,1588 0,3668 0,0240 0,0304 

10 313,00 140,00 17.375,081 0,4200 0,1588 0,3668 0,0240 0,0304 

11 313,00 140,00 13.214,502 0,5492 0,2074 0,1756 0,0298 0,0381 

12 313,00 140,00 13.210,245 0,5492 0,2074 0,1756 0,0298 0,0381 

Purga 313,00 140,00 4,257 0,5492 0,2074 0,1756 0,0298 0,0381 

Produto 313,00 140,00 4.160,578 0,0095 0,0044 0,9742 0,0059 0,0059 

 

Tabela 3. 4 - Características importantes dos equipamentos do processo alternativo de síntese de 

amônia 

Equipamento Nome Características 

Compressores 

KF1 

Eficiência 

85% 

KF2 85% 

KR 85% 

Flash V-100 ∆P,inlet (atm) 0,00 
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3.2 REATORES  

 

Os Reatores Tubulares de Escoamento Empistonado, mais conhecidos do inglês como 

Plug-Flow Reactor (PFR), apresentados tanto por Araújo e Skogestad (2008) quanto por 

Rangaiah e Kariwala (2012) para a produção de amônia em fase gasosa através de corrente de 

nitrogênio e hidrogênio podem ser observados nas figuras 3.3 e 3.4. Os reatores são do tipo 

leito fixo, preenchidos por catalisadores de Fe, assim como aqueles apontados nos estudos de 

Temkin e Pyzhev7 (1939, apud Liu, 2014) . Os sistemas funcionam em estado estacionário, a 

altas pressões e temperaturas.  

 

 

Figura 3. 3 – Modelo de reator convencional para a síntese de amônia 

Fonte: Adaptado de SIQUEIRA e LOPES (2014) 

 

 

Figura 3. 4 – Reator refrigerado para a síntese de amônia 

Fonte: Adaptado de SIQUEIRA e LOPES (2014) 

 

                                                 
7 TEMKIN, M., PYZHEV, V. “Kinetics of the Synthesis of Ammonia on Promoted Iron Catalysts”.  Jour. Phys. 
Chem., vol. 13, p. 851-867, 1939. 



70 

Araújo e Skogestad (2008) usam em seu processo o reator convencional adiabático de 

3 leitos catalíticos (Cold-shot Process) que recebe alimentações laterais visando à otimização 

do processo. Já Rangaiah e Kariwala (2012) optam por analisar um reator alternativo (Cooled 

Reactor Process) que utiliza óleo refrigerante para fazer o controle da temperatura no interior 

do mesmo. 

Nos dois artigos, os autores fazem uso do simulador de processos Aspen Plus®. Esse 

fator gera algumas diferenças para a simulação em UNISIM, que serão vistas a seguir com 

mais detalhes. 

 

 

3.2.1 Taxa da reação 

 

Para desenvolver qualquer simulação que inclua reatores, é necessário o conhecimento 

prévio das características de cada uma das reações envolvidas no processo. Para os dois 

modelos mencionados anteriormente, a equação da reação e a taxa da reação consideradas são 

as mesmas e estas são descritas pelas equações 3.1 e 3.2, a seguir: 

)(32)(2 23 gg NHHN ↔+  (3.1)














−= − 5,11

5,1

1

2

3

3

22

3

.
2

H

NH

NH

HN

NH
P

P
k

P

PP
kfr  (3.2)

Na equação 3.2, 
3NHr  é a taxa de reação (kmol/kgcat.h); 1k é a constante de velocidade 

da reação na ordem direta; 1−k  é a constante de velocidade da reação na ordem inversa; Pi é a 

pressão parcial de cada componente na taxa de reação (bar) e f é um fator multiplicativo usado 

para a correção da atividade catalítica. Os subscritos H2, N2 e NH3 referem-se aos 

componentes hidrogênio, nitrogênio e amônia, respectivamente. 

As constantes, 1k  e 1−k  são aquelas observadas pela equação de Arrhenius, que permite 

calcular a variação da constante de velocidade de uma reação química com a temperatura. 

Assim, as expressões podem ser representadas da seguinte forma, como visto nas equações 

3.3 e 3.4: 
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βTeAk TR
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Sendo A1 o fator pré-exponencial da equação de Arrhenius ou fator de frequência da 

reação na ordem direta, 1−A o fator pré-exponencial da equação de Arrhenius ou fator de 

frequência da reação na ordem inversa, Ea a energia de ativação da reação na ordem direta 

(kJ/kmol), Ea’  a energia de ativação da reação na ordem inversa (kJ/kmol), R é a constante 

universal dos gases perfeitos (kJ/(kmol.K)), T é a temperatura (K), β e β’ são os coeficiente da 

temperatura para reação direta e inversa, respectivamente. 

Os valores utilizados para o cálculo da taxa da reação encontram-se apresentados no 

item 3.2.4 (Condições operacionais e dimensões características) deste capítulo.  

 

 

3.2.2 Utilização do modelo de reação pseudo-homogênea 

 

Para introdução de qualquer modelo de reação no simular UNISIM, é necessário que 

se conheçam previamente suas características. Os modelos cinéticos para reatores de leito 

fixo, que levam em conta uma expressão de velocidade da reação, possuem uma divisão feita 

em dois grupos: modelos pseudo-homogêneos e modelos heterogêneos. Dentro desses dois 

ainda há a classificação entre unidimensionais e bidimensionais (FROMENT et al.,1990). 

Os modelos pseudo-homogêneos não consideram gradientes de concentração e de 

temperatura entre a fase gasosa e as partículas de catalisadores ao longo do reator. As 

expressões das taxas de reação para esse modelo servem também para inserir de maneira 

implícita, as restrições de transporte no interior e na superfície dos catalisadores 

(CHRISTENSEN, 1996). 

Já para o modelo heterogêneo, Christensen (1996) revela que esse leva em 

consideração as restrições de difusão no interior do catalisador e também na interface na 

superfície externa, logo considera os gradientes de concentração e temperatura no interior dos 

catalisadores.  
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Os sistemas pseudo-homogêneos revelam-se capazes de simplificar os cálculos 

computacionais, pois são menos robustos que os heterogêneos, o que acaba tornando-os mais 

rápidos. Porém mesmo que apresentem menor complexidade, os resultados não se desviam da 

realidade (SIQUEIRA e LOPES, 2014).  

Para desenvolver o modelo heterogêneo no simulador de processos UNISIM é 

necessário o conhecimento da taxa de reação específica. Existem diferentes propostas teóricas 

que procuram interpretar os fenômenos de adsorção-dessorção para estudos desses modelos 

como os apresentados por Langmuir, Freudlich, Henry, Temkin e BET (Brunauer, Emmett e 

Teller). 

Apesar de vários modelos existentes, o UNISIM faz uso de apenas um, que é o da 

isoterma de Langmuir. Para entender o modelo de maneira sucinta, é suficiente partir de uma 

reação simplificada, como a descrita pela equação 3.5: 

CzB →+  (3.5)

Onde B é o componente que sofrerá adsorção no sítio vazio z, e C é o produto formado após 
a dessorção.  
 

O modelo pode ser representado genericamente pela equação 3.6 para uma adsorção 

simples: 

BB

BB
B

Bm

B

PK

PK

V

V

+
==

1
θ  (3.6)

Em que VB é o número de sítios ocupados pelo componente B, VBm é o número 

máximo de sítios disponíveis, θB é a fração da superfície do catalisador coberta pelo 

componente B, KB é a constante de equilíbrio entre adsorção e a dessorção do componente B e 

PB é a pressão parcial de B.  

No simulador UNISIM, o modelo de Langmuir tem sua taxa de reação apresentada da 

seguinte forma, conforme as equações 3.7, 3.8 e 3.9: 

natorDenomi

Numerator
rate=  (3.7)
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)('*)(* BasisfkBasisfkNumerator ′−=  (3.8)

nBasisfKBasisfKnatorDenomi ...))(2*2)(1*11( +++=  (3.9)

Como é possível notar, a equação 3.2 revela uma taxa de reação para a produção de 

amônia diferente do padrão adotado pelo simulador de processos, ou seja, embora a reação se 

processe através de uma catálise heterogênea não é possível adotar o método de modelo 

heterogêneo da forma como a taxa foi apresentada. 

Dessa forma, adota-se a utilização do modelo pseudo-homogêneo unidimensional, em 

que as variáveis de estado sofrem mudanças somente na direção axial do reator, ou seja, ao 

longo seu comprimento.  

No simulador, a reação de interesse para este caso é a Cinética e para fazer a sua 

definição neste software, é necessário especificar tanto os parâmetros de Arrhenius para a 

reação direta e inversa (se houver), quanto especificar os coeficientes estequiométricos dos 

componentes na reação e seus respectivos índices para ordem de reação direta e inversa (se 

houver).  

A equação 3.10 define a expressão da taxa de reação cinética utilizada pelo simulador. 

É possível perceber que a equação é semelhante àquela apresentada para o modelo 

heterogêneo, porém a diferença primordial ocorre no denominador, onde justamente não 

aparece o termo exibido na equação 3.9, que é aquele referente à interação entre componente 

e catalisador, mais especificamente a adsorção.  

)('*)(* BasisfkBasisfkr ′−=  (3.10)

Demonstrando a equação acima de uma forma mais ampla, insere-se na descrição a 

existência do produtório entre as funções base da taxa de reação (direta e inversa), como pode 

ser visto na equação 3.11. 

∏∏
==

′⋅′−⋅=
inversa

i
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11

)()( νγ  (3.11)
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 Na equação 3.11, rUNISIM é a taxa de reação no software UNISIM; kUNISIM e k'UNISIM 

são as constantes da taxa de reação direta e inversa, respectivamente; f(base) e f'(base) são as 

funções base para a taxa da reação direta e inversa, respectivamente. γ e ν são os expoentes 

das funções base da reação direta e inversa, respectivamente para os i reagentes e representam 

as ordens das reações (direta e inversa). 

 

 

3.2.3 Dedução do modelo pseudo-homogêneo para a taxa de reação  

 

Para deduzir o modelo pseudo-homogêneo primeiramente é preciso fazer as 

conversões necessárias. Sabe-se que no software UNISIM, a taxa de reação é dada em 

unidades de kmol/(m³.h), porém a taxa usada, descrita pela equação 3.2, possui a unidade de 

kmol/(kgcat.h). Para isso é necessário seguir a relação descrita pela equação 3.12: 

3

)1(
NHcat

b

b
UNISIM rr ⋅⋅

−
= ρ

ε
ε

 (3.12)

Sendo bε  a fração de vazios do leito catalítico, ou seja, é a porção do volume do leito 

que não está preenchida pelas partículas de catalisador e catρ  é a massa específica do 

catalisador (kgcat/m³cat). 

Para se obter a taxa no simulador (UNISIMr ), faz-se necessário substituir o valor da taxa 

(
3NHr ), já descrita na equação 3.2, chegando-se na equação 3.13. 
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É preciso, também, substituir na equação 3.13, as equações 3.3 e 3.4, que são 

referentes às constantes de velocidade da reação, k1 e k-1. Dessa forma, obtém-se equação 

3.14: 
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Sendo assim, é possível desenvolver os cálculos para se obter os fatores pré-

exponenciais das reações direta e inversa do modelo proposto para o UNISIM. Sabe-se que 

nesse software, entende-se como fator pré-exponencial, todo o termo que multiplica a 

exponencial, com exceção das pressões parciais referentes a cada um dos componentes. Para o 

programa, denomina-se como A o fator pré-exponencial para a reação direta como A’ o fator 

pré-exponencial para a reação inversa. Desse modo, a equação 3.14 pode ser escrita da 

seguinte forma, apresentada pela equação 3.15: 
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Depreende-se da equação 3.15, que os valores dos coeficientes pré-exponenciais 

usados no simulador podem ser observados explicitamente nas seguintes equações 3.16 e 

3.17: 

12
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(3.17) 

Substituindo-se os valores dos termos de ambas as equações, é possível encontrar os 

valores de A e A’, que são utilizados no simulador UNISIM. Todos os valores desses termos 

serão apresentados na tabela 3.8 do item 3.2.4 (Condições operacionais e dimensões 

características).  

Nota-se ainda que tanto para o reator refrigerado de Rangaiah e Kariwala (2012), 

quanto para os três leitos exibidos no modelo de reator convencional de Araújo e Skogestad 

(2008), a fração de vazios utilizada é também a mesma. 
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 Dessa forma, nas equações 3.18 e 3.19 obtêm-se os seguintes parâmetros pré-

exponenciais A e A’. 

8105956,7 ⋅=A  (3.18) 

21101669,1 ⋅=′A  (3.19) 

Os valores obtidos a partir das equações descritas anteriormente são essenciais para a 

simulação dos reatores estudados ao longo do trabalho, entretanto existem alguns parâmetros 

referentes às condições operacionais e às dimensões características desses sistemas reacionais, 

que ainda necessitam ser inseridos, pois estes são indispensáveis para a obtenção dos 

resultados. No item 3.2.4, todas essas informações que ainda não foram disponibilizadas 

estarão descritas nas tabelas 3.5 a 3.8. 

Essa adaptação do modelo heterogêneo para o pseudo-homogêneo precisa ser 

validada, para isso, no capítulo 5 (Resultados) será feita uma comparação entre as correntes 

de saída dos reatores, visto que os dados de conversão não foram disponibilizados pelos 

autores. Assim, se a diferença entre elas for pequena (menor que 5%), pode-se considerar o 

modelo pseudo-homogêneo como um bom ajuste. 

 

 

 

3.2.4 Condições operacionais e dimensões características 

 

Neste item serão expostos alguns dados importantes para auxiliar na simulação dos 

processos. Na tabela 3.5 os valores dos parâmetros de cada um dos reatores estudados foram 

descritos. Nela é possível obter comprimentos, diâmetros, números de tubos e outras 

peculiaridades dos reatores. 
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Tabela 3. 5 – Parâmetros utilizados nos reatores estudados 

Reator Parâmetros Valor 

Reator 
Convencional 

 

L1 

∆P (atm) 1,0 
Comprimento (m) 2,130 

Diâmetro (m) 2,000 
N° de tubos 1 

Espessura da parede (m) 0,005 

L2 

∆P (atm) 1,1 
Comprimento (m) 3,070 

Diâmetro (m) 2,000 
N° de tubos 1 

Espessura da parede (m) 0,005 

L3 

∆P (atm) 1,0 
Comprimento (m) 4,840 

Diâmetro (m) 2,000 
N° de tubos 1 

Espessura da parede (m) 0,005 

Reator 
Refrigerado 

∆P (atm) 1,00 
Comprimento (m) 10,00 

Diâmetro (m) 0,05 
N° de tubos 4.000 

Espessura da parede (m) 0,005 

Fonte: Araújo e Skogestad (2008) e Rangaiah e Kariwala (2012). 

Desenvolvido pelo Autor 

No ambiente de simulação do UNISIM são necessários que algumas especificações 

referentes à estequiometria e à taxa de reação sejam inseridas também, como é o caso dos 

coeficientes estequiométricos dos componentes e a ordem de reação direta e inversa. Esses 

valores já foram expostos ao longo deste capítulo nas equações 3.1 e 3.2, e poderão ser 

observados novamente na tabela 3.6. 

Tabela 3. 6 - Informações de Estequiometria e Taxa de reação 

Componente 
Coeficiente 

Estequiométrico 

Ordem do componente 

na reação direta 

Ordem do componente 

na reação inversa 

Hidrogênio -3 1,5 -1,5 

Nitrogênio -1 1 0 

Amônia 2 -1 1 

Fonte: Araújo e Skogestad (2008) 

Desenvolvido pelo Autor 
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Além dos dados fornecidos pela tabela 3.6, o software necessita das bases do processo 

reacional. Na ausência desses parâmetros corretos, o simulador é incapaz de fornecer os 

resultados esperados para todo o processo. Dessa forma, a tabela 3.7 exibe todas as 

características necessárias para as unidades-base da taxa de reação.  

Tabela 3. 7 - Unidades-base para taxa de reação 

Qualidade Parâmetro 

Base Pressão Parcial 

Componente Base Nitrogênio 

Fase Vapor 

Unidade da base Bar 

Unidade da taxa kmol/m³.h 

Fonte: Araújo e Skogestad (2008) 

Desenvolvido pelo Autor 

Por fim, a tabela 3.8 mostra os valores utilizados na obtenção da taxa da reação para o 

modelo pseudo-homogêneo desenvolvido neste capítulo. 

Tabela 3. 8 - Parâmetros para taxa de reação 

Parâmetros Valor 

Reação Direta 

A1 1,79.104 

A 7,5956.108 

Ea (kJ/kmol) 87090  

β 0 

Reação Inversa 

A-1 2,75.1016 

A' 1,1669.1021 

Ea' (kJ/kmol) 198460 

β' 0 

Massa específica do catalisador  ρcat (kgcat/m³cat) 2200 

Fator multiplicativo  f 4,75 

Fração de vazios do leito catalítico  εb (m³vazios/m³leito) 0,33 

Fonte: Araújo e Skogestad (2008) 

Ao apresentar a tabela 3.8 e compará-la com os requisitos da simulação do UNISIM é 

possível perceber que o mesmo faz a solicitação da inserção da fração de vazios do leito 
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catalítico, porém o valor apresentado na tabela não é usado neste caso. Isso advém do fato de 

que o modelo proposto foi o pseudo-homogêneo, e nele, a fração de vazios já foi inserida na 

taxa de reação conforme já demonstrado nas equações anteriormente desenvolvidas nesse 

capítulo.  

Neste caso, para que o simulador possa prosseguir com os cálculos, faz-se necessária a 

utilização da fração de vazios igual a 1,0. Dessa forma, os resultados apresentados pelo 

software não sofrem nenhuma interferência causada por essa demanda do simulador. 

 

 

3.2.5 Modelo matemático 

 

Pode-se entender como modelo matemático uma forma de retratar um processo real, a 

partir de um sistema ideal constituído de equações e expressões matemáticas que possam 

representa-lo de uma forma fiel. (SIQUEIRA e LOPES, 2014).  

Não é objetivo deste trabalho desenvolver o modelo matemático por simulação 

orientada por equações, e sim pela utilização do software UNISIM, e por isto o modelo 

matemático não será apresentado e abordagem será feita toda em torno da simulação 

computacional. 

 

 

3.3 MODELO TERMODINÂMICO 

 

O software utilizado (UNISIM® Design Suite R390) possibilita ao usuário selecionar 

modelos termodinâmicos variados que se encontram armazenados em seu banco de dados. A 

escolha do modelo a ser usado está diretamente relacionada com os componentes presentes e 

nas condições operacionais do processo. 

O modelo termodinâmico escolhido pelos autores dos dois processos estudados foi o 

de Peng-Robinson. Sabe-se que as relações de interação consideradas por esse modelo 

condizem com a realidade das substâncias objeto de estudo desse processo. Abaixo, encontra-
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se a equação que descreve o modelo (equação 3.20) e os seus parâmetros (equações 3.21, 

3.22, 3.23, 3.24 e 3.25). 

22 2 bVbV

a

bV

TR
P

mmm −⋅+
⋅−

−
⋅= α

 (3.20) 
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457235,0
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⋅
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( )[ ]25,011 cT−⋅+= κα  (3.23) 

226992,054226,137464,0 ωωκ ⋅−⋅+=  (3.24) 

c
r T

T
T =  (3.25) 

Nestas equações P é pressão, Pc é pressão crítica, T é a temperatura, Tr é a temperatura 

reduzida, Tc é a temperatura crítica, R é constante universal dos gases, Vm é volume molar, a é 

o parâmetro atrativo, b é o parâmetro repulsivo, α é o parâmetro de correção do termo atrativo 

em cada temperatura, κ é uma constante característica de cada componente e ω é o fator 

acêntrico. 

 

 

3.4 SISTEMA DE UTILIDADES 

 

Para que a análise de um processo seja completa, é necessário que também seja feito o 

desenvolvimento dos sistemas de produção de vapor e de refrigeração da planta estudada. 

Esses sistemas tem por base para o transporte de energia a água, uma vez que essa é 
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facilmente encontrada, possui baixo valor agregado, não é inflamável nem tóxica, ou seja, seu 

risco de contaminação ao meio ambiente é baixo e seu transporte é simples. 

Nos processos de síntese abordados nesse trabalho, utiliza-se água nos resfriadores 

(sendo aqui chamada de água de resfriamento) e para gerar na caldeira o vapor que será 

empregado nos compressores. Assim, a seguir, descrever-se-á cada um desses sistemas e as 

correntes que estão contidas neles. 

 

 

3.4.1 Sistema de Produção de Vapor  

 

Na indústria de processo, existem três formas de se produzir energia. Estes são por 

meio de eletricidade, calor direto de combustão e vapor. Como já dito anteriormente, a 

utilização de vapor é vantajosa, principalmente devido à sua baixa toxicidade e ao seu baixo 

custo. Além disso, o vapor possui uma capacidade térmica elevada o que agrega alta 

eficiência ao processo (GONDIM, 2014).  

O processo de produção de vapor é representado pela Figura 3.5. Pode-se observar que 

a água deve passar por um processo prévio de tratamento onde são retirados resíduos, 

impureza e íons, de forma que ao final obtém-se água desmineralizada. Esse tipo de água deve 

ser sempre utilizado para que evitar possíveis incrustações nas tubulações dos processos e 

principalmente na caldeira. Então, água segue para o desaerador, onde são retirados os gases 

não condensáveis (oxigênio e gás carbônico), de forma que a integridade dos equipamentos 

seja mantida. Por último, a água é pressurizada de 1 atm, até a pressão de vapor desejada e, 

então, segue para caldeira (BATISTA, 2015). 

 
Figura 3. 5 - Processo de geração de vapor 

Fonte: Adaptado de Batista (2015) 
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Neste trabalho, de forma a seguir os heurísticos propostos por Seider et al. (2003), 

considerou-se que toda energia necessária para o funcionamento dos compressores é obtida na 

forma de vapor de alta pressão, ou seja, temperatura de 254°C e pressão de saturação 

correspondente (41,82 atm). Além disso, optou-se por considerar que a temperatura e a 

pressão da água que chega ao sistema são, respectivamente, iguais a 32,22°C (90°F) e 1 atm. 

Por fim, considerou-se também que o ciclo da água no sistema como um todo é fechado, ou 

seja, as perdas foram desprezadas.  

Assim, é possível se calcular a energia consumida pela bomba de BFW para a vazão 

de água tratada e aquecida para a caldeira através do auxílio do simulador UNISIM. A figura 

3.6 ilustra essa simulação. 

 

Figura 3. 6 – Simulação para o cálculo da energia consumida pela bomba BFW 

 

Para fins de cálculo, considerou-se a caldeira como um aquecedor, que toda água que 

entra na mesma vira vapor de alta pressão e que ela possui uma eficiência de queima de 85%. 

Os parâmetros usados na simulação foram: 

 

Tabela 3. 9 – Parâmetros utilizados no cálculo da energia consumida na bomba de água BFW 

Parâmetro Valor 

Temperatura da água na entrada da bomba BFW (ºC) 32,22 

Pressão da água na entrada da bomba BFW (atm) 1 

Eficiência da bomba BFW 75% 

Pressão da água na saída da bomba BFW (atm) 42,82 

Energia da caldeira para o processo convencional (GJ/h) 94,70 

Energia da caldeira para o processo alternativo (GJ/h) 63,45 

Temperatura do vapor na saída da caldeira (ºC) 255 

Pressão do vapor na saída da caldeira (atm) 41,82 
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Por fim, como a reação é extremamente exotérmica, no caso do reator refrigerado 

proposto por Rangaiah e Kariwala (2012) pode-se pensar na geração de vapor através do 

fluido refrigerante. Entretanto, esse sistema de aproveitamento energético não foi descrito 

pelos autores e, ao iniciar a sua avaliação, constatou-se que ele não é de simples operação, já 

que o mesmo não pode usar água como fluido de refrigeração (diferentemente daquele 

utilizado nos resfriadores que serão detalhados no item 3.42 – Sistema de Refrigeração). 

Como o óleo que será utilizado sai a uma temperatura muito alta, são necessários 

vários estágios de resfriamento do mesmo para que a água possa obedecer aos heurísticos 

propostos. Então, optou-se por considerar que toda energia liberada no reator pode gerar 

vapor de alta pressão, mas o mesmo não será usado dentro da unidade, ou seja, será 

exportado, o que permite que seu valor seja desconsiderado nos cálculos do sistema de 

utilidades. Ressalta-se ainda que a venda do vapor é de suma importância em uma planta 

industrial, uma vez que o seu valor econômico é grande, sendo significativo na obtenção de 

lucros.  

 

 

3.4.2 Sistema de Refrigeração 

 

Além do processo de aquecimento, as plantas industriais têm a necessidade de utilizar 

a água como fluido refrigerante de correntes em algumas partes do processo. Ela escoa através 

de equipamentos que permitem a troca térmica ao longo da planta e que promovem também 

queda de pressão no fluido. Dessa forma, a mesma sofre aquecimento, e posteriormente, é 

resfriada por meio de outros equipamentos chamados de torres de resfriamento ou apenas de 

ventiladores. 

Segundo Godim (2014), a torre de resfriamento pode ser entendida como um trocador 

de calor, em que água e ar mantêm um contato direto para realizarem a troca térmica. Visto 

que a mistura entre os dois é de fácil separação, a torre de resfriamento vaporiza a corrente de 

água de maneira a facilitar a troca de calor, devido ao aumento da superfície de contato 

(BATISTA, 2015). 

A figura 3.7 mostra um esquema do processo de refrigeração que serve como base 

para o estudo presente. Nele existem além do ventilador, a bomba de recirculação da água e 
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também o trocador de calor, que exemplifica a utilização da água para resfriar uma corrente 

quente do processo. 

 

Figura 3. 7 - Processo de resfriamento da água de refrigeração 

Fonte: Adaptado de Gondim (2014) 

Para efetuar os cálculos para consumo de água de resfriamento (AGR) existem duas 

possibilidades. Uma delas é através da equação tradicional que se utiliza da taxa de calor, da 

capacidade calorífica da água e da variação de temperatura. O segundo método é baseado na 

utilização do próprio simulador de processos UNISIM para obter diretamente o valor para a 

vazão mássica de água necessária. 

A utilização do software foi adotada visto que o método convencional necessita de 

equações para a determinação da capacidade calorífica que varia com a temperatura. Sabendo 

que a ferramenta de simulação já possui dentro de seu modelo termodinâmico todas as 

equações necessárias a esses cálculos, sua utilização se torna muito mais simples e eficaz, 

mantendo a consistência nos modelos tanto para a simulação principal quanto para o sistema 

de utilidades. 

Para desenvolver o sistema de refrigeração é necessário conhecer alguns parâmetros 

do processo. Neste trabalho, os dados para temperatura de entrada e saída da água de 

resfriamento apresentados por Seider et al. (2003) foram utilizados. Consideram-se então as 

heurísticas de 90°F (32,22ºC) para entrada e de 120°F (48,89°C) para a saída da água nos 

permutadores. Em relação à pressão, utiliza-se o modelo apresentado por Araújo e Skogestad 

(2008) em sua simulação, em que um corrente de água de resfriamento a 10 bar (9,869 atm) 

sobre uma queda de pressão em uma válvula, chegando a 5 bar (4,935 atm) e em seguida 

passa pelo permutador saindo deste com pressão de 4 bar (3,948atm). 
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Rangaiah e Kariwala (2012) não apresentaram em sua simulação uma previsão de 

vazão de água de resfriamento, demonstrando apenas um resfriador (cooler) para indicar a 

existência do processo na planta, dessa forma foram utilizados todos os parâmetros acima 

descritos. Entretanto, Araújo e Skogestad (2008) fazem essa previsão de forma simplificada, 

expondo tal sistema através do uso de um permutador de calor, de maneira que é possível 

observar as temperaturas de entrada e saída da água, as pressões envolvidas e a vazão 

trabalhada. 

Para realizar os cálculos ainda é necessária a utilização de bombas que elevam a 

pressão da corrente de água de resfriamento até aquela utilizada no processo. Considera-se 

que a água é succionada pela bomba à pressão atmosférica e sai do equipamento com os 

9,869atm já mencionados. Esta parte do sistema pode ser observada através da figura 3.8. 

 

 

Figura 3. 8 – Simulação para o cálculo da energia da bomba de utilidades 

Sabe-se também que o processo sempre possui perdas, no caso, a água de resfriamento 

é perdida por evaporação, arraste e purga. Assim é preciso que exista um sistema de reposição 

(água de makeup) para restituir a quantidade perdida. Todas essas vazões de água podem ser 

calculadas através de fórmulas, porém neste trabalho todas essas perdas foram desprezadas, 

visto que os gastos de energia e as emissões de CO2 associados a esse sistema são mínimos 

frente àqueles da operação principal em estado estacionário. Sendo assim, não serão feitas as 

demonstrações das equações visto que essas não foram utilizadas. Como o processo de 

resfriamento não há perdas, também não se faz necessário o cálculo para a água de makeup. 

Com a vazão de água de resfriamento para cada processo obtida através do simulador, 

é possível determinar os consumos energéticos envolvidos no sistema. Sabe-se que para este 

sistema simplificado, como pode ser visto na figura 3.9, os equipamentos que possuem 

consumo energético são a bomba e o ventilador. 
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Figura 3. 9 – Sistema de Refrigeração 

Fonte: Adaptado de Batista (2015) 

Para a bomba de utilidades (BU), optou-se por trabalhar como o simulador UNISIM 

para realizar o cálculo da energia requerida pela mesma, visto que ao fornecer a vazão de água 

e as suas pressões de entrada e de saída, o software calcula a energia consumida e mantém a 

consistência ao longo do trabalho. Assim, como adotado por Turton et al. (2009), os valores 

para eficiência de todas as bombas é de 75%. 

Assim, encontram-se na tabela 3.10 os valores dos parâmetros utilizados para 

desenvolver a simulação para o cálculo da energia da bomba BU. 

Tabela 3. 10 - Parâmetros utilizados no cálculo da energia consumida na bomba de água BU 

Parâmetro Valor 

Temperatura da água na entrada da bomba BU (ºC) 32,22 

Pressão da água na entrada da bomba BU (atm) 1 

Eficiência da bomba BU 75% 

Pressão da água na saída da bomba BU (atm) 9,896 

 

Diferentemente do que acontece com a bomba, para o ventilador os valores 

energéticos foram obtidos através de equações. Isso ocorre devido à existência de alguns 
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parâmetros que devem ser adotados. Segundo Perry e Chilton8 (1973, apud. Turton et al., 

2009) a área de interface entre ar e água é de 0,5 ft²/gpm (galõesUS por minuto), sendo a 

potência do ventilador por área de interface de 0,041 hp/ft². Sendo assim, a equação 3.26 que 

descreve essa etapa pode ser observada.   
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Na equação, FanE é a energia consumida pelos ventiladores e toresfriamenáguaV ,

•
 é a vazão 

volumétrica de água de resfriamento. Os valores de 60 min/h, 0,7457 kW/hp e 0,0036 

GJ/kWh são as conversões de unidades necessárias para resolver os cálculos. Com a equação 

3.27, chega-se ao modelo final de onde são obtidos todos os valores de energia consumida 

pelos ventiladores neste trabalho. 
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Além dos estudos apresentados para a água de resfriamento, existe também o sistema 

de resfriamento através do óleo refrigerante (Dowtherm) utilizado no modelo de reator 

refrigerado apresentado por Rangaiah e Kariwala (2012). O óleo é utilizado no lugar da água 

para manter o controle da temperatura do reator. 

Os autores citados atentam para o fato de que a água não pode ser utilizada como 

fluido refrigerante para esse caso, pois a mesma deveria alcançar temperaturas elevadas 

(maiores que 377°C), ultrapassando a sua temperatura crítica (374ºC). Sabe-se que acima 

desta temperatura o comportamento de um composto é imprevisível, e isso pode acarretar na 

perda de controle do processo, colocando o sistema em risco. 

Segundo os dados fornecidos por Dow (2000), o fluido utilizado para esse reator é o 

Dowtherm A (mistura eutética entre o bifenilo e óxido de difenilo) que pode ser usado tanto 

em sistemas que fazem a troca térmica na fase líquida quanto na fase de vapor. As aplicações 

                                                 
8 PERRY, R.H, CHILTON C.H., Chemical Engineers’ Handbook, figuras 12-14 e 12-15. 5th ed. Nova Iorque, 
McGraw –Hill, 1973 
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variam num range de temperatura de 60ºF a 750°F (aproximadamente 15°C a 400°C) e da 

pressão atmosférica até 10,6 bar. 

Assim como apresentado no item 3.4.1, o aquecimento do óleo durante a sua passagem 

pelo reator, faz com que ele ganhe energia e possa, a partir de então, gerar vapor de alta 

pressão (aproximadamente 42 atm). Evidentemente, para essa produção de vapor, é necessário 

um sistema de resfriamento do óleo para que ele alcance a temperatura de entrada do reator, 

novamente.  

  Um sistema de resfriamento presume a utilização de bombas que repõem a pressão 

da corrente do fluido, após a perda de carga que a mesma sofre ao passar pelos equipamentos. 

Isso também acontece para o Dowtherm, porém o conjunto de equipamentos não se resume 

em bombas e trocadores de calor simples como foi proposto para a água de resfriamento. O 

sistema é mais sofisticado e necessita de uma análise mais criteriosa e técnica para seu 

desenvolvimento que não será abordada. 

Como os autores não fazem o detalhamento desse sistema, é possível estimar as trocas 

térmicas e os gastos imaginando um aquecedor equivalente ao reator. Para isso, as hipóteses 

de Turton et al. (2009) para o uso de vapor de alta foram utilizadas. 

Dessa forma, no presente trabalho não foram feitos cálculos para a vazão de óleo nem 

para o consumo energético de sua bomba, visto que o modelo apresentado pelos autores não 

possui informações das características de escoamento deste fluido, nem ao menos parâmetros 

das bombas.  

Como a demanda das plantas apresentadas para água de resfriamento é muito superior 

àquela apresentada para o óleo do reator refrigerado, é factível considerar que o consumo 

energético desse último é mínimo, ou seja, é possível desprezá-lo, já que não apresenta 

diferenças significativas nos cálculos de ecoindicadores. 

No entanto, a energia necessária para o bombeamento da água que será utilizada na 

geração de vapor de alta pelo fluido refrigerante (Dowtherm) foi calculada seguindo os 

mesmos métodos descritos anteriormente. Porém, nesse caso, não há necessidade da 

utilização de ventilador, pois se presume que não haverá retorno de água desse sistema. 
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3.4.3 Visão Geral do Sistema de Utilidades 

 

Uma visão geral da planta de utilidades pode ser ilustrada na Figura 3.10 que 

corresponde à integração das plantas de geração de vapor (Figura 3.5) e refrigeração (Figura 

3.9). 

 
Figura 3. 10 – Sistema de Utilidades 

Fonte: Adaptado de Batista (2015) 

 

Ainda nessa figura (3.10), pode-se observar as principais variáveis que serão utilizadas 

para o desenvolvimento dos ecoindicadores consumo energético e emissão de CO2 (EBFW, 

EPU, EFan e Ecaldeira).  

É importante ressaltar que como se desconsideram as perdas do sistema, não houve 

necessidade de inserir o cálculo de água de make-up como é feito por Batista (2015). Destaca-

se também que não é proposta deste trabalho avaliar o consumo de água e que tanto a energia 

quanto as emissões de CO2 referentes ao sistema de reposição são considerados desprezíveis. 
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3.5 ECOINDICADORES PARA O PROCESSO DE SÍNTESE DE AMÔNIA 

 

No capítulo 2 desde trabalho, introduziu-se a análise ambiental e econômica de um 

processo através da formulação de ecoindicadores. Nessa seção, serão apresentadas as 

variáveis e as especificações para o cálculo desses indicadores para cada processo abordado. 

 

 

3.5.1 Produção 

 

Como já foi explicado na Revisão Bibliográfica, existem duas formas possíveis de 

introduzir a variável econômica no cálculo dos ecoindicadores. A primeira consiste na 

utilização do valor do custo de produção ou de vendas dos produtos. Entretanto, como os 

dados de receita líquida variam conforme as oscilações do mercado, o elemento financeiro 

utilizado será a produção. 

O valor empregado para produção será aquele proveniente da corrente de fundo do 

separador existente, ou seja, da corrente correspondente à produção final de amônia de cada 

processo (em t/h). 

 

 

 

3.5.2 Ecoindicador de consumo energético 

 

Uma vez que cada unidade produtiva implica em uma corrente final e em um consumo 

energético diferente, como resultado obtém-se um ecoindicador para cada processo estudado. 

Assim, os itens 3.5.2.1 e 3.5.2.2 apresentam, respectivamente, os ecoindicadores de consumo 

energético para os processos convencional e alternativo. 
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3.5.2.1 Ecoindicador de consumo energético do processo convencional de síntese de 

amônia 

 

Partindo-se da equação generalizada de ecoindicador de consumo de energia, já 

descrita no capítulo 2 (Equação 2.26) e adotando-se algumas adaptações (descritas pelas 

equações 3.28 até 3.33), com base no trabalho desenvolvido por Pereira (2013), é possível 

obter uma boa representação da realidade do processo convencional de síntese de amônia. 
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Na primeira equação, descrevem-se os equipamentos que necessitam de eletricidade 

para operar. Os termos EAGR1 e EAGR2 são referentes às energias requeridas pelas bombas de 

água de resfriamento dos trocadores de calor H-501 e H-583, respectivamente. Enquanto, o 

termo Efan refere-se à energia exigida pelo ventilador que resfria as correntes de água citadas 

anteriormente. O termo EBFW significa a energia gasta pela bomba que leva água para caldeira 

para gerar vapor de alta pressão. Além disso, ainda se faz necessária a inclusão da eficiência 

da rede elétrica (ηrede) para que o resultado obtido reflita a realidade do consumo de 

eletricidade. 

Na segunda equação, apresentam-se os equipamentos que se utilizam de vapor como 

forma de gerar energia. EK-401 e EK-402 são os termos que representam a quantidade de energia 
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consumida pelos respectivos compressores K-401 e K-402. Novamente, para que o resultado 

obtido seja coerente com a realidade, faz-se necessário inserir a eficiência da caldeira 

(ηcaldeira), uma vez que será essa que irá fornecer vapor a esses equipamentos. 

As demais equações representam parcelas da equação 2.26 original que não se aplicam 

ao processo e questão, por isso foi-lhes atribuído o valor nulo. 

Por fim, após aplicarmos as adaptações apresentadas acima, chega-se a expressão 

utilizada nesse trabalho para o ecoindicador de consumo de energia para o processo 

convencional de síntese de amônia (ECEconv), descrita pela equação 3.35. 

alconvencion

caldeira
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(3.35)

 

 

3.5.2.2 Ecoindicador de consumo energético do processo alternativo de síntese de amônia 

 

A partir da equação generalizada de ecoindicador de consumo de energia, já descrita 

no capítulo 2 (Equação 2.26) e adotando-se algumas adaptações (descritas pelas equações 

3.36 até 3.41), é possível obter uma boa representação da realidade do processo alternativo de 

síntese de amônia. 

rede

BFWFandowthermAGRAGR
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EEEEE
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η
′+′++′+′

=′ 21  (3.36) 

caldeira
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vapor
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η
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=′ 21  (3.37) 

0=′GNE  (3.38) 
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0=′ECogE  (3.39) 

0=′CombgasE  (3.40) 

0=′CombliqE  (3.41) 

Na primeira equação, descrevem-se os equipamentos que necessitam de eletricidade 

para operar. Os termos E’AGR1 e E’AGR2 são referentes às energias requeridas pelas bombas de 

água de resfriamento dos trocadores de calor E-100 e E-102, respectivamente. Enquanto, o 

termo E’fan refere-se à energia exigida pelo ventilador que resfria as correntes de água citadas 

anteriormente. O termo E’BFW significa a energia gasta pela bomba que leva água para 

caldeira para gerar vapor de alta pressão, Além disso, ainda existe um termo (EDowtherm) 

associado à energia consumida pela bomba que envia a água que irá resfriar o fluido 

refrigerante (Dowtherm), após a troca de energia do mesmo com o reator. Finalmente, ainda 

se faz necessária a inclusão da eficiência da rede elétrica (ηrede) para que o resultado obtido 

reflita a realidade do consumo de eletricidade. 

Na segunda equação, apresentam-se os equipamentos que se utilizam de vapor como 

forma de gerar energia. EKF1, EKF2 e EKR são os termos que representam a quantidade de 

energia consumida pelos respectivos compressores KF1, KF2 e KR. Novamente, para que o 

resultado obtido seja coerente com a realidade, faz-se necessário inserir a eficiência da 

caldeira (ηcaldeira), uma vez que será essa que irá fornecer vapor a esses equipamentos. 

As demais equações representam parcelas da equação 2.26 original que não se aplicam 

ao processo em questão, por isso foi-lhes atribuído o valor nulo. 

Por fim, após aplicarmos as adaptações apresentadas acima, chega-se a expressão 

utilizada nesse trabalho para o ecoindicador de consumo de energia para o processo 

alternativo de síntese de amônia (ECEaltern), descrita pela equação 3.42. 

oalternativ
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3.5.3 Ecoindicador de emissão de CO2  

 

Da mesma forma como foi feito no item anterior, obteve-se um ecoindicador para cada 

processo estudado, pois cada unidade produtiva implica em uma corrente final e em uma 

emissão de gás carbônico diferente. Assim, os itens 3.5.3.1 e 3.5.3.2 apresentam, 

respectivamente, os ecoindicadores de emissão de CO2 para os processos convencional e 

alternativo. 

 

 

3.5.3.1 Ecoindicador de emissão de CO2 do processo convencional de síntese de amônia 

 

A partir da equação geral de ecoindicador de emissão de CO2, já descrita no capítulo 2 

(equação 2.30), devem-se realizar algumas alterações de maneira que a fórmula do processo 

se adeque à realidade do processo de convencional de síntese de amônia. Essas alterações 

encontram-se descritas pelas equações 3.43 até 3.47. 
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402401  (3.44)

0=CombEM  (3.45)

0=EECogEM
 (3.46)

( ) ( ) 2,2442,33 COCOCHCHCONONHNHflareTotal fmfmEMFEMF γγ ⋅⋅+⋅⋅== &&  (3.47)

A primeira equação apresenta as emissões provenientes de fontes de energia elétrica 

(EMEE). Por isso, consideram-se as energias requeridas pelas bombas de água de resfriamento 

e pelo ventilador que resfria essas correntes. O termo 2,COEEγ  se trata do coeficiente de 
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emissão de CO2 por quantidade de energia elétrica (tCO2/GJ), ou seja, o mesmo representa a 

conversão da eletricidade consumida em quantidade de gás carbônico emitido. 

Na segunda equação, descrevem-se as emissões provenientes de vapor (EMVapor). 

Logo, são consideradas as energias requeridas pelos compressores. Os termos GNf  e PCIGN 

representam, respectivamente, a quantidade (em toneladas) de CO2 gerado pela queima do gás 

natural e o poder calorífico inferior do mesmo (GJ/ tgásnatural), ou seja, a razão entres eles insere 

à equação a quantidade de gás carbônico gerado pela quantidade de energia consumida nos 

compressores (tCO2/GJ). Para questões de cálculo, adotar-se-á essa razão com a nomenclatura 

de 2,COGNγ  (vide equação 3.48). 

GN

GN
COGN PCI

f
=2,γ  (3.48)

Para o cálculo do fGN, foram tomados como base os dados fornecidos por Pereira 

(2013) que se encontram apresentados na tabela 3.11. A mesma mostra as reações de 

combustão dos principais hidrocarbonetos encontrados na indústria química e petroquímica e 

suas respectivas relações mássicas (hcp ). 

Tabela 3. 11 – Principais hidrocarbonetos queimados na indústria química e petroquímica 

Hidrocarboneto Reação de Conversão: Reagentes / Produtos phc (tCO2/t) 

Metano OHCOOCH 2224 22 +→+  2,750 

Etano OHCOOHC 22262 6472 +→+  2,933 

Propano OHCOOHC 22283 435 +→+  3,000 

Eteno OHCOOHC 22242 223 +→+  3,143 

Propeno OHCOOHC 22263 6692 +→+  3,143 

Butano OHCOOHC 222104 10892 +→+  3,034 

Gasolina OHCOOHC 222188 985,12 +→+  3,088 

+
9C  OHCOOHC 222209 10914 +→+  3,094 

Fonte: Pereira (2013) 
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Além disso, atribuindo a composição de hidrocarbonetos presentes no gás natural 

fornecida por Pereira (2013), chega-se facilmente ao valor da relação mássica utilizado nesse 

trabalho (vide tabela 3.12). 

Tabela 3. 12 – Composição de Hidrocarbonetos no Gás Natural 

Hidrocarboneto Composição mássica Relação mássica (tCO2/thidrocarboneto) 

Metano 0,900 2,475 

Etano 0,056 0,164 

Propano 0,035 0,105 

Butano 0,007 0,021 

Outros9 0,002 - 

Total 1 2,766 
 

Por fim, o valor utilizado para conversão de energia elétrica em CO2 ( 2,COEEγ ) teve 

como fonte os dados fornecidos mensalmente pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT). A tabela 3.13 apresenta uma média anual desses dados. Para fins de cálculo, foi 

adotado o valor referente ao ano de 2015, visto que até o presente momento os dados de 2016 

ainda não foram publicados.  

Tabela 3. 13 – Fator médio anual de emissão de CO2 

Fator médio de emissão de CO2 (tCO2/MWh) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0,0323 0,0293 0,0484 0,0246 0,0512 0,0292 0,0653 0,0960 0,1355 0,1244 
 

As equações 3.45 e 3.46 equações representam parcelas da equação 2.30 original que 

não se aplicam ao processo em questão, por isso foi-lhes atribuído o valor nulo. 

A equação 3.47 mostra a quantidade de emissões de fugitivas do processo. Nesse caso, 

foram consideradas somente aquelas geradas por alívio para flare (EMFFlare), uma vez que 

essas se mostraram as mais significativas para o cálculo desse ecoindicador. Os termos 3NHm& e 

4CHm& referem-se à vazão mássica de NH3 e de CH4, respectivamente, na corrente de purga do 

processo. Os fatores fNH3 e fCH4 representam a relação mássica entre o poluente e o seu 

respectivo reagente, conforme as reações descritas pelas equações 3.49 e 3.50. A combustão 

                                                 
9 Os demais hidrocarbonetos presentes na corrente de gás natural possuem composição inferior a 0,2%, logo as 
suas contribuições ao valor do fGN foram desprezadas.  
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dos demais compostos que saem na corrente de purga (N2, H2 e Ar) não geram gases 

poluentes que possam ser convertidos em CO2, por isso não foram acrescentados.  

OHNOONH 223 6454 +→+  (3.49)

OHCOOCH 2224 22 +→+  (3.50)

Finalmente, os termos 2,CONOγ  e 2,2 COCOγ  descrevem o coeficiente de emissão de CO2 

por quantidade poluente liberada (tCO2/tpoluente). Os óxidos nitrosos (NO e NO2) ao serem 

transportados pelo ar reagem rapidamente com água (MARTINS e FERREIRA,2010), sendo 

assim o seu tempo de residência na atmosfera é muito curto quando comparado aos GEE’s, 

como o CO2 e N2O. Assim, a amônia liberada para queima no flare não gera compostos que 

possuam quantidade de CO2 equivalente significativa, podendo ser desconsiderada no cálculo 

das emissões fugitivas. 

Desde modo, após aplicarmos as adaptações apresentadas acima, chega-se a expressão 

utilizada nesse trabalho para o ecoindicador de emissão de CO2 para o processo convencional 

de síntese de amônia (EECO2Conv), descrita pela equação 3.51. 

alconvencion

TotalvaporEE
Conv produção

EMFEMEM
EECO

++
=2  (3.51)

 

 

3.5.3.2 Ecoindicador de emissão de CO2 do processo alternativo de síntese de amônia 

 

Partindo-se, novamente da equação geral de ecoindicador de emissão de CO2, já 

descrita no capítulo 2 (equação 2.30), algumas alterações foram realizadas para que a fórmula 

do processo se adeque à realidade do processo de alternativo de síntese de amônia. Essas 

alterações encontram-se descritas pelas equações 3.52 até 3.56. 
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( ) ( ) 2,2442,33 COCOCHCHCONONHNHflareTotal fMfMFEMFEM γγ ⋅⋅+⋅⋅=′=′ &&  (3.56) 

A primeira equação apresenta as emissões provenientes de fontes de energia elétrica 

(EM’EE). Por isso, consideram-se as energias requeridas pelas bombas de água de 

resfriamento e pelo ventilador que resfria essas correntes. Na segunda equação, descrevem-se 

as emissões provenientes de vapor (EM’vapor). Logo, são consideradas as energias requeridas 

pelos compressores.  

As equações 3.54 e 3.55 equações representam parcelas da equação 2.30 original que 

não se aplicam ao processo em questão, por isso foi-lhes atribuído o valor nulo. 

A equação 3.56 mostra a quantidade de emissões de fugitivas do processo. Nesse caso, 

foram consideradas somente aquelas geradas por alívio para flare (EMF’Flare), uma vez que 

essas se mostraram as mais significativas para o cálculo desse ecoindicador. Os termos 3NHM&

e 4CHM&  referem-se à vazão mássica de NH3 e de CH4, respectivamente, na corrente de purga 

do processo. Os fatores 2,COEEγ , GNf , PCIGN, fNH3 e fCH4, 2,CONOγ  e 2,2 COCOγ  já foram 

devidamente descritos no item 3.5.3.1 deste capítulo. 

Assim, após aplicarmos as adaptações apresentadas acima, chega-se a expressão 

utilizada por esse trabalho para o ecoindicador de emissão de CO2 para o processo alternativo 

de síntese de amônia (EECO2Altern), descrita pela equação 3.57. 

oalternativ

FlarevaporEE
Altern produção

FEMMEME
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=2  (3.57)



 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

“ Para ter algo que você nunca teve, é preciso fazer algo que você nunca fez.” 

Chico Xavier 

 

 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para os estudos de casos com 

base na simulação das plantas de síntese de amônia descritas por Araújo e Skogestad (2008) e 

Rangaiah e Kariwala (2012). Com base nos resultados obtidos foi possível elaborar uma 

análise comparativa entre os processos e desenvolver os ecoindicadores de consumo de 

energia e de emissão de CO2, a fim de contribuir para o enriquecimento científico do tema. 

Assim, a metodologia pode ser dividida em três partes: 

• Simulação do processo convencional de síntese de amônia, conforme descrito por 

Araújo e Skogestad (2008); 

• Simulação do processo alternativo de síntese de amônia, conforme descrito por 

Rangaiah e Kariwala (2012); 

• Desenvolvimento do sistema de utilidades; 

• Desenvolvimento dos ecoindicadores, particularmente: consumo de energia e 

emissão de CO2, com base no trabalho de Pereira (2013). 
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4.1 PLANTA CONVENCIONAL DE SÍNTESE DE AMÔNIA 

 

A descrição da simulação da planta de síntese de amônia pelo processo convencional 

encontra-se representada na tabela 4.1. 

Tabela 4. 1 – Descrição da Metodologia – Processo convencional de síntese de amônia 

Descrição da Metodologia 

Descrição 
Planta de síntese de amônia utilizando um reator adiabático com 
alimentações laterais de gás frio. 

Referência Base Araújo e Skogestad (2008). 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea aplicada ao reator tipo PFR, Equação 
(3.2), dividido em três leitos cada um com 1 tubo de 2 m de 
diâmetro e parede de 0,5 cm. O primeiro (L1) com 2,13 m de 
comprimento, o segundo (L2) com 3,07 m e o terceiro (L3) com 
4,84 m. A fração de vazios é 0,33 e a densidade do catalisador é 
2200 kgcat/mcat³. 

Operação em Estado 
Estacionário 

Sim. 

Operação Adiabática Não. 

Alimentação Hidrogênio, Nitrogênio, Metano e Argônio. 

Objetivos 
Obter por simulação computacional resultados próximos aos dados 
fornecidos por Araújo e Skogestad (2008) e desenvolver 
ecoindicadores: Equações (3.35) e (3.51). 

Considerações para 
ecoindicadores 

Alguns detalhes do processo não são informados pelos autores, 
como por exemplo, tipo de operação das bombas. Assim, para 
efeitos de simulação, foi considerado que:  

• Todos os compressores operam com vapor de alta pressão; 

• A corrente de "purga" é enviada para o "flare", assumindo-se 
combustão completa. 

Simulação (solução) Numérica - UNISIM R390. 

Comparação 
Solução UNISIM R390 versus Aspen Plus utilizado por Araújo e 
Skogestad (2008). 

Sistema Operacional 
Windows 8.1, 64 bits, Single Language, © 2013 Microsoft 
Corporation 
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4.2 PLANTA ALTERNATIVA DE SÍNTESE DE AMÔNIA 

 

A descrição da simulação da planta de síntese de amônia pelo processo alternativo 

encontra-se representada na tabela 4.2. 

Tabela 4. 2 – Descrição da Metodologia – Processo alternativo de síntese de amônia 

Descrição da Metodologia 

Descrição 
Planta de síntese de amônia utilizando um reator de leito único e 
refrigerado por óleo (Dowtherm). 

Referência Base Rangaiah e Kariwala (2012). 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea aplicada ao reator tipo PFR, Equação 
(3.2), contendo 4000 tubos de 0,05 m de diâmetro, parede de 0,5 
cm e 10,0 m de comprimento. A fração de vazios é 0,33 e a 
densidade do catalisador é 2200 kgcat/mcat³. 

Operação em Estado 
Estacionário 

Sim. 

Operação Adiabática Não. 

Alimentação Hidrogênio, Nitrogênio, Metano e Argônio. 

Objetivos 
Obter por simulação computacional resultados próximos aos dados 
fornecidos por Rangaiah e Kariwala (2012) e desenvolver 
ecoindicadores: Equações (3.42) e (3.57). 

Considerações para 
ecoindicadores 

Alguns detalhes do processo não são informados pelos autores, 
como por exemplo, as especificações do fluido refrigerante. 
Assim, para efeitos de simulação, foi considerado que:  

• Todos os compressores operam com vapor de alta pressão;  

• A corrente de "purga" é enviada para o "flare", assumindo-se 
combustão completa. 

Simulação (solução) Numérica - UNISIM R390. 

Comparação 
Solução UNISIM R390 versus Aspen Plus utilizado por Rangaiah 
e Kariwala (2012). 

Sistema Operacional 
Windows 8.1, 64 bits, Single Language, © 2013 Microsoft 
Corporation 
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4.3 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE UTILIDADES 

 

A descrição da simulação do sistema de utilidades para a síntese de amônia encontra-

se representada na tabela 4.3. 

Tabela 4. 3 – Descrição da Metodologia - Utilidades 

Descrição da Metodologia 

Descrição 
Desenvolvimento de um sistema de utilidades para ambos os 
processos de síntese de amônia apresentados. 

Referência Base Turton et al. (2009) e Seider et al. (2003). 

Modelagem 

Utilização de bombas de 75% de eficiência para o transporte de 
água para os resfriadores e para produção de vapor nas caldeiras. 

Utilização de ventiladores para possibilitar que a água de 
resfriamento volte ao processo dentro das suas especificações de 
temperatura. 

Foram utilizados também fatores heurísticos que auxiliaram no 
balanço energético da água. 

Operação em Estado 
Estacionário 

Sim. 

Alimentação Água. 

Objetivos 

Obter um sistema de utilidades de forma a tornar a simulação mais 
próxima da realidade industrial e gerar resultados para incrementar 
o desenvolvimento de ecoindicadores de emissão de CO2 e 
consumo de energia. 

Considerações para 
ecoindicadores 

• Todas as bombas operam com energia elétrica e eficiência de 
75%;  

• As caldeiras operam com eficiência de 85% e só produzem 
vapor de alta pressão (temperatura de 254°C e 41,82 atm); 

• As perdas de água no sistema (por purga, arraste, evaporação, 
vazamentos, etc.) de utilidades foram desprezadas. 

Simulação (solução) Solução manual atrelada à utilização do UNISIM. 

Comparação 
Não há comparação, já que os autores não desenvolveram seus 
sistemas de utilidades. 
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4.4 DESENVOLVIMENTO DE ECOINDICADORES 

 

Os detalhes para o desenvolvimento de ecoindicadores estão descritos na tabela 4.4. 

Tabela 4. 4 – Descrição da Metodologia – Desenvolvimento de ecoindicadores 

Descrição da Metodologia 

Desenvolvimento de 
Ecoindicadores 

Consumo de energia e emissão de CO2, considerando os impactos 
ambientais das utilidades e da planta de síntese de amônia. 

Referência Base Pereira (2013). 

Produção 

Corrente: líquida proveniente do fundo da torre de flash 
isotérmico. 

Composto: amônia. 

Unidade: tonelada (t). 

Consumo de Energia 

Descrição: energias consumidas no processo de síntese e 
utilidades. 

Fontes de Consumo de Energia: compressores a vapor, bombas 
elétricas de processo e ventiladores de utilidades.  

Unidade: gigajoule (GJ). 

Emissão de CO2 

Descrição: geração de gás carbônico no processo de produção e 
nas utilidades, com base nos consumos energéticos. Inclui-se 
também a emissão fugitiva para o flare. 

Unidade: toneladas de gás carbônico (tCO2). 

Fontes de Geração de CO2: compressores a vapor, bombas 
elétricas de processo, ventiladores de utilidades e combustão 
completa da corrente enviada para o flare. 

Observação 

• Não foram considerados os ecoindicadores de consumo de 
água, geração de efluentes e resíduos sólidos. 

• Não foram consideradas as emissões fugitivas por transporte, 
uma vez que se acredita que o produto é conduzido via 
tubulação.  Nem aquelas por vazamento (válvulas, flanges, 
etc.), visto que essas são desprezíveis frente às demais. 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

“ Não desista nas primeiras tentativas, a persistência é a melhor amiga da conquista.” 

Bill Gates 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados encontrados através da 

simulação computacional realizada no software UNISIM R390 dos dois diferentes processos 

de síntese de amônia analisados, de acordo com a metodologia descrita no capítulo 4 

(Metodologia). Também serão expostos e analisados os resultados dos ecoindicadores de 

consumo de energia e de emissão de CO2 desenvolvidos para cada processo. 

 

 

5.1 RESULTADOS – PLANTA CONVENCIONAL DE SÍNTESE DE AMÔN IA 

 

O processo convencional de síntese de amônia já foi previamente detalhado (item 

3.1.1 - Descrição do processo convencional de síntese de amônia), por isso, nesse item serão 

avaliados somente os resultados obtidos com a sua simulação, cuja ilustração encontra-se na 

figura 5.1, baseada nas condições operacionais apresentadas por Araújo e Skogestad (2008). 
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Figura 5. 1 – Simulação da planta convencional de síntese de amônia realizada no software UNISIM 

 

Foram feitas quatro comparações entre os resultados obtidos nas simulações feitas 

pelo presente trabalho e pelo desenvolvido por Araújo e Skogestad (2008). A comparação 

quantitativa é realizada através das diferenças absoluta e percentual entre os valores 

apresentados pelos autores e os desse trabalho. A primeira comparação, apresentada na tabela 

5.1, confronta os valores de consumo energético. 
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Tabela 5. 1 - Comparação dos consumos energéticos para a planta convencional de síntese de amônia. 

Variáveis 
Araújo e 

Skogestad (kJ/h) 
Simulação (kJ/h) 

Diferença 

Absoluta (kJ/h) (%) 

E1 71.280.000,00 70.598.248,70 681.751,30 0,96% 

E2 9.784.800,00 9.894.345,48 109.545,48 1,12% 

 

A partir dos valores apresentados pela tabela 5.1 é possível observar pequenas 

diferenças nas energias expostas. O maior desvio foi encontrado na energia E2 do compressor 

K-402. O seu valor de 1,12% é considerado aceitável, já que o mesmo diverge muito pouco, 

demonstrando, dessa forma, que a simulação obedeceu todos os parâmetros correspondentes 

às correntes envolvidas nesta etapa. 

Em seguida, a tabela 5.2, compara os valores das frações molares, da vazão e da 

temperatura na corrente de produto, ou seja, aquela proveniente do fundo do flash isotérmico. 

 

Tabela 5. 2 - Comparação das frações molares, da vazão e da temperatura da corrente de produto para 

a planta convencional de síntese de amônia. 

Variáveis 
Araújo e 

Skogestad 
Simulação 

Diferença 

Absoluta (%) 

F
ra

çã
o 

M
ol

ar
 

Hidrogênio 0,0137722 0,0139417 0,0001695 1,23% 

Nitrogênio 0,0051797 0,0051793 0,0000004 0,01% 

Amônia 0,9686435 0,9685314 0,0001121 0,01% 

Argônio 0,0059374 0,0058837 0,0000537 0,90% 

Metano 0,0064673 0,0064639 0,0000033 0,05% 

Vazão Molar (kmol/h) 4.173,313 4.172,608 0,705 0,02% 

Temperatura (°C) 40,524 39,560 0,964 2,38% 
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A corrente de produto da simulação, mais especificamente a corrente 26, exibiu 

valores muito próximos daqueles apresentados no trabalho original de Araújo e Skogestad 

(2008). As diferenças absoluta e percentual são muito pequenas, de maneira que a maior 

divergência ocorreu na temperatura, com um desvio de 2,38%. Como as correntes são 

praticamente equivalentes em relação à vazão e à composição molar, a diferença que se 

estabelece na temperatura, ainda que pequena, é justificada pela utilização de softwares 

diferentes em cada uma das simulações. 

Para termos de validação de resultados, essa pode ser considerada a corrente de maior 

importância visto que se trata daquela em que se obtém o produto desejado, a amônia. Em 

decorrência disso, pode-se ressaltar que os valores obtidos são bons e coerentes o suficiente 

para declarar a simulação como adequada. 

A terceira comparação, apresentada na tabela 5.3, confronta os valores das frações 

molares, da vazão e da temperatura na corrente de purga, ou seja, aquela proveniente do topo 

do flash isotérmico. 

 

Tabela 5. 3 - Comparação das frações molares, da vazão e da temperatura da corrente de purga para a 

planta convencional de síntese de amônia. 

Variáveis 
Araújo e 

Skogestad 
Simulação 

Diferença 

Absoluta (%) 

F
ra

çã
o 

M
ol

ar
 

Hidrogênio 0,6208691 0,6106901 0,0101790 1,64% 

Nitrogênio 0,1861137 0,1896490 0,0035353 1,90% 

Amônia 0,1364476 0,1433141 0,0068665 5,03% 

Argônio 0,0234691 0,0232637 0,0002054 0,88% 

Metano 0,0331004 0,0330831 0,0000173 0,05% 

Vazão Molar (kmol/h) 4,221 4,257 0,036 0,86% 

Temperatura (°C) 40,216 39,211 1,005 2,50% 
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Novamente, a comparação expõe as pequenas diferenças encontradas entre a 

simulação e os dados fornecidos pelos autores. Evidentemente, a temperatura também possui 

uma diferença mais acentuada, já que as correntes de purga e de produto são provenientes do 

mesmo vaso de separação (flash). Ainda assim, é possível observar que a fração molar de 

amônia apresenta o maior desvio percentual (5,03%). Isso se deve à diferença dos softwares, 

mais especificamente com relação ao flash. 

Muitas vezes a utilização do flash no simulador é dificultosa. Isso é observado, pois 

diferentes programas de simulação utilizam parâmetros distintos, até mesmo em modelos 

termodinâmicos iguais. Sendo assim, a falta de informações mais detalhadas sobre os recursos 

utilizados originalmente, impede que se obtenha maior exatidão nos resultados. 

Embora exista esta diferença percentual, é plausível validar tais resultados, visto que a 

corrente de purga apresenta uma vazão muito pequena (4,257 kmol/h) e a diferença absoluta 

para a fração molar de amônia também é mínima (0,0068665). Dessa forma, os erros expostos 

na corrente de purga são de baixa relevância para a simulação como um todo. 

A última comparação, apresentada na tabela 5.4, correlaciona os valores obtidos das 

frações molares, da vazão e da temperatura na corrente de saída do reator de síntese. 

 

Tabela 5. 4 - Comparação das frações molares, da vazão e da temperatura da corrente de saída do 

reator de síntese, para a planta convencional de síntese de amônia. 

Variáveis 
Araújo e 

Skogestad 
Simulação 

Diferença 

Absoluta (%) 

F
ra

çã
o 

M
ol

ar
 

Hidrogênio 0,5235774 0,5147836 0,0087938 1,68% 

Nitrogênio 0,1513852 0,1561797 0,0047945 3,17% 

Amônia 0,2622060 0,2666132 0,0044072 1,68% 

Argônio 0,0260690 0,0257725 0,0002965 1,14% 

Metano 0,0367623 0,0366509 0,0001114 0,30% 

Vazão Molar (kmol/h) 36.533,160 37.478,832 945,672 2,59% 

Temperatura (°C) 449,256 444,686 4,569 1,02% 
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Por fim, mais uma vez as diferenças apresentadas são muito pequenas, mantendo a 

coerência ao longo trabalho apresentado até então. Observa-se que a fração molar de 

nitrogênio possui um desvio superior às demais (3,17%). Como o sistema exposto no trabalho 

de Araújo e Skogestad (2008) é cíclico, essa diferença pode ser atribuída à etapa de separação 

ocorrida através do flash, que afeta a conversão no reator da simulação. 

Dessa forma, com pequenas discrepâncias, os valores obtidos através da simulação 

com UNISIM demonstraram a eficiência do software para desenvolver os estudos sobre o 

modelo de síntese de amônia por meio da utilização do reator convencional. 

 

 

5.2 RESULTADOS – PLANTA ALTERNATIVA DE SÍNTESE DE AMÔNI A 

 

O processo convencional de síntese de amônia já foi previamente detalhado (item 

3.1.2 - Descrição do processo alternativo de síntese de amônia), por isso, nesse item serão 

avaliados somente os resultados obtidos com a sua simulação, cuja ilustração encontra-se na 

figura 5.2, baseada nas condições operacionais apresentados por Rangaiah e Kariwala (2012). 

 

Figura 5. 2 – Simulação da planta alternativa de síntese de amônia realizada no software UNISIM 
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Foram feitas quatro comparações entre os resultados obtidos nas simulações feitas 

pelo presente trabalho e pelo desenvolvido por Rangaiah e Kariwala (2012). A comparação 

quantitativa é realizada através das diferenças absoluta e percentual entre os valores 

apresentados pelos autores e os desse trabalho. A primeira comparação, apresentada na tabela 

5.5, confronta os valores de consumo energético. 

 

Tabela 5. 5 - Comparação dos consumos energéticos para a planta alternativa de síntese de amônia. 

Variáveis 
Rangaiah e 

Kariwala (kJ/h)  
Simulação (kJ/h) 

Diferença 

Absoluta (kJ/h) (%) 

E1 24.624.000,00 24.656.400,00 32.400,00 0,13% 

E2 23.472.000,00 22.402.800,00 1.069.200,00 4,56% 

E3 25.956.000,00 26.074.800,00 118.800,00 0,46% 

E4 3.157.200,00 3.202.560,00 45.360,00 1,44% 

E5 183.564.000,00 182.376.000,00 1.188.000,00 0,65% 

E6 112.680.000,00 114.048.000,00 1.368.000,00 1,21% 

 

A tabela 5.5 exibe pequenos desvios para os valores de energia trabalhados ao longo 

da simulação, porém a energia E2, do resfriador E-100, apresenta uma diferença de 4,56%, 

que é superior às demais apresentadas. Como a corrente que passa pelo resfriador possui os 

mesmos valores de temperatura, pressão, vazão e composição, o desvio apresentado deveria 

ser próximo à zero, assim como ocorre com as energias E1 e E3, atribuindo-se, então, tal 

alteração aos diferentes tipos de simuladores usados.  

A segunda comparação, apresentada na tabela 5.6, compara os valores das frações 

molares, da vazão e da temperatura na corrente de produto, ou seja, aquela proveniente do 

fundo do flash isotérmico. 
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Tabela 5. 6 - Comparação das frações molares, da vazão e da temperatura da corrente de produto para 

a planta alternativa de síntese de amônia. 

Variáveis 
Rangaiah e 

Kariwala 
Simulação 

Diferença 

Absoluta (%) 

F
ra

çã
o 

M
ol

ar
 

Hidrogênio 0,0092000 0,0095436 0,0003436 3,73% 

Nitrogênio 0,0044000 0,0044314 0,0000314 0,71% 

Amônia 0,9746000 0,9742439 0,0003561 0,04% 

Argônio 0,0059000 0,0058951 0,0000049 0,08% 

Metano 0,0059000 0,0058859 0,0000141 0,24% 

Vazão Molar (kmol/h) 4.159,783 4.160,571 0,788 0,02% 

Temperatura (ºC) 313,010 313,000 0,010 0,00% 

 

Os dados apresentados pela tabela 5.6 demonstram a qualidade dos resultados, pois 

diferenças menores que 1% são encontradas, exceto no desvio referente à fração molar de 

hidrogênio. O valor de 3,73% destoa dos demais pelo mesmo motivo apresentado no item 5.1, 

ou seja, os parâmetros utilizados para a separação feita através do flash não são apresentados 

pelos autores Rangaiah e Kariwala (2012), e isso minimiza as chances de obtenção de 

exatidão nos resultados. 

Embora o UNISIM tenha certa dificuldade de lidar com essas etapas de separação, é 

possível perceber que a corrente de produto exibida é muito próxima daquela originalmente 

exposta pelos autores, e com isso é possível validar a simulação feita. 

A terceira comparação, apresentada na tabela 5.3, confronta os valores das frações 

molares, da vazão e da temperatura na corrente de produto, ou seja, aquela proveniente do 

topo do flash isotérmico. 
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Tabela 5. 7 - Comparação das frações molares, da vazão e da temperatura da corrente de purga para a 

planta alternativa de síntese de amônia. 

Variáveis 
Rangaiah e 

Kariwala 
Simulação 

Diferença 

Absoluta (%) 

F
ra

çã
o 

M
ol

ar
 

Hidrogênio 0,5585000 0,5491802 0,0093198 1,67% 

Nitrogênio 0,2061000 0,2073725 0,0012725 0,62% 

Amônia 0,1670000 0,1756042 0,0086042 5,15% 

Argônio 0,0300000 0,0297635 0,0002365 0,79% 

Metano 0,0385000 0,0380795 0,0004205 1,09% 

Vazão Molar (kmol/h) 4,257 4,257 0,000 0,00% 

Temperatura (ºC) 313,010 313,000 0,010 0,00% 

 

Assim como analisado na tabela 5.6, o flash também propaga divergências para a 

composição da corrente de topo. No caso, a corrente de amônia apresenta desvio de 5,15%. 

Porém esse valor possui uma diferença absoluta pouco acentuada (0,0086042) e a corrente de 

purga tem vazão molar muito pequena (4,257 kmol/h). Tais fatores mostram que os erros 

apresentados para essa corrente representa muito pouco para a simulação como um todo, de 

forma que os mesmos não prejudicam significativamente a validação dos resultados. 

A quarta, apresentada na tabela 5.4, correlaciona os valores obtidos das frações 

molares, da vazão e da temperatura na corrente de saída do reator de síntese. 
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Tabela 5. 8 - Comparação das frações molares, da vazão e da temperatura da corrente de saída do 

reator de síntese, para a planta alternativa de síntese de amônia. 

Variáveis 
Rangaiah e 

Kariwala 
Simulação 

Diferença 

Absoluta (%) 

F
ra

çã
o 

M
ol

ar
 

Hidrogênio 0,4249077 0,4199610 0,0049467 1,16% 

Nitrogênio 0,1570204 0,1587770 0,0017566 1,12% 

Amônia 0,3634176 0,3668440 0,0034264 0,94% 

Argônio 0,0241520 0,0240480 0,0001040 0,43% 

Metano 0,0305022 0,0303710 0,0001312 0,43% 

Vazão Molar (kmol/h) 17.122,460 17.375,055 252,595 1,48% 

Temperatura (ºC) 652,00 652,00 0,00 0,00% 

 

Por último, os valores apresentados para a corrente de saída do reator de síntese 

exibem uma boa adequação dos resultados obtidos, apresentando diferenças inferiores a 2%.  

Assim, com pequenas diferenças, os valores obtidos através da simulação com 

UNISIM demonstraram a eficiência do software para desenvolver os estudos sobre o modelo 

de síntese de amônia por meio da utilização do reator alternativo (reator refrigerado). 

 

 

5.3 RESULTADOS – ECOINDICADORES 

 

Este item exibirá os resultados alcançados para os ecoindicadores de consumo 

energético (item 5.3.1) e de emissão de CO2 (item 5.3.2), tanto para o processo convencional 

quanto para o alternativo. As figuras 5.3 e 5.4 representam os sistemas nos quais os cálculos 

foram baseados. 
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Figura 5. 3 – Sistema para o cálculo dos ecoindicadores para a planta convencional. 

 

 

Figura 5. 4 – Sistema para o cálculo dos ecoindicadores para a planta alternativa. 
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5.3.1 Ecoindicador de Consumo de Energia 

 

O desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo energético, para ambos os 

processos de síntese de amônia estudados, já foram previamente detalhados (item 3.5.2 – 

Ecoindicador de consumo energético). Por isso, nesse item serão avaliados somente os 

resultados obtidos.   

Os valores utilizados para se obter os ecoindicadores de consumo de energia estão 

expostos nas tabelas 5.9 e 5.10, representando respectivamente o processo convencional e o 

alternativo. As variáveis já foram descritas anteriormente nas equações 3.35 e 3.42. 

Tabela 5. 9 – Desenvolvimento de ecoindicador de consumo de energia para o processo convencional 

Variável Descrição Unidade Valor 

toresfriamenáguaV ,

•

 

Vazão volumétrica total de água de 
resfriamento 

m³/h 768,57 

EFan Energia do ventilador GJ/h 0,186 

EAGR1 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do H-501 
GJ/h 0,094 

EAGR2 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do H-583 
GJ/h 0,826 

EBFW 
Energia requerida pela bomba que leva água 

para a caldeira 
GJ/h 0,194 

ηrede Eficiência da rede elétrica - 0,990 

EK-401 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor K-401 
GJ/h 70,598 

EK-402 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor K-402 
GJ/h 9,894 

ηcaldeira Eficiência da caldeira - 0,850 

Econv 
Quantidade total de energia consumida no 

processo 
GJ/h 96,010 

Produçãoconvencional Quantidade de produto formado no processo t/h 70,959 

ECEConv 
Ecoindicador de Consumo de Energia para 

o processo convencional 
GJ/tproduto 1,353 
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Tabela 5. 10 - Desenvolvimento de ecoindicador de consumo de energia para o processo alternativo 

Variável Descrição Unidade Valor 

toresfriamenáguaV ,

•
′  

Vazão volumétrica total de água de 
resfriamento 

m³/h 4.429,98 

E’Fan Energia do ventilador GJ/h 0,459 

E’AGR1 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do E-100 
GJ/h 0,373 

E’AGR2 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do E-102 
GJ/h 1,899 

E’BFW 
Energia requerida pela bomba que leva água 

para a caldeira 
GJ/h 0,130 

EDowtherm 
Energia requerida pela bomba que leva água 

para resfria o fluido refrigerante 
GJ/h 3,036 

ηrede Eficiência da rede elétrica - 0,990 

EKF1 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor KF1 
GJ/h 24,660 

EKF2 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor KF2 
GJ/h 26,070 

EKR 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor KR 
GJ/h 3,202 

ηcaldeira Eficiência da caldeira - 0,850 

Ealtern 
Quantidade total de energia consumida no 

processo 
GJ/h 69,405 

ProduçãoAlternativo Quantidade de produto formado no processo t/h 71,000 

ECEAltern  
Ecoindicador de Consumo de Energia para o 

processo alternativo 
GJ/tproduto 0,978 
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5.3.2 Ecoindicador de Emissão de CO2 

 

O desenvolvimento dos ecoindicadores de emissão de CO2, para ambos os processos 

de síntese de amônia estudados, já foram previamente detalhados (item 3.5.3 – Ecoindicador 

de emissão de CO2). Logo, nesse item serão avaliados somente os resultados obtidos. 

Os valores utilizados para se obter os ecoindicadores de emissão de gás carbônico 

estão expostos nas tabelas 5.11 e 5.12, representando respectivamente o processo 

convencional e o alternativo. As variáveis já foram descritas anteriormente nas equações 3.51 

e 3.57. 

Tabela 5. 11 - Desenvolvimento de ecoindicador de emissão de CO2 para o processo convencional 

Variável Descrição Unidade Valor 

toresfriamenáguaV ,

•
 

Vazão volumétrica total de água de 
resfriamento 

m³/h 768,57 

EFan Energia do ventilador GJ/h 0,186 

EAGR1 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do H-501 
GJ/h 0,094 

EAGR2 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do H-583 
GJ/h 0,826 

EBFW 
Energia requerida pela bomba que leva água 

para a caldeira 
GJ/h 0,194 

ηrede Eficiência da rede elétrica - 0,990 

2,COEEγ  Coeficiente de emissão de CO2 por 
quantidade de energia elétrica 

tCO2/GJ 0,035 

EMEE 
Emissões de CO2 devido ao consumo de 

energia elétrica 
tCO2/h 0,045 

EK-401 Energia consumida pelo compressor K-401 GJ/h 70,598 

EK-402 Energia consumida pelo compressor K-402 GJ/h 9,894 

ηcaldeira Eficiência da caldeira - 0,850 
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Tabela 5. 11 (continuação) - Desenvolvimento de ecoindicador de emissão de CO2 para o processo 
convencional. 

Variável Descrição Unidade Valor 

fGN Relação mássica de Gás Natural em CO2  tCO2/tGN 2,77 

PCIGN 
Poder Calorífico Inferior referente à queima 

do gás natural 
GJ/tGN 46,50 

2,COGNγ  Coeficiente de emissão de CO2 devido à 
combustão do Gás Natural 

tCO2/GJ 0,06 

EMvapor Emissões de CO2 devido à geração de vapor tCO2/h 5,632 

4CHm&  
Vazão mássica de CH4 na corrente de purga 

do processo 
tCH4/h 0,0023 

fCH4 Relação mássica de CH4 em CO2 tCO2/t CH4 2,75 

2,2 COCOγ  Coeficiente de emissão de CO2 por 
quantidade de CO2 liberado 

tCO2/tCO2 1,00 

EMFtotal Emissões de CO2 devido a fontes fugitivas tCO2/h 0,006 

EMconv 
Quantidade total de CO2 emitido no processo 

convencional 
tCO2/h 5,684 

Produçãoconvencional 
Quantidade de produto formado no processo 

convencional 
t/h 70,96 

EECO2Conv 
Ecoindicador de emissão de CO2 para o 

processo convencional 
tCO2/tproduto 0,080 

 

Tabela 5. 12 - Desenvolvimento de ecoindicador de emissão de CO2 para o processo alternativo 

Variável Descrição Unidade Valor 

toresfriamenáguaV ,

•
′  

Vazão volumétrica total de água de 
resfriamento 

m³/h 4.429,98 

E’Fan Energia do ventilador GJ/h 0,459 

E’AGR1 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do E-100 
GJ/h 0,373 

E’AGR2 
Energia requerida pela bomba de água de 

resfriamento do E-102 
GJ/h 1,899 

E’BFW 
Energia requerida pela bomba que leva água 

para a caldeira 
GJ/h 0,130 
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Tabela 5. 12 (continuação) - Desenvolvimento de ecoindicador de emissão de CO2 para o processo 

alternativo. 

Variável Descrição Unidade Valor 

EDowtherm 
Energia requerida pela bomba que leva água 

para resfria o fluido refrigerante 
GJ/h 0,000 

ηrede Eficiência da rede elétrica - 0,990 

2,COEEγ  Coeficiente de emissão de CO2 por 
quantidade de energia elétrica 

tCO2/GJ 0,035 

EM’EE 
Emissões de CO2 devido ao consumo de 

energia elétrica 
tCO2/h 0,215 

EKF1 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor KF1 
GJ/h 24,660 

EKF2 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor KF2 
GJ/h 26,070 

EKR 
Quantidade de energia consumida pelo 

compressor KR 
GJ/h 3,202 

ηcaldeira Eficiência da caldeira - 0,850 

fGN Relação mássica de Gás Natural em CO2  tCO2/tGN 2,77  

PCIGN 
Poder Calorífico Inferior referente à queima 

do gás natural 
GJ/tGN 46,50  

2,COGNγ  Coeficiente de emissão de CO2 devido à 
combustão do Gás Natural 

tCO2/GJ 0,06  

EM’ vapor Emissões de CO2 devido à geração de vapor tCO2/h 3,774 

4CHM&  
Vazão mássica de CH4 na corrente de purga 

Conversão mássica do processo 
tCH4/h 0,0026 

fCH4 Relação mássica de CH4 em CO2 tCO2/t CH4 2,75 

2,2 COCOγ  Coeficiente de emissão de CO2 por 
quantidade de CO2 liberado 

tCO2/tCO2 1,00 

EMF’total Emissões de CO2 devido a fontes fugitivas tCO2/h 0,283 

EMaltern 
Quantidade total de CO2 emitido no processo 

alternativo 
tCO2/h 4,271 

Produçãoalternativo 
Quantidade de produto formado no processo 

alternativo 
t/h 71,00 

EECO2Altern  
Ecoindicador de emissão de CO2 para o 

processo alternativo 
tCO2/tproduto 0,060 
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Os valores utilizados no cálculo do 2,COGNγ  foram obtidos a partir de fontes diferentes. 

Para o PCIGN, consultou-se o relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) publicado em 2006. Para o cálculo do fGN, foram tomados como base os dados 

fornecidos por Pereira (2013) que se encontram apresentados na tabela 3.11. A mesma mostra 

as reações de combustão dos principais hidrocarbonetos encontrados na indústria química e 

petroquímica e suas respectivas relações mássicas (hcp ). 

 

 

5.3.3 Comparação entre ecoindicadores 

 

A comparação quantitativa é realizada através da análise entre os processos estudados, 

de forma que aquele que apresentar o menor valor do ecoindicador estudado será considerado 

o mais eficiente. A tabela 5.16 apresenta essa comparação. 

Tabela 5. 13 – Comparação entre os ecoindicadores desenvolvidos para cada processo estudado. 

Ecoindicador Processo Valor 
Diferença 

Percentual10 

Consumo de Energia 

(GJ/tproduto) 

Convencional 1,353 
27,8% 

Alternativo 0,978 

Emissão de CO2 

(tCO2/tproduto) 

Convencional 0,080 
29,7% 

Alternativo 0,056 

 

A partir da observação dos resultados, pode-se concluir que o processo alternativo de 

síntese de amônia mostra-se mais eficiente dentro dos parâmetros observados, uma vez que 

tanto o seu consumo de energia quanto a emissão de gás carbônico em função da sua 

produção são 27,8% e 29,7%, respectivamente inferiores aqueles do processo convencional. 

                                                 
10 Nesse caso, tomou-se o valor obtido na simulação do processo convencional de síntese de amônia (proposto 
por Araújo e Skogestad em 2008). 



 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

“ Algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem 

acontecer.” 

Michael Jordan 

 

 

Serão apresentadas, nesse capítulo, as conclusões referentes aos estudos de simulação 

computacional de duas plantas de síntese de amônia que se diferenciam basicamente pelo tipo 

de reator utilizado. Na primeira, aqui intitulada planta convencional, tem-se um reator 

adiabático com alimentações laterais dos próprios reagentes, enquanto que a segunda, aqui 

chamada de planta alternativa, possui um único reator refrigerado pelo fluido Dowtherm A. 

Ao final, algumas sugestões para trabalhos futuros serão expostas. 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir que este trabalho atingiu seus objetivos de validar os processos de 

sínteses de amônia propostos por Araújo e Skogestad (2008) e Rangaiah e Kariwala (2012) 

usando o simulador UNISIM, incluindo ainda os aspectos para a avaliação dos impactos 
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ambientais gerados por tais processos através dos cálculos dos ecoindicadores de consumo de 

energia e emissão de CO2. 

Os desvios encontrados entre os valores da simulação desse trabalho e aqueles 

publicados pelos autores revelaram-se pequenos (menores que 2%, majoritariamente), o que 

acaba por legitimá-los. Ainda assim, as diferenças maiores não superam 5%, podendo essas 

serem atribuídas à diferença entre os simuladores utilizados (ambos os autores fazem uso do 

Aspen Plus), à adaptação para o modelo reacional pseudo-homogêneo e, por ventura, à 

existência de alguma dificuldade de lidar com etapas de separação do próprio compilador que 

acaba gerando propagações de erro, devido à natureza cíclica dos processos. 

De forma geral, o processo alternativo proposto por Rangaiah e Kariwala (2012) se 

mostra mais eficiente em relação ao convencional, descrito por Araújo e Skogestad (2008), 

uma vez que mesmo com uma produção de amônia semelhante, o consumo energético e a 

emissão de gás carbônico da primeira planta são, respectivamente, 27,8% e 29,7% menores. 

Outro aspecto que pode ser destacado é o fato do processo alternativo gerar um 

produto mais puro (97,42% de pureza contra 96,85%, base molar), ou seja, com maior valor 

agregado, já que possui um maior percentual de amônia. 

 

 

6.2 SUGESTÕES 

 

Como sugestões para trabalhos futuros recomendam-se: 

• Ampliar a análise ambiental dos processos estudados, fazendo a avaliação do 

ecoindicador de consumo de água; 

• Inserir o cálculo do índice comparativo de ecoeficiência (ICE), com base nos 

ecoindicadores analisados; 

• Para uma melhor análise comparativa entre o processo convencional e o alternativo, 

fazer uma avaliação técnico-econômica da implementação de ambas as plantas; 

• Estudar as características do fluido Dowtherm A e fazer o seu sistema de utilidades. 

• Simular a planta de utilidades dos processos avaliados de síntese de amônia, dando 

foco principalmente ao complexo sistema de refrigeração e geração de vapor do 

reator refrigerado; 
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• Repetir as simulações realizadas com outros modelos termodinâmicos e avaliar a 

sua influência sobre os resultados obtidos. 

Por fim, espera-se que esse trabalho de conclusão de curso tenha contribuído para o 

enriquecimento científico do tema, servindo como base de novas discussões na área de 

produção de amônia, sem desvalorizar seus aspectos ambientais. 
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