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RESUMO 

 

Os problemas ambientais tem orientado a sociedade na busca pelo desenvolvimento 

sustentável. A ecoeficiência surge como uma forma de mensurar a sustentabilidade nas 

cadeias produtivas e os ecoindicadores relacionam o desempenho econômico com os 

impactos ambientais gerados pelos processos industriais. Este trabalho compara, em 

termos de ecoeficiência, três plantas de separação da mistura azeotrópica acetona-

clorofórmio: destilação extrativa utilizando dimetilsulfóxido como solvente, destilação 

por pressão variante convencional e com integração energética estudadas por Luyben 

(2013). São analisados três ecoindicadores: consumo de energia, consumo de água e 

emissões de CO2. A metodologia desenvolvida por Pereira et al. (2014) foi empregada e 

o Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) foi calculado. No caminho da preservação 

dos recursos naturais, a economia de energia por meio de intensificações é uma das 

principais formas de reduzir o impacto ambiental e elevar os lucros operacionais. Nesse 

sentido, este trabalho também propõe duas intensificações na destilação extrativa e na 

destilação por pressão variante já integrada pelo autor. As plantas foram simuladas com 

o uso do software UniSim Design R 460.1 e os resultados foram utilizados para o cálculo 

dos ecoindicadores. Os resultados da simulação apresentaram-se satisfatórios com erros 

percentuais inferiores a 5%. Foi possível projetar duas propostas de intensificação. Os 

ecoindicadores de consumo de energia e de água indicaram a seguinte ordem de 

ecoeficiência dos processos: destilação extrativa integrada > extrativa convencional > 

destilação por pressão variante com duas intensificações > pressão variante com uma 

intensificação > pressão variante convencional. Em relação às emissões de CO2 a ordem 

foi ligeiramente diferente: destilação extrativa intensificada > pressão variante com duas 

intensificações > extrativa convencional > pressão variante com uma intensificação > 

pressão variante convencional. O Índice Comparativo de Ecoeficiência indicou ordem 

idêntica àquela apresentada pelos ecoindicadores de consumo de água e energia. Foi 

realizada uma avaliação econômica dos processos com melhor desempenho ambiental, 

mostrando que a planta extrativa intensificada apresenta TAC ligeiramente superior à 

convencional, OPEX 6% inferior e CAPEX 41% superior. Indicando um retorno mais 

demorado sobre o investimento inicial. 

 

Palavras-chave: ecoeficiência, destilação extrativa, destilação por pressão variante, 

separação acetona-clorofórmio, azeótropo de máximo  



 

 

ABSTRACT 

 

The occurrence of environmental issues have been orienting society in the path to 

sustainable development. The ecoefficiency emerges as a way of measuring productive 

chains’ sustainability and the ecoindicators relate economic performance with industrial 

processes’ environmental impacts. This work compares, in terms of ecoefficiency, three 

separation plants of the acetone-chloroform azeotropic mixture: extractive distillation 

using Dimethyl Sulfoxide as solvent, conventional pressure-swing distillation and with 

one heat integration studied by Luyben (2013). Three ecoindicators are analyzed: energy 

consumption, water consumption, and CO2 emissions. The methodology developed by 

Pereira et al. (2014) was used and the Ecoefficiency Comparative Index (ECI) was 

calculated. In the path of preserving natural resources, saving energy through heat 

integration is one the main ways to reduce environmental impacts and increase profits. 

This work also proposes two heat integrations: in the extractive distillation and in the 

pressure-swing distillation already integrated by the author. The plants were simulated 

using the software UniSim Design R460.1 and the results were used to calculate the 

ecoindicators. Simulation results were according with expected with deviations below 

5%. It was possible to design two proposals for intensification. Ecoindicators of energy 

and water consumption have indicated the following order of ecoefficiency in the 

processes: integrated extractive distillation > conventional extractive > pressure-swing 

distillation with two integrations > pressure-swing with one integration > conventional 

pressure-swing distillation. Regarding CO2 emissions, the order was slightly different: 

integrated extractive distillation > pressure-swing with two integrations > conventional 

extractive distillation > pressure-swing distillation with one integration > conventional 

pressure-swing. Ecoefficiency Comparative Index indicated an order identical to the one 

presented by ecoindicators of water and energy consumption. An economic evaluation of 

the processes with the best environmental performance was carried out, showing that the 

intensified extractive plant has a total annualized cost (TAC) slightly higher than the 

conventional one, OPEX 6% lower and CAPEX 41% higher, which indicate a longer 

return on initial investment. 

 

Keywords: ecoefficiency, extractive distillation, pressure-swing distillation, acetone-

chloroform separation, maximum-boiling azeotrope 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A grande escalada em termos de desenvolvimento da sociedade, cada vez mais 

acelerada, tem gerado demandas crescentes de recursos naturais e de energia. O consumo 

de combustíveis fósseis, necessários tanto na produção industrial quanto no transporte de 

mercadorias e pessoas, tem como efeito colateral emissões de gases de efeito estufa. 

Nesse sentido, as preocupações com as futuras gerações e a preservação ambiental vêm 

sendo assuntos cada vez mais em voga no meio científico e na sociedade. 

Cada cidadão, ao locomover-se ou comprar um produto ou serviço gera emissões 

diretas ou indiretas de CO2. Seja relacionado com o transporte de um alimento até o 

supermercado, à energia consumida pelo estabelecimento que o vende ou à produção de 

um bem industrial, quase toda atividade humana gera emissões de gases estufa. Estima-

se que cada cidadão brasileiro provoque a emissão direta ou indireta de duas toneladas de 

CO2 por ano (IEA, 2019). 

Considerando o consumo de energia, os setores industrial e de transportes 

representaram 72% de todo o consumo nacional no ano de 2017. Somente as indústrias 

representaram 35% do consumo energético. Já em relação às emissões de CO2, o setor 

industrial representou 21% no mesmo período. Diante desse cenário, tem crescido a 

pressão social sobre empresas e fábricas para a aplicação do desenvolvimento sustentável, 

entendido como uma forma de equilíbrio entre as necessidades da empresa e de seus 

clientes em conjunto com a preservação dos recursos naturais (IEA, 2019). 

Ao diminuir o consumo de matérias-primas e de energia acaba-se reduzindo as 

emissões de CO2 e também as despesas operacionais. Dessa forma, a aplicação de 

estratégias de otimização de processos revela-se interessante do ponto de vista ambiental 

e econômico, uma vez que estas variáveis estão intimamente ligadas (DELOITTE e 

TOUCHE, 1992). 

Nesse sentido, o conceito de ecoeficiência surge como forma de mensurar a 

sustentabilidade, relacionando os fatores econômicos e seus impactos ambientais. Os 

ecoindicadores são uma forma de se quantificar a ecoeficiência dos processos e podem 

ser definidos como a razão entre uma variável ambiental e uma variável econômica. A 

análise dos ecoindicadores fornece informações a cerca do desempenho ambiental em 

relação a critérios econômicos, além de ter um papel importante de conscientização dos 
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gestores sobre o uso dos recursos naturais e de prever o impacto ambiental atual e futuro 

das atividades industriais (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000; KICHERER et al., 2007 e 

UNCTAD, 2004). 

Nos processos industriais, a destilação, apesar de ser bastante dispendiosa em 

energia e com elevadas emissões de CO2 nas caldeiras necessárias à geração de vapor 

para uso nos refervedores, é um dos processos de separação com menor custo de energia 

frente aos demais. Todavia faz-se necessário a otimização e avaliação desses processos 

buscando um menor impacto ambiental. Para tanto, a aplicação de análise de 

ecoeficiência com comparação de diferentes processos é um estudo muito relevante para 

a redução dos problemas ambientais em nossa sociedade. 

Sistemas que formam azeótropos são largamente estudados na literatura, assim 

como técnicas de separação dos mesmos. A mistura acetona-clorofórmio forma um 

azeótropo de máximo bastante estudado em termos de termodinâmica do sistema 

(MUELLER e KEARNS, 1958; KEARNS, 1961; MORRIS et al., 1975; APELBLAT et 

al., 1980; OHTA et al., 1980; DOMONKOS e RATKOVICS, 1984; DUROV e SHILOV, 

1996; JALILIAN e ALIBABAEI, 2005). 

Entretanto, há poucos estudos relatando os processos de separação e, dentre eles, 

nenhum apresenta análise de ecoeficiência. Desse modo, é bastante relevante que haja 

estudos comparando técnicas distintas de destilação da mistura acetona-clorofórmio por 

meio da análise de ecoeficiência dos processos (HOSTRUP et al., 1999; LUYBEN, 2008; 

LUYBEN, 2013; WANG e CHIEN, 2018). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é comparar, por meio de análise de ecoeficiência, os 

processos de separação da mistura acetona-clorofórmio para as plantas de destilação 

extrativa e por pressão variante apresentados por Luyben (2013) com duas propostas de 

melhorias operacionais. Os dados necessários à comparação foram obtidos através de 

simulação computacional. O software utilizado foi o UNISIM® Design Suite R460.1, da 

Honeywell. 

Pode-se definir como objetivos específicos: 

 Reproduzir as três plantas de separação acetona-clorofórmio descritas por 

Luyben (2013) via simulação computacional e compará-las com os resultados 

do autor: 
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o Destilação extrativa convencional (DEC), 

o Destilação por pressão variante convencional (DPC), 

o Destilação por pressão variante com uma intensificação (DPI); 

 Propor melhorias e otimizar os processos DEC e DPI: 

o Destilação extrativa com intensificação (DEI), 

o Destilação por pressão variante com duas intensificações (DPII); 

 Simular as plantas de utilidades para cada um dos cinco processos; 

 Calcular os ecoindicadores de consumo energético, emissões de CO2 e 

consumo de água para todos os cinco processos estudados; 

 Avaliar a ecoeficiência dos processos através do Índice Comparativo de 

Ecoeficiência (ICE) conforme desenvolvido por Pereira et al. (2014). 

 Avaliar a viabilidade econômica da melhor proposta de intensificação, através 

do custo total anualizado (TAC) e custo específico de energia (CEE), sobre 

os moldes da metodologia descrita por Seider et. al. (2009). 

 

1.3 ESTRUTURA 

 

Além desta seção introdutória onde é apresentada a contextualização e objetivos, 

este trabalho é organizado conforme a seguinte estrutura:  

 Capítulo 2: é realizada a revisão bibliográfica em relação à acetona e ao 

clorofórmio, suas características e processos de separação. Além da                        

descrição do conceito de ecoeficiência, análise de ecoindicadores e do índice 

comparativo de ecoeficiência. 

 Capítulo 3: são apresentadas e descritas detalhadamente as configurações dos 

cinco processos de destilação extrativa e por pressão variante estudadas neste 

trabalho, além da planta de utilidades e do desenvolvimento dos 

ecoindicadores e do índice comparativo de ecoeficiência. 

 Capítulo 4: descreve a metodologia para obtenção dos resultados das cinco 

plantas de separação e plantas de utilidades por meio da simulação 

computacional e o cálculo dos ecoindicadores e índice comparativo de 

ecoeficiência. 
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 Capítulo 5: apresenta e discute os resultados do deste trabalho, tanto para as 

simulações quanto para a análise de ecoeficiência, índice comparativo de 

ecoeficiência e avaliação econômica. 

 Capítulo 6: apresenta as conclusões do presente estudo e as sugestões para 

trabalhos futuros. 

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas ao longo do 

trabalho. Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida no Núcleo de Estudos de 

Otimização para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade 

Federal Fluminense.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo é destinado à apresentação das características da mistura 

azeotrópica acetona-clorofórmio e seus processos de separação. Será apresentado também 

o conceito de intensificação de processos, estratégia que objetiva otimizar o uso dos 

recursos e, por fim, o conceito de ecoeficiência para análise de impactos ambientais, 

aplicado através do cálculo de ecoindicadores e do método ICE. 

 

2.1 ACETONA 

 

A acetona é um líquido volátil incolor com odor e sabor característicos. Suas 

características físico-químicas são descritas na Tabela 2.2 (PUBCHEM, 2020a).  

 

Tabela 2.1 – Características físico-químicas da acetona. 

Característica Informação Referência 

Nome IUPAC Propan-2-one PubChem (2020a) 

Outros nomes químicos 
Dimethyl ketone, 2-propanone,       

beta-ketopropane 
HSDB (1992) 

Nome comercial Acetone PubChem (2020a) 

Fórmula molecular C3H6O PubChem (2020a) 

Fórmula estrutural 

 

PubChem (2020a) 

Peso molecular 58,08 g/mol Riddick et al. (1986) 

Massa específica a 20 °C 790,0 kg/m3 Riddick et al. (1986) 

Ponto de ebulição 329,3 K HSDB (1992) 

Ponto de fusão 177,8 K HSDB (1992) 

Solubilidade em água Totalmente solúvel (a 25 °C) HSDB (1992) 

Solventes orgânicos 

Miscível com os principais solventes 

orgânicos, como: benzeno, tolueno, 

clorofórmio, DMSO, ácido acético, 

butanol, metanol, cicloexano, etanol, 

tetracloreto de carbono e óleos 

Merck (2020) 

Pressão de vapor a 20 °C 181,7 mmHg Riddick et al. (1986) 
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A produção industrial se dá principalmente através de dois processos: a 

peroxidação do cumeno e a desidrogenação de isopropanol. No primeiro, o cumeno é 

clivado formando acetona e fenol. A Figura 2.1 ilustra o mecanismo reacional. Já no 

processo de desidrogenação, o isopropanol é desidrogenado através de reação catalítica 

produzindo acetona e hidrogênio. A principal utilização da acetona é como solvente 

devido a sua polaridade associada ao grupamento carbonila, conferindo boa miscibilidade 

em água e diversos solventes orgânicos. Além disso, é usado também na fabricação de 

plásticos, fibras e drogas (ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 

1994). 

 

 

Figura 2.1 – Peroxidação do cumeno. 

 

Naturalmente a acetona chega até a atmosfera por meio da evaporação em 

plantas, erupções vulcânicas, incêndios florestais e excreção de insetos. Ela também é 

produzida no metabolismo da gordura animal e pequenas quantidades são encontradas na 

urina e sangue humano, sendo em maiores quantidades em pessoas diabéticas. 

Atividades humanas também liberam acetona: escapamentos de veículos, 

fábricas de produtos químicos, fumaça de tabaco, queima de madeira e celulose, 

combustão de resíduos, produção de petróleo e uso de solventes. Indústrias químicas 

liberam acetona nas águas superficiais. A acetona chega ao solo através de resíduos 

agrícolas, alimentares e de animais, além de descargas municipais e industriais em aterros 

sanitários. A lixiviação do solo a leva até as águas subterrâneas. 

A acetona é um produto irritativo e a inalação por longos períodos pode causar 

náusea, perda de apetite, hiperacidez no sangue, dores abdominais, dor nos ossos, 

articulações e músculos. O contato com a pele e olhos pode causar irritação. Efeitos de 

exposições prolongadas incluem distúrbios de humor, irritabilidade, dificuldade de 
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memória, distúrbios do sono, dor de cabeça além de efeitos danosos aos rins e fígado 

(ATSDR, 1994; ATSDR, 2011 e PUBCHEM, 2020a). 

 

2.2 CLOROFÓRMIO 

 

Clorofórmio, também conhecido por triclorometano, é um líquido volátil incolor 

com odor não-irritante e sabor levemente adocicado. As rotas industriais de produção de 

clorofórmio mais comuns são através das reações de cloração do metano e do cloreto de 

metila geralmente produzidos na reação do metanol com ácido clorídrico. As principais 

características físico-químicas do clorofórmio são descritas na Tabela 2.2 (ATSDR, 

1997).  

 

Tabela 2.2 – Características físico-químicas do clorofórmio. 

Característica Informação Referência 

Nome IUPAC Chloroform PubChem (2020b) 

Outros nomes químicos 
Methenyl chloride, methane trichloride, 

methyl trichloride, formyl trichloride 
IARC (1979) 

Nomes comerciais Freon 20, R20, refrigerante R20 IARC (1979) 

Fórmula molecular CHCl3 PubChem (2020b) 

Fórmula estrutural 

 

IARC (1979) 

Peso molecular 119,38 kg/kmol Deshon (1979) 

Massa específica a 20 °C 1.485 kg/m3 Hawley (1981) 

Ponto de ebulição 334,4 K Deshon (1979) 

Ponto de fusão 210,0 K Deshon (1979) 

Solubilidade em água 7,43 g/L (a 25 °C) Merck (1989) 

Solventes orgânicos 

Miscível com os principais solventes 

orgânicos, como: benzeno, tolueno, 

clorofórmio, DMSO, ácido acético, 

butanol, metanol, cicloexano, etanol, 

tetracloreto de carbono e óleos 

Merck (2020) 

Pressão de vapor a 20 °C 160 mmHg 
Verschueren 

(1983) 
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Na indústria, seus principais usos são como solvente, matéria-prima para 

produção de fluidos refrigerantes (freons), como o clorodifluormetano ou HCFC-22, 

agente refrigerante utilizado em aparelhos de ar condicionado e freezers, em fluidos de 

troca térmica de extintores, na produção de fluorpolímeros e como intermediário na 

fabricação de corantes e pesticidas. No passado era muito comum o uso como solvente 

para extração para gorduras, óleos, graxas, lacas, borrachas, gomas, ceras, polidores para 

chão, penicilina, vitaminas, aromatizantes e adesivos. No início do século XX era 

utilizado como anestésico em cirurgias, mas seu uso foi descontinuado à medida que se 

descobriu seus efeitos adversos à saúde (ATSDR, 1997 e DESHON, 1979). 

Durante o processo de tratamento de águas, como água potável, água residual de 

fábricas e água de piscinas, a adição de cloro pode provocar a formação de pequenas 

quantidades de clorofórmio. A água contaminada pode entrar em contato com o solo ou 

evaporar, contaminado o ar. Baixas quantidades de clorofórmio são encontradas no ar e 

nos rios, lagos e lençóis freáticos. Áreas industriais e próximas a piscinas podem conter 

quantidades um pouco superiores. Dessa forma, pequenas quantidades de clorofórmio são 

encontradas basicamente em todos os lugares (ATSDR, 1997). 

A exposição ao clorofórmio pode ocorrer ao se respirar, ingerir alimentos ou 

beber água contaminada. Além disso, ele penetra no corpo com facilidade através da pele. 

Pode ser também facilmente inalado durante um banho quente com água contaminada. A 

exposição é bastante perigosa à saúde. A ingestão de altas quantidades causa danos no 

fígado, nos rins, sistema nervoso central, coração e medula óssea. A inalação de elevadas 

quantidades pode causar problemas pulmonares como pneumonite e edema pulmonar 

(ATSDR, 1997 e DHSS – Delaware Health and Social Services, 2013). 

Os danos ao sistema nervoso central podem causar inconsciência e até levar à 

morte. Grandes quantidades também podem causar feridas caso haja contato com a pele. 

Pesquisas científicas realizadas acerca da ingestão de água clorada indicaram possível 

relação entre o clorofórmio presente e a incidência de câncer de cólon e bexiga (ATSDR, 

1997; PUBCHEM, 2020b e DHSS, 2013). 
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2.3 A MISTURA ACETONA/CLOROFÓRMIO 

 

Para Wade Jr (2006) um azeótropo pode ser definido como “uma mistura de dois 

ou mais líquidos que destilam a uma temperatura constante e apresentam uma composição 

de destilado definida”. O equilíbrio líquido-vapor de misturas de acetona e clorofórmio é 

bastante estudado na literatura e é sabido que esse sistema apresenta um grande desvio 

negativo na Lei de Raoult, resultando em azeótropo de máximo.  

A maioria dos sistemas não-ideais homogêneos e heterogêneos são azeótropos 

de mínimo, os quais apresentam temperatura azeotrópica inferior à temperatura de 

ebulição das substâncias puras. Um exemplo típico é a mistura água-etanol. Azeótropos 

de máximo, como o sistema acetona-clorofórmio, apresentam temperatura azeotrópica 

superior à temperatura de ebulição das substâncias puras. A Figura 2.2 mostra o diagrama 

temperatura versus fração molar para misturas ideais e azeotrópicas (DOMONKOS e 

RATKOVICS, 1985 e WADE JR, 2006). 

 

 

Adaptado de: ChemBook (2020). 

Figura 2.2 – Diagrama Txy para misturas ideais e azeotrópicas. 

 

Azeótropos de mínimo são resultado de repulsão entre as moléculas, reduzindo 

a energia necessária para a evaporação. Já azeótropos de máximo são provenientes de 

atração entre os componentes. Estudos revelaram a formação de complexos AC-CL e AC-

CL2, para os quais experimentos indicaram a presença de ligações de Hidrogênio entre as 

moléculas (CAMPBELL e KARTZMARK, 1960; WHETSEL e KAGARISE, 1962; 

DOMONKOS e RATKOVICS, 1985 e DUROV e SHILOV, 1996). 

A Figura 2.3 mostra a estrutura dos complexos e as ligações de Hidrogênio 

formadas de acordo com Durov e Shilov (1996). 
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Fonte: Durov e Shilov (1996). 

Figura 2.3 – Estrutura dos complexos (a) AC-CL e (b) AC-CL2. 

 

Como se pode observar na ilustração, a mistura acetona-clorofórmio 

provavelmente apresenta ligações de Hidrogênio que não são observadas entre as 

moléculas das substâncias puras. Essa interação forte condiz com uma entalpia de mistura 

negativa e a elevação na temperatura de vaporização em relação às substâncias puras. A 

Figura 2.4 mostra o diagrama temperatura versus fração molar para a mistura 

acetona/clorofórmio (APELBLAT et al., 1980). 

 

 

Adaptado de: Luyben (2013). 

Figura 2.4 – Diagrama Txy para acetona/clorofórmio a 10 atm. 
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2.4  O PROCESSO DE SEPARAÇÃO ACETONA/CLOROFÓRMIO 

 

Tanto para os azeótropos de mínimo quanto para os de máximo não é possível a 

separação com uma coluna de destilação simples. Assim, se fazem necessárias técnicas 

mais elaboradas de separação da mistura acetona-clorofórmio. Neste trabalho serão 

destacados dois métodos de separação: destilação extrativa e destilação por pressão 

variante, os quais serão detalhados nos tópicos seguintes (LUYBEN e CHIEN, 2010). 

 

2.4.1 A DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

 

A destilação extrativa é um processo que se baseia na mudança da volatilidade 

relativa entre os componentes a partir da adição de um solvente. O solvente deve possuir 

uma maior afinidade com um dos componentes e não formar azeótropo com nenhuma das 

espécies presentes. O produto de topo da coluna de destilação extrativa é um dos 

componentes purificado. A separação do solvente e do outro componente, produtos de 

fundo da coluna, é realizada com uma segunda torre de destilação (LEI et al., 2003). 

Há poucos estudos na literatura relativos à separação de azeótropos de máximo. 

Com relação à mistura acetona-clorofórmio, Hostrup et al. (1999) estudou a destilação 

extrativa utilizando benzeno, 1-hexanal e amil metil éter como solventes apor meio de 

uma metodologia híbrida de design de processos que combina modelagem matemática e 

aplicação de heurísticas. Um dos principais objetivos foi testar solventes para substituir o 

benzeno, que apesar de ser efetivo na separação, não é usado devido a preocupações da 

ordem de saúde humana. 

Luyben (2008) relatou o teste de diversos solventes para a destilação extrativa 

via simulação computacional, entre eles: água, clorobenzeno, etilenoglicol e xileno. O 

autor destacou que apenas o dimetilsulfóxido (DMSO) apresentou resultados satisfatórios 

em termos de separação. Esta substância apresenta baixa toxicidade e odor característico de 

alho. Entretanto, por ser totalmente absorvida pela pele, substâncias tóxicas dissolvidas 

que normalmente só seriam mortais por ingestão ou aspiração, tornam-se mortais por 

contato com a pele (STOUGHTON e FRITSCH, 1964). 

A Tabela 2.3 destaca suas principais características físico-químicas. 
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Tabela 2.3 – Características físico-químicas do dimetilsulfóxido. 

Característica Informação Referência 

Nome IUPAC Methylsulfinylmethane PubChem (2020c) 

Nome comercial Dimetilsulfóxido (DMSO) PubChem (2020c) 

Fórmula molecular C2H6OS ou (CH3)2SO PubChem (2020c) 

Fórmula estrutural 

 

PubChem (2020c) 

Peso molecular 78,14 kg/kmol PubChem (2020c) 

Massa específica a 20 °C 1101 kg/m3 PubChem (2020c) 

Ponto de ebulição 462,0 K ILO (2017) 

Ponto de fusão 291,6 K ILO (2017) 

Solubilidade em água 1000 g/L (a 25 °C) PubChem (2020c) 

Solventes orgânicos 

Miscível com benzeno, etanol, 

clorofórmio, éter etílico, tetracloreto de 

carbono e acetato de etila 

PubChem (2020c) 

Pressão de vapor a 20 °C 0,44 mmHg ILO (2017) 

 

Luyben (2008) estudou o controle de um sistema de destilação extrativa 

utilizando DMSO para a mistura acetona clorofórmio. Mais adiante, o autor estendeu seu 

estudo comparando esse sistema de destilação extrativa à destilação por pressão variante. 

A Figura 2.5 mostra o sistema proposto (LUYBEN, 2013). 
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Adaptado de: Luyben (2013). 

Figura 2.5 – Destilação extrativa proposta por Luyben (2008). 

 

No processo, uma mistura de 50 %mol de acetona/clorofórmio é alimentada na 

primeira coluna juntamente com o reciclo de solvente. O componente mais volátil – a 

acetona – é obtido como destilado. O produto de fundo é composto pelos menos voláteis 

– clorofórmio e DMSO – e é encaminhado para a segunda coluna, na qual o clorofórmio 

é obtido como produto de topo e o solvente como produto de fundo. O DMSO passa por 

um resfriador e então é realimentado na primeira coluna. 

Desse modo, segundo o autor, é possível a separação da mistura em correntes 

com 99,5 %mol e 99,55 %mol de pureza em relação à acetona e ao clorofórmio, 

respectivamente. A principal desvantagem da destilação extrativa é que há, ainda que 

pequena, uma contaminação das correntes de produto com o solvente. No caso específico 

desse processo, a contaminação é de 15 ppm na corrente D1 e 0,01 %mol na corrente D2. 
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2.4.2 A DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE 

 

Outro método muito utilizado para a separação de misturas azeotrópicas é a 

destilação por pressão variante. Uma grande vantagem é que como não há adição de 

solvente não há contaminação dos produtos. Por outro lado, estes processos geralmente 

possuem elevado consumo de energia. A destilação por pressão variante é bastante 

eficiente em sistemas com sensibilidade à pressão. Nesses sistemas, ao se alterar a 

pressão, há significativa mudança na composição azeotrópica (MODLA, 2011; KNAPP 

e DOHERTY, 1992). 

Nesta técnica utiliza-se uma coluna de destilação com baixa pressão, separando 

um dos componentes e o azeótropo, que segue para uma segunda coluna, que opera a 

pressão elevada. Nela o segundo componente é separado e o azeótropo é reciclado para a 

primeira coluna. Em sistemas com azeótropos de mínimo, o azeótropo aparecerá como 

destilado nas colunas. Já para os sistemas com azeótropos de máximo ele será o obtido 

no fundo e os destilados serão os produtos de interesse.  

Acetona e clorofórmio apresentam pontos de ebulição próximos – 329,4 e 

334,3 K respectivamente – e formam azeótropo de máximo conforme descrito 

anteriormente. A Figura 2.6 mostra o diagrama Temperatura versus fração molar para a 

mistura a 0,77 e 10 atm. A composição do azeótropo a 0,77 atm é 34,51 %mol de acetona 

e a 10,0 atm é 28,22 %mol (LUYBEN e CHIEN, 2010). 

 

 

Adaptado de: Luyben (2013). 

Figura 2.6 – Diagrama Txy para acetona/clorofórmio a 0,77  atm (A) e a 10 atm (B). 
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Como é possível observar na Figura 2.6, o efeito da pressão sobre a composição 

do azeótropo é sutil, há a necessidade de elevadas vazões de recirculação, aumentando o 

consumo de energia e exigindo grandes trocadores de calor e colunas de destilação com 

maior diâmetro. Desse modo, a destilação por pressão variante parece não ser atrativa 

para esta mistura (LUYBEN e CHIEN, 2010). 

Contudo, em sistemas de azeótropos de máximo as correntes que recirculam no 

processo são os produtos de fundo das colunas, que não necessitam serem vaporizadas. 

Os gastos energéticos desses sistemas em comparação com azeótropos de mínimo é 

consideravelmente menor, indicando que a destilação por pressão variante pode ser 

factível (LUYBEN e CHIEN, 2010). 

Luyben e Chien (2010) estudaram a destilação por pressão variante para o 

sistema acetona-clorofórmio. A Figura 2.7 ilustra o processo. As volatilidades relativas 

próximas da unidade forçam elevadas razões de refluxo e colunas de destilação com 

elevado número de pratos. Mais adiante, Luyben (2013) fez uma proposta de 

intensificação da corrente de topo da primeira coluna com a corrente de fundo da segunda 

e comparou este processo à destilação por pressão variante convencional e à destilação 

extrativa. A Figura 2.8 mostra o processo integrado energeticamente. 

Em ambos os processos, uma mistura de 50 %mol de acetona/clorofórmio é 

alimentada na primeira coluna, que é operada a 10 atm. A acetona é obtida como destilado 

e a mistura azeotrópica obtida no fundo é encaminhada para a segunda coluna, que opera 

a 0,77 atm. Nela, o clorofórmio é obtido como produto de topo e a mistura azeotrópica é 

reciclada para a primeira coluna. A pureza dos produtos é 99,5 %mol.  
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Fonte: Luyben (2013). 

Figura 2.7 – Destilação por pressão variante proposta por Luyben e Chien (2010). 

 

 

Fonte: Luyben (2013). 

Figura 2.8 – Destilação por pressão variante com intensificação proposta por Luyben 

(2013).  
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2.5 ECOINDICADORES 

 

A crescente preocupação com as mudanças climáticas tem motivado a 

comunidade científica e a indústria a buscarem alternativas para reduzir impactos 

ambientais dos processos. Fatores como a redução das emissões de gases causadores do 

efeito estufa, redução do consumo de água e energia, diminuição da geração de efluentes 

líquidos, resíduos sólidos e de poluentes atmosféricos têm sido cada vez mais discutidos 

na literatura (LABUSCHAGNE et al., 2005). 

Segundo a Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – 

IEA), 40% de todo gasto energético no Brasil são provenientes da atividade industrial. 

Em termos de emissões de CO2, a indústria sozinha contempla 28%. A Figura 2.9 mostra 

a evolução do gasto energético brasileiro ao longo dos anos distribuído por setor da 

economia (IEA, 2019). 

 

 

Adaptado de: IEA (2019). 

Figura 2.9 – Evolução do consumo brasileiro de energia elétrica por setor da economia. 

 

Segundo Deloitte e Touche (1992), o conceito de sustentabilidade nos negócios 

pode ser definida como “a adoção de estratégias e atividades de negócios que atendam às 

necessidades da empresa e de seus stakeholders hoje, protegendo, sustentando e 

aprimorando os recursos humanos e naturais que serão necessários no futuro".  
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Com a propagação da educação ambiental em todo mundo, o consumidor tem se 

preocupado cada vez mais com a sustentabilidade da cadeia produtiva. Como 

consequência, as empresas têm buscado técnicas mais sustentáveis em seus processos 

também como parte da estratégia de mercado (FIGGE et al., 2002). 

Exemplos vão desde empresas tradicionais buscando otimizar seus processos até 

a criação de novos modelos de negócios voltados ao público mais consciente 

ambientalmente, como a marca Love Beauty and Planet da Unilever: focada no ramo da 

beleza, utiliza embalagens recicladas e matérias-primas orgânicas. Tais características 

fornecem algumas vantagens competitivas ao negócio (LBAP, 2020). 

Nesse cenário, o conceito de ecoeficiência surge como uma forma de mensurar 

a sustentabilidade dos processos. Primeiramente desenvolvido por Schaltegger e Sturm 

(1992) e discutido no Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável (World Bussiness Council for Sustainnable Development – WBCSD) no 

início da década de 1990, a ecoeficiência pode ser interpretada como uma eficiência 

econômico-ecológica, unindo questões ambientais a econômicas e assim medindo o 

impacto ambiental causando por unidade monetária (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000 e 

KICHERER et al., 2007). 

Uma forma de análise da ecoeficiência dos processos é por meio de sua 

quantificação através da metodologia de cálculo dos ecoindicadores. A Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade 

and Development – UNCTAD) definiu os ecoindicadores como a relação entre uma 

variável ambiental e uma variável econômica, que normalmente é associada à 

produção.conforme representado na Equação 2.1. Quanto menor é o valor do 

ecoindicador, melhor é a ecoeficiência associada ao processo (UNCTAD, 2004). 

 

(produção)econômicaVariável

(unidade)ambientalVariável
roEcoindicad   

Equação 2.1 

 

 

Ainda segundo a UNCTAD (2004), a análise de ecoeficiência através dos 

ecoindicadores possui três principais objetivos: 

1. Fornecer informações sobre a performance ambiental da empresa no que diz 

respeito a sua performance financeira (performance financeira/ performance 

ambiental); 
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2. Responsabilizar a administração pelo uso dos recursos naturais, assim 

auxiliando nas tomadas de decisão e na avaliação dos seus impactos 

ambientais. 

3. Prever o impacto ambiental atual e futuro de acordo com o desempenho 

financeiro das atividades econômicas. 

Outra forma de cálculo de ecoindicadores é pela relação inversa: razão entre uma 

variável econômica e uma variável ambiental. Para essa formulação, a variável 

econômica geralmente é a receita liquida. O cálculo é demonstrado na Equação 2.2 

(KHAREL e CHARMONDUSIT, 2008). 

 

(unidade)ambientalVariável

(receita)econômicaVariável
orEcoindicad   Equação 2.2 

 

Dentro dos ecoindicadores, a variável ambiental pode estar relacionada a 

diferentes aspectos, como: consumo de energia, consumo de água, emissões de CO2, 

potencial de aquecimento global, potencial de destruição da camada de ozônio, 

acidificação potencial, risco potencial, consumo de matérias-primas, toxicidade, geração 

de efluentes líquidos e/ou resíduos sólidos (KICHERER et al., 2007). 

 

2.5.1 ECOINDICADOR DO CONSUMO DE ENERGIA  

 

Mensurar o consumo energético das plantas industriais é de suma importância 

tanto em termos ambientais quando econômicos. No âmbito econômico, quanto menor 

for o consumo energético, menores os custos e melhor a margem de lucro para as 

empresas. Já em relação a parâmetros ambientais, o menor consumo é mais favorável, 

pois poupa recursos naturais uma vez que para a energia ser gerada há impactos 

ambientais, seja no desmatamento para construção de uma usina hidroelétrica ou na 

queima de carvão em usinas termoelétricas. 

Assim, reduzir e otimizar o consumo de energia é benéfico em diversos aspectos. 

Nesse sentido, o ecoindicador de consumo energético é uma forma de mensurar o 

consumo energético e possibilitar a comparação de processos semelhantes. O cálculo se 

dá pela razão entre o total de energia consumida em um determinado período de tempo 

pela produção total equivalente em gigajoules por toneladas de produto. A Equação 2.3 

mostra a metodologia de cálculo:  
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Produção

EEEEEE
EI COCLCGGNVE

CE

    










t

GJ
 Equação 2.3 

 

Onde: EICE = ecoindicador do consumo de energia (GJ/t); 

EE = energia elétrica proveniente de fornecedor externo (GJ/h); 

EV = energia na forma de vapor (GJ/h); 

EGN = energia proveniente de gás natural (GJ/h); 

ECG = energia oriunda de outros combustíveis gasosos (GJ/h); 

ECL = energia proveniente de combustíveis líquidos (GJ/h); 

ECO = energia elétrica de cogeração (GJ/h); 

Σ Produção = soma da vazão mássica de todos os produtos (t/h). 

 

Vale ressaltar que o sinal de ± considera que a planta pode tanto consumir quanto 

gerar energia. Nesta metodologia, quanto menor o valor do ecoindicador ECCE, melhor é 

a ecoeficiência do processo. 

 

2.5.2 ECOINDICADOR DO CONSUMO DE ÁGUA 

 

Segundo o Relatório Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento da 

Água de 2019 (WWDR – United Nations World Water Development Report 2019), o 

consumo de água tem crescido em todo mundo a uma taxa aproximada de 1% ao ano 

desde a década de 1980 e as estimativas apontam para um aumento de 20 a 30% do uso 

atual até 2050. Esse crescimento se deve principalmente a fatores como o crescimento 

populacional, desenvolvimento socioeconômico e mudanças nos padrões de consumo, 

que levam a crescentes demandas nos setores doméstico e industrial. 

Pelo menos 2 bilhões de pessoas vivem em países com alto estresse hídrico e 

cerca de 4 bilhões passam por escassez de água durante pelo menos 1 mês ao ano. Os 

problemas relacionados à falta de água tendem a crescer à medida que a demanda mundial 

por água aumenta e por consequência do aquecimento global (WWDR, 2019). 

Nesse sentido, a importância ambiental e social da água pressiona as 

organizações na busca por uma gestão dos recursos hídricos eficiente, de modo que seu 

uso atual não prejudique nem as gerações futuras nem os ecossistemas presentes. Como 

forma de regulamentação, foi criada a Lei n° 9.433 que instituiu no Brasil a Política 
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Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) a fim de estabelecer parâmetros para a gestão 

dos recursos hídricos de domínio federal (BRASIL, 1997). 

No âmbito industrial a água desempenha papel primordial nos processos, uma 

vez que é o principal fluido de troca térmica usados nos processos como: matéria-prima; 

fluido refrigerante em condensadores e resfriadores; lavagem de equipamentos; vapor 

para aquecimento em refervedores e aquecedores além da esterilização de equipamentos. 

Assim, a implementação de intensificações nos processos industriais, visando reduzir o 

consumo de água, tem papel relevante no caminho para um uso mais eficiente dos 

recursos hídricos (UNCTAD, 2004). 

Nesse sentido, a determinação do ecoindicador do consumo de água torna-se um 

importante parâmetro na gestão dos recursos hídricos e na tomada de decisão a respeito 

dos processos. Ele pode ser definido como a razão entre a vazão de toda a água 

consumida, em m3/h, e a soma da vazão mássica de todos os produtos, em t/h. A Equação 

2.4 detalha o cálculo desse ecoindicador (UNCTAD, 2004). 

 











 t

m

Produção

AAAAAA
EI

3
vazprocreshpsmpslps

CA

    

 Equação 2.4 

 

Onde: EICA = ecoindicador do consumo de água (m3/t); 

Alps = vazão de água utilizada para vapor de baixa pressão – lps (m3/h); 

Amps = vazão de água utilizada para vapor de média pressão – mps (m3/h); 

Ahps = vazão de água utilizada para vapor de alta pressão – hps (m3/h); 

Ares = vazão de água utilizada para resfriamento (m3/h); 

Aproc = vazão de água utilizada como matéria-prima no processo (m3/h); 

Avaz = estimativa da vazão de água perdida por vazamentos (m3/h); 

Σ Produção = soma da vazão mássica de todos os produtos (t/h). 

 

Assim como para o ecoindicador do consumo energético, para o ecoindicador do 

consumo de água quanto menor for o seu valor nominal, melhor é a ecoeficiência do 

processo. 
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2.5.3 ECOINDICADOR DE EMISSÕES DE CO2 

 

O aquecimento global, bem como as mudanças climáticas, possui raiz na 

intensificação do efeito estufa natural através do lançamento na atmosfera de crescentes 

quantidades de gases de efeito estufa (GEE) – principalmente CO2, N2O e CH4 – desde o 

início da atividade industrial no planeta. A Tabela 2.4 mostra o potencial de aquecimento 

global (Global Warming Potentials – GWP) em base mássica para os principais gases de 

efeito estufa. 

 

Tabela 2.4 – Potencial de aquecimento global por gás de efeito estufa em base mássica. 

Gás Potencial de aquecimento global 

CO2 1,0 

CO 2,2 

CH4 10 

N2O 180 

Adaptado de: LASHOF e AHUJA (1990). 

 

A produção agrícola é responsável por grandes emissões de gases de efeito 

estufa, especialmente CH4 e N2O, que possuem elevado potencial de aquecimento global. 

Apenas a produção animal corresponde a cerca de 14,5% das emissões globais de GEE 

de atividades humanas. O dióxido de carbono, por sua vez, possui destaque pela grande 

quantidade liberada: estima-se a atividade humana elevou sua concentração média na 

atmosfera em 40% desde 1800 (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2020; IEA, 2019). 

O crescimento da população e o aumento do consumo têm impulsionado a 

atividade industrial, uma das grandes responsáveis pelas emissões de CO2 tanto 

diretamente, através da queima de combustíveis fósseis (matérias-primas e fonte de 

energia), quanto indiretamente, uma vez que os produtos precisam ser transportados 

muitas vezes por longas distâncias até chegarem ao consumidor final, gerando ainda mais 

emissões. A Figura 2.10 mostra a evolução das emissões de CO2 no Brasil de 1990 até 

2017 (IEA, 2019). 
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Adaptado de: IEA (2019). 

Figura 2.10 – Emissões de CO2 no Brasil por setor. 

 

Apenas no Brasil, as emissões de gás carbônico dobraram em 25 anos (1990 até 

2015). Em outros países o cenário é pior: no mesmo período as emissões chinesas 

quadruplicaram. Diante desse cenário preocupante, a busca por formas de quantificar e 

reduzir as emissões de gás carbônico é primordial (IEA, 2019). 

Nesse sentido, o ecoindicador de emissão de CO2, um dos principais 

ecoindicadores destacados na literatura, torna-se uma ferramenta útil para a aferição da 

ecoeficiência dos processos. De maneira simplificada, ele pode ser calculado através da 

razão entre a quantidade de CO2 emitido, em toneladas por hora, e a vazão mássica total 

de produtos, em toneladas por hora (PEREIRA et al., 2014; SIITONEN et al., 2010; 

KHAREL e CHARMONDUSIT, 2008). 

Segundo o IPCC (1996), para a correta quantificação do ecoindicador de emissão 

de CO2 na indústria deve-se considerar: 

 emissões diretas: aquelas provenientes da queima de combustíveis fósseis; 

 emissões indiretas: oriundas do uso de energia elétrica e vapor importados 

de outras unidades ou fontes externas; 
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 emissões fugitivas: aquelas ocasionadas por vazamentos em válvulas, 

flanges, transporte, etc, além de queimas em sistemas de flare e incineração 

de produtos orgânicos. 

 

Desta forma, pode-se equacionar o cálculo do ecoindicador a partir da Equação 

2.5. Para a avaliação dos resultados do ecoindicador, considera-se que quanto menor seu 

valor numérico, melhor é a ecoeficiência do processo. 

 
















 t

t

Produção

EMEMEMEM
EI 2

2

COflcombGNel

CO

    

 Equação 2.5  

 

Onde: 
2COEI  = ecoindicador das emissões de CO2 ( tt

2CO ); 

Eel = emissão indireta proveniente da energia elétrica consumida ( ht
2CO ); 

EGN = emissão direta pela queima de gás natural ( ht
2CO ); 

Ecomb = emissão direta pela queima de outros combustíveis ( ht
2CO ); 

Efl = emissão fugitiva pelo flare ( ht
2CO ); 

Σ Produção = soma da vazão mássica de todos os produtos ( ht ). 

 

2.6 ÍNDICE COMPARATIVO DE ECOEFICIÊNCIAS 

 

Conforme mencionado anteriormente, a importância do planejamento e gestão 

ambiental adequados por parte das empresas vai muito além das exigências legais: é uma 

preocupação crescente em busca de um maior alinhamento com os valores dos seus 

clientes. Nesse sentido, os ecoindicadores podem ser utilizados como ferramentas de 

acompanhamento e avaliação dos processos, fornecendo informações específicas sobre a 

ecoeficiência do processo. 

Em 1996 a indústria alemã BASF desenvolveu um protocolo denominado de 

Environmental Fingerprint, uma análise ambiental a partir do ciclo de vida de um 

produto, de modo a considerar o impacto ambiental de toda a sua vida útil. Desde a 

matéria-prima, passando pelas transformações, transporte, uso e descarte. Essa 
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metodologia utiliza de diversos ecoindicadores como: consumo energético e de matéria-

prima, emissões e geração de resíduos, toxicidade, utilização do solo, gerenciamento de 

risco, entre outros, normalizados e exibidos em gráfico radar. A Figura 2.11 ilustra o 

gráfico e os ecoindicadores utilizados (SALING et al., 2002). 

 

 

Adaptado de: BASF (2020). 

Figura 2.11 – Gráfico de radar da metologia Environmental Fingerprint. 

 

Nesse método, são analisadas algumas alternativas distintas de produção. Os 

ecoindicadores referentes aos parâmetros de sustentabilidade são calculados para todos 

os processos distintos e a normalização é realizada em relação ao maior valor de 

ecoindicador para cada série de dados. Com a plotagem do gráfico é possível observar 

quais aspectos ambientais precisam ser aprimorados em cada alternativa de processo. 

Em tese, o processo que apresentar os melhores resultados em todos, ou pelo 

menos na maioria deveria ser o processo mais sustentável. Entretanto nem sempre é 

possível discernir visualmente qual é a melhor alternativa de processo (SALING et al., 

2002). 

Como solução para esse problema, Pereira et al. (2014) propôs uma análise 

complementar àquela relatada por Saling et al. (2002): cálculo do índice comparativo de 

ecoeficiência (ICE). Essa metodologia compara as áreas obtidas no gráfico radar, fazendo 
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uma espécie de ranqueamento. Vale ressaltar que todos os ecoindicadores possuem o 

mesmo peso para essa abordagem. A Equação 2.6 mostra o cálculo do ICE. 
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 Equação 2.6 

 

Onde: ICE = índice comparativo de ecoeficiência (%); 

SA = área referente ao processo A; 

Si
* = área da maior figura. 

 

Para esta metodologia a ordem adotada para os ecoindicadores no gráfico radar 

gera diferenças nas áreas calculadas para mais de três ecoindicadores. Por este motivo 

não é interessante analisar mais de 3 ecoindicadores segundo esta metodologia. 

 

2.7 AVALIAÇÃO ECONÕMICA 

 

Mensurar o consumo e custo energético é de suma importância tanto em termos 

ambientais quanto econômicos. No âmbito econômico, quanto menor for o consumo 

energético, menores os custos e melhor a margem de lucro. Já em relação a parâmetros 

ambientais, quanto menor o consumo, melhor, pois poupa recursos naturais. Assim, 

reduzir e otimizar o consumo de energia é benéfico em diversos aspectos. 

Nesse sentido, o custo específico de energia (CEE) é uma forma de mensurar o 

desempenho econômico do processo e possibilitar a comparação de processos 

semelhantes. O cálculo se dá pela razão entre o custo total da energia consumida em um 

determinado período de tempo pelo custo total da produção no mesmo período (RUIZ-

MERCADO et al., 2012). A Equação 2.7 mostra a metodologia de cálculo: 

 

CEE =
𝐶𝐸𝑛

CTP
  Equação 2.7 

 

Onde: CEE = custo específico de energia; 

CEn = custo energético ($/ano); 

CTP = custo total de produção ($/ano). 
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O Custo Total Anualizado – Total Annualized Cost – TAC – é outra ferramenta 

útil para avaliação econômica. Ele estima as despesas futuras do projeto, sendo uma forma 

eficiente de comparação de rentabilidades de plantas semelhantes. O TAC é amplamente 

utilizado para mensurar os efeitos econômicos de modificações relativamente pequenas 

em plantas industriais, uma que vez que nesses casos grande parte da planta permanece 

idêntica e o CAPEX e OPEX sofrem variações pontuais, as quais são diferenciadas no 

TAC (TOWLER e SINNOTT, 2018).  
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3 DENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS 

 

Neste trabalho foram estudados cinco métodos distintos empregados na 

separação de acetona e clorofórmio: destilação extrativa convencional, destilação por 

pressão variante convencional, destilação por pressão variante com uma intensificação, 

destilação extrativa com uma intensificação e destilação por pressão variante com duas 

intensificações. Os três primeiros foram extraídos da literatura (LUYBEN, 2013) e 

reproduzidos via simulação computacional. Já os dois últimos foram desenvolvidos a 

partir de intensificações propostas aos processos originários da literatura. 

Este capítulo visa detalhar os três primeiros processos, apresentando os 

principais parâmetros utilizados na simulação, bem como as proposições de 

intensificação, seu detalhamento operacional e, por fim, o processo analítico de 

ecoindicadores. Serão especificadas condições operacionais, tais como temperaturas, 

pressões, vazões, composições, trocas térmicas e eficiências de equipamentos 

empregados na simulação. 

Serão descritos a seguir os três processos de destilação da mistura acetona-

clorofórmio apresentados por Luyben (2013), o qual realizou suas simulações no software 

Aspen Plus™, da Aspentech®, e os dois processos aqui propostos. Neste trabalho, por sua 

vez, tanto as reproduções das plantas relatadas pelo autor, quanto os processos com as 

intensificações foram simulados com o software UniSim® Design versão R460.1 em 

estado estacionário. 

Todas as especificações de entrada utilizadas foram idênticas àquelas utilizadas 

pelo autor. Já em relação ao modelo termodinâmico, foi utilizado o UNIQUAC VLE, 

assim como no artigo de referência. Serão apresentadas as plantas de utilidades referentes 

a cada uma das cinco plantas. Essas plantas apresentam os sistemas de geração de vapor 

e resfriamento, necessárias para a elaboração de estimativas de ecoeficiência. Também 

será detalhado todo o processo de cálculo e aplicação de metodologia de ecoindicadores 

para emissões de gás carbônico, consumo de energia e de água.  

 

3.1 DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

 

Foram simuladas duas plantas de destilação extrativa: a convencional, 

reproduzida a partir do trabalho de Luyben (2013), e uma com uma intensificação 

proposta. Os respectivos fluxogramas são apresentados na Figura 3.1 e na  Figura 3.2. 
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Adaptado de: Luyben (2013). 

Figura 3.1– Planta de destilação extrativa convencional (DEC). 

 

 

Figura 3.2 – Planta de destilação extrativa com uma intensificação (DEI). 

 

O processo consiste em separar o azeótropo adicionando um terceiro 

componente (dimetilsulfóxido – DMSO) pouco volátil nas condições do processo e que 

possua grande afinidade com apenas um dos componentes. São utilizadas duas colunas 

de destilação a pressão atmosférica (1,1 atm): a primeira (COL1) separa a acetona dos 
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outros componentes e a segunda (COL2) o clorofórmio do DMSO. A corrente de 

alimentação (F1) chega à primeira coluna juntamente com a corrente de solvente 

(DMSO). O solvente possui maior afinidade com o clorofórmio, fazendo com que estes 

dois sejam os principais produtos de fundo (B1) da primeira coluna. 

Já no topo, o produto (D1) é uma corrente rica em acetona (99,5 mol%). O 

produto de fundo (B1) é encaminhado para a segunda (COL2) e este é sua única 

alimentação. Ela consegue ter uma boa separação: o destilado (D2) com alta pureza (99,55 

mol% clorofórmio) e o solvente DMSO, que é o produto de fundo B2 (99,99 mol%) e 

passa por um resfriador (RES1) e é realimentado na primeira coluna. 

A proposta de intensificação foi substituir o refervedor da primeira coluna (R-

COL1) e o condensador da segunda (C-COL2) por um trocador de calor (TDC1). Desse 

modo, o fluido frio teria que ser aquecido de 374,0 K para 407,4 K (corrente B1) e o 

fluido quente teria que ser resfriado de 340,4 K para 337,2 K (corrente D2). A alternativa 

para fazer esta troca térmica possível é comprimir o vapor (compressor CMP1): assim a 

corrente atinge temperaturas mais altas, possibilitando a troca térmica de interesse e, 

depois de passar por uma expansão na válvula (VLV1), retorna a uma temperatura menor 

que a inicial. Na Figura 3.3 podemos observar o efeito da pressão sobre a temperatura da 

corrente de vapor (topo da COL2) e a temperatura que o líquido (fundo da COL1) deverá 

atingir. 

 

  

Figura 3.3 – Variação da temperatura da corrente de topo da coluna 2 com a pressão na 

planta de destilação extrativa. 

 

Não é possível realizar toda a troca térmica no primeiro trocador (TDC1), pois 

além de a quantidade de energia trocada ser diferente – 1,584 MW no refervedor da 
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300

350

400

450

500

550

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

K
)

Pressão (atm)

Vapor (topo COL2) Líquido (fundo COL1)



48 

 

topo da segunda coluna não varia muito com a pressão, especialmente para pressões 

acima de 7,0 atm. Adicionalmente, a uma pressão em torno de 23,7 atm ocorre uma 

mudança de fase na mistura, abaixando ainda mais a temperatura.  

Desse modo, um segundo equipamento (TDC2) foi utilizado ligando a corrente 

B1, pré-aquecida pelo primeiro trocador (TDC1), a corrente B2, que necessita ser 

resfriada. Novamente não é possível realizar toda a troca térmica, pois haveria 

cruzamento de temperaturas nos terminais. Para finalizar o aquecimento na corrente B1, 

foi adicionado um trocador de calor com vapor d’água proveniente da planta de utilidades 

(AQC1) após os dois trocadores (TDC1 e TDC2). Trocadores de calor alimentados com 

água de resfriamento proveniente da planta de utilidades – RES2 e RES1 respectivamente 

– foram conectados a corrente de topo (após passar pelo trocador TDC1) e a corrente B2 

após passar pelo trocador TDC2. 

Para que a economia de energia seja a maior possível, foi realizado um estudo 

de caso a fim de verificar qual a fração de vapor máxima que a corrente B1 consegue 

atingir no trocador de calor TDC1 conforme se varia a pressão da corrente D2 e o 

resultado é apresentado na Figura 3.4. Adicionalmente, para cada processo estudado, 

verificou-se qual seria a economia máxima de energia, ajustando também os parâmetros 

do segundo trocador (TDC2). O resultado em termos de economia de energia versus 

pressão da corrente D2 é expresso na Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.4 – Fração de vapor máxima na corrente B1 após o trocador devido à 

compressão da corrente de D2 na planta de destilação extrativa. 
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Figura 3.5 – Economia de energia com a compressão da corrente D2 na DEI em 

comparação com a DEC. 

 

Como se pode observar na Figura 3.5, comprimindo a corrente D2 até uma 

pressão próxima de 3,5 atm a economia de energia é praticamente estável em 26%. Entre 

3,5 atm e 4,5 atm a economia é crescente e atinge o seu pico em torno de 45% entre 4,5 

e 5 atm. A partir de 5 atm, a economia se mantém praticamente estável, decrescendo 

ligeiramente até 15 atm, que foi a compressão máxima estudada. Analisando os dados, 

foi selecionada a pressão de 5 atm para a corrente D2, pois esta é a menor pressão que 

proporciona o máximo de economia. 

 

3.1.1 COLUNA DE ACETONA 

 

A coluna de acetona (COL1) contém 20 pratos teóricos com 100% de eficiência, 

condensador e refervedor totais. Os diâmetros e razões de refluxo são, respectivamente, 

0,802 e 1,04 m para a planta convencional e 0,7928 e 1,50 m para aquela integrada 

energeticamente. 

Ela é alimentada no 9° prato com a corrente F1 a uma vazão de 100,0 kmol/h a 

320,0 K. A pressão desta e de todas as correntes e equipamentos é de 1,1 atm nas plantas, 

com exceção do trecho entre o compressor e a válvula da corrente de topo da segunda 

coluna (COL2) da planta com intensificação. A composição da corrente é de 50 %mol de 

acetona/clorofórmio. 

No 4° estágio é introduzido o reciclo de solvente DMSO proveniente do fundo 

da segunda coluna. Após ser resfriado no resfriador 1 (RES1), o solvente chega à primeira 

coluna com vazão de 164,4 kmol/h, temperatura de 320,0 K. Na planta convencional a 
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composição é de 99,99 %mol de DMSO e 0,01 %mol de clorofórmio, já na planta 

integrada, é de 99,95 %mol de DMSO e 0,05 %mol de clorofórmio. 

O destilado (corrente D1) é obtido com uma vazão de 50,00 kmol/h contendo 

99,50 mol% de acetona, 0,50 %mol de clorofórmio e 15 ppm de DMSO e uma 

temperatura de 332,0 K. O produto de fundo (corrente B1), por sua vez, é uma corrente 

pobre em acetona (0,10 %mol) e rica em DMSO (76,68 %mol) e clorofórmio 

(23,22 %mol) com vazão molar de 214,3 kmol/h. 

Diferentemente da planta original na qual a corrente B1 sai do refervedor 

diretamente para a coluna 2, na intensificação ela passa por dois trocadores (TDC1 e 

TCD2), um aquecedor (AQC1) e um vaso (VAS1) antes de chegar à segunda coluna. No 

primeiro trocador (TDC1) logo após sair da coluna de acetona (COL1), troca calor com 

o vapor comprimido da corrente de topo da segunda coluna (D2), sendo aquecido de 

374,0 K até 386,2 K e atingindo uma fração de vapor de 0,1790. O LMTD é de 21,08 °C, 

Minimum Approach de 14,3 °C e fator FT de 0,8510. 

Em seguida, a corrente B1 vai para o segundo equipamento (TDC2), onde é 

aquecida até 399,1 K com fração de vapor de 0,3099 pelo produto de fundo da segunda 

coluna (B2). O LMTD deste trocador é de 24,0 K, Minimum Approach de 10,9 °C e fator 

FT de 0,7675. Não foi possível uma maior troca térmica pois para que isso ocorresse seria 

necessário um equipamento grande demais, acarretando em custos muito elevados 

(KEMP, 2007). 

Para finalizar o aquecimento, foi utilizado um aquecedor (AQC1) para elevar a 

temperatura até 407,4 K e fração de vapor de 0,3825. A potência necessária neste 

equipamento é de 0,3284 MW. Seguindo para um vaso flash (VAS1), o vapor é reciclado 

para a primeira coluna e o líquido é direcionado para a segunda coluna (COL2). 

 

3.1.2 COLUNA DE CLOROFÓRMIO 

 

A coluna de clorofórmio (COL2) possui 10 pratos teóricos com 100% de 

eficiência, condensador e refervedor totais. Possui diâmetro de 0,829 m na planta original 

e 1,5 m na integrada energeticamente. As razões de refluxo são respectivamente 0,628 e 

0,2701 para a planta convencional e a integrada. Esta coluna é alimentada no 5° prato 

com a corrente B1 (produto de fundo da coluna de acetona) e a composição desta corrente 

pode ser observada na Tabela 3.2. 
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O destilado é uma corrente rica em clorofórmio (D2) obtida com uma vazão de 

50,00 kmol/h. A composição é de 99,55 mol% de clorofórmio, 0,44 %mol de acetona e 

0,01 %mol de DMSO e temperatura de 337,0 K. O produto de fundo (B2) é o solvente 

DMSO: 99,99 %mol de DMSO e 0,01 %mol de clorofórmio. A vazão da corrente B2 é 

164,4 kmol/h e a temperatura 470,0 K. 

Antes de ser alimentada na primeira coluna, a corrente B2 precisa ser resfriada 

até 320,0 K. No processo convencional este processo é realizado no resfriador 1 (RES1) 

que utiliza uma potência de 1,14 MW. Já no processo integrado energeticamente, após 

sair do refervedor, a corrente B2 segue para um trocador de calor (TDC2) onde é resfriada 

até 397,9 K pela corrente B1 oriunda do trocador TDC1. O resfriador 1 (RES1) é então 

utilizado para reduzir sua temperatura até 320,0 K mas com uma potência necessária de 

apenas 0,5551 MW. 

Neste trabalho, condensadores e refervedores onde não ocorreram 

intensificações foram considerados equipamentos internos às colunas de destilação. As 

listas de equipamentos com seus respectivos Tags estão descritas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Descrição dos equipamentos das plantas de destilação extrativa. 

Equipamento Tag Descrição Planta 

Coluna 1 COL1 Coluna de acetona Ambas 

Coluna 2 COL2 Coluna de clorofórmio Ambas 

Trocador de calor 1 TDC1 Trocador das correntes B1 e D2 Integrada 

Trocador de calor 2 TDC2 Trocador das correntes B1 e B2 Integrada 

Aquecedor 1 AQC1 Aquecedor da corrente B1 Integrada 

Resfriador 1 RES1 Resfriador da corrente B2 Ambas 

Resfriador 2 RES2 Resfriador da corrente D2 Integrada 

Vaso flash 1 VAS1 Vaso separador do fundo da coluna 1 Integrada 

Separador 1 SEP1 Separador do topo da coluna 2 Integrada 

Compressor 1 CMP1 Compressor do topo da coluna 2 Integrada 

Válvula 1 VLV1 Válvula da corrente de topo da coluna 2 Integrada 

 

Os parâmetros de operação de todas as correntes nas plantas de destilação 

extrativa convencional e na integrada energeticamente são descritos na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Dados das correntes das plantas de destilação extrativa. 

Corrente F1 DMSO B1 D1 D2 

Temperatura (K) 320,0 320,0 410,0 332,0 337,0 

Pressão (atm) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 * 

Vazão molar (kmol/h) 100,0 164,4 214,3 50,0 50,0 

Composição molar (%mol) 

Acetona 50,00 - 0,10 99,50 0,44 

Clorofórmio 50,00 0,01 23,22 0,50 99,55 

DMSO - 99,99 76,68 15 ppm 0,01 

* Entre o compressor CMP1 e a válvula VLV1 a pressão é 5,0 atm na planta integrada. 

Adaptado de: Luyben (2013). 

 

3.1.3 SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

 

Foi realizada a simulação da planta de destilação extrativa convencional 

utilizando os mesmos dados descritos por Luyben (2013), tais como: composição, 

temperatura e pressão da corrente de alimentação; modelo termodinâmico (UNIQUAC 

VLE), condições operacionais (perda de carga, eficiência de equipamentos, entre outros). 

Já a simulação da planta integrada energeticamente foi feita utilizando como base a 

simulação da planta convencional ao passo que se faziam alterações de modo a alterar 

minimamente condições de processo como temperaturas, vazões, razões de refluxo, etc 

enquanto se reduzia os gastos energéticos. 

Ambas as simulações foram realizadas em estado estacionário utilizando o 

software UNISIM® versão 460.1 e forneceram vazões de destilado e produto de fundo, 

razões de refluxo e temperaturas das correntes B1, B2, D1 e D2. A Figura 3.6 e a Figura 

3.7 mostram, respectivamente, os fluxogramas dos processos de destilação extrativa 

convencional e integrado energeticamente. 
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Figura 3.6 – Simulação do processo de destilação extrativa convencional (DEC). 

 

 

Figura 3.7 – Simulação da destilação extrativa com intensificação (DEI). 

 

Como há perdas de DMSO nas correntes D1 e D2 em ambas as plantas, foi 

adicionada uma corrente de Backup de DMSO com a mesma temperatura e pressão da 

corrente DMSO. A vazão molar da corrente foi calculada pelo simulador. Um misturador 

(MIX) foi utilizado para unir as correntes B2 e Backup (DMSO). A Figura 3.8 e a Figura 

3.9 mostram os detalhes desta corrente nas plantas de destilação extrativa convencional e 

integrada. 
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Figura 3.8 – Especificações da corrente Backup (DMSO) na planta de destilação 

extrativa convencional (DEC). 

 

 

Figura 3.9 – Especificações da corrente Backup (DMSO) na planta de destilação 

extrativa integrada energeticamente (DEI). 

 

3.2 DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE  

 

A destilação por pressão variante se diferencia da destilação extrativa por dois 

principais fatores: não há utilização de um solvente e há um diferencial de pressão entre 

as duas colunas. Foram simuladas neste trabalho três plantas de destilação por pressão 

variante: convencional, com uma e com duas intensificações. As duas primeiras foram 

reproduções de plantas encontradas na literatura. Os respectivos fluxogramas são 

apresentados na Figura 3.10, Figura 3.11 e na Figura 3.12 (LUYBEN, 2013). 
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Adaptado de: Luyben (2013). 

Figura 3.10 – Planta de destilação por pressão variante convencional DPC). 

 

 

 

Adaptado de: Luyben (2013). 

Figura 3.11 – Planta de destilação por pressão variante com uma                              

intensificação (DPI). 
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Figura 3.12 – Planta de destilação por pressão variante                                                       

com duas intensificações (DPII). 

 

Na planta convencional, a corrente F1 é alimentada na coluna de acetona (COL1) 

juntamente com o reciclo do produto de fundo da segunda coluna (B2). A primeira coluna 

opera a 10 atm. O destilado é acetona (corrente D1) com pureza de 99,5 %mol, já o 

produto de fundo é encaminhado para a segunda coluna (COL2), que opera a 0,77 atm. 

Nela, clorofórmio é retirado com pureza de 99,5 %mol no destilado (corrente D2) e o 

produto de fundo (corrente B2) passa por uma bomba para atingir a pressão de 10 atm 

para que possa ser realimentado na primeira coluna (COL1). Nas duas plantas oriundas 

da literatura (convencional e com uma intensificação) o autor não mencionou a potência 

das bombas (LUYBEN, 2013). 

Na planta com uma intensificação, o condensador da primeira coluna (C-COL1) 

e o refervedor da segunda (R-COL2) foram substituídos por um trocador de calor (TDC1). 

Já na planta com duas integrações, além da primeira substituição, o refervedor da primeira 

coluna (R-COL1) e o condensador da segunda (C-COL2) foram substituídos por um 

sistema de troca térmica com recompressão de vapor composto por um trocador de calor 

(TDC2), um compressor (CMP1), um resfriador (RES1) e um aquecedor (AQC1).  

No trocador TDC2, as trocas térmicas são de calor latente e o terminal quente 

precisaria operar a 425,8 K e o terminal frio a 326,5 K. Para tornar esta troca térmica 

possível, é preciso comprimir o vapor proveniente da segunda coluna (D2). Foi realizado 
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um estudo de caso para avaliar como a temperatura do vapor reage à compressão e o 

resultado é exibido na Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13  – Variação da temperatura da corrente de topo da coluna 2 com sua 

pressão na planta de destilação por pressão variante. 

 

Pela natureza das correntes, para que o trocador tenha um tamanho viável é 

necessário que o Minimum Approach do equipamento seja maior ou igual a 10 °C. Não é 

possível realizar toda a troca térmica no equipamento, sendo necessários um aquecedor 

(AQC1) e um resfriador (RES1) adicionais. Ambos os equipamentos são representados 

por trocadores de calor alimentados respectivamente com vapor d’água e água de 

resfriamento provenientes da planta de utilidades. Para que a economia de energia seja 

máxima, é preciso que a fração de vapor na corrente B1 na saída do trocador seja a maior 

possível. Aumenta-se a fração de vapor elevando-se a temperatura da corrente D2, que 

por sua vez é o que acontece ao comprimi-la (KEMP, 2007). 

Foi realizado um estudo de caso para analisar como a fração de vapor da corrente 

B1 após o trocador reage com a variação da compressão da corrente D2. Os valores de 

fração de vapor foram limitados pelo parâmetro Minimum Approach do trocador TDC2, 

limitado entre 10,0 e 10,2 °C. Paralelamente, foi calculado o percentual de economia de 

energia de cada processo em comparação com o processo com uma intensificação. Os 

resultados são exibidos na Figura 3.14 e na Figura 3.15, respectivamente. 
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Figura 3.14 – Variação da fração de vapor da corrente B1 após o trocador com a 

compressão da corrente D2 na planta DPII. 

 

 

Figura 3.15 – Economia de energia com a compressão da corrente D2 na planta DPII 

em comparação com a planta com DPI. 

 

Como se pode observar na Figura 3.15, há um gasto maior de energia do que no 

processo anterior caso a compressão seja inferior a 11,8 atm. Entretanto, os ganhos em 

termos de economia de energia são praticamente idênticos para pressões superiores a 

12 atm. Por este motivo, a pressão de 12 atm foi selecionada para a compressão da 

corrente de topo da coluna 2 (COL2). O Minimum Approach do trocador (TDC2) foi 

calculado em 10,71 °C, LMTD de 29,61 °C e fator FT 0,9996. 
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3.2.1 COLUNA DE ACETONA (COL1) 

 

A coluna de acetona (COL1) possui 54 pratos teóricos com 100% de eficiência, 

condensador e refervedor totais. Possui diâmetro de 2,70 m e razão de refluxo de 27,64 

nas plantas convencional e com uma intensificação e diâmetro de 1,50 m e razão de 

refluxo de 25,34 naquela com duas intensificações. Ela é alimentada no 33° prato com a 

corrente F1 a uma vazão de 100,0 kmol/h a 320,0 K e 10 atm, que é a pressão de operação 

da coluna. A composição da corrente é de 50 %mol de acetona. 

No 12° prato é introduzido o reciclo da corrente B2 (fundo da segunda coluna). 

Após ter sua pressão aumentada para 10 atm na bomba (PMP1), a corrente chega à 

primeira coluna com vazão de 575,0 kmol/h, temperatura de 334,8 K. A composição é de 

32,35 %mol de acetona e 67,65 %mol de clorofórmio. O destilado (corrente D1) é obtido 

com uma vazão de 50,0 kmol/h contendo 99,50 mol% de acetona, 0,50 %mol de 

clorofórmio e temperatura de 416,9,0 K. O produto de fundo (corrente B1), possui 

29,8 %mol de acetona, 625,0 kgmol/h e 431,6 K. 

 

3.2.2 COLUNA DE CLOROFÓRMIO (COL2) 

 

A coluna de clorofórmio (COL2) possui 20 pratos teóricos com 100% de 

eficiência, condensador e refervedor totais. Possui diâmetro de 3,34 m e razão de refluxo 

de 22,69 nas plantas oriundas da literatura e 1,50 m de diâmetro e 24,74 de razão de 

refluxo naquela com duas intensificações. É alimentada no 16° prato com a corrente B1 

a uma vazão de 625,0 kmol/h a 431,6 K, 10 atm e composição de 29,80 %mol de acetona 

e 70,20 %mol de clorofórmio. A pressão de operação da coluna é 0,77 atm.  

O destilado (corrente D2) é uma corrente rica em clorofórmio com vazão de 

50,0 kmol/h, 99,50 %mol de clorofórmio e temperatura de 326,5 K. Já o produto de fundo 

(corrente B2) é realimentado na primeira coluna (COL1) após ser pressurizado na bomba 

(PUMP1). A corrente B1 possui vazão de 575,0 kmol/h, temperatura 334,8 K composição 

molar de 32,35 %mol de acetona e 67,65 %mol de clorofórmio. As listas de equipamentos 

com seus respectivos Tags estão descritas na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 – Descrição dos equipamentos da destilação por pressão variante. 

Equipamento Tag Descrição Planta 

Coluna 1 COL1 Coluna de acetona Todas 

Coluna 2 COL2 Coluna de clorofórmio Todas 

Bomba PMP1 Bomba elétrica (75% de eficiência)* Todas 

Trocador de calor 1 TDC1 Trocador das correntes B2 e D1 1 e 2 integrações 

Trocador de calor 2 TDC2 Trocador das correntes B1 e D2 2 integrações 

Aquecedor 1 AQC1 Aquecedor da corrente B1 2 integrações 

Resfriador 1 RES1 Resfriador da corrente D2 2 integrações 

Vaso flash 1 VAS1 Vaso separador do fundo da coluna 1 1 e 2 integrações 

Vaso flash 2 VAS2 Vaso separador do fundo da coluna 2 2 integrações 

Separador 1 SEP1 Separador do topo da coluna 2 1 e 2 integrações 

Separador 2 SEP2 Separador do topo da coluna 1 2 integrações 

Compressor 1 CMP1 Compressor do topo da coluna 2 2 integrações 

Válvula 1 VLV1 Válvula da corrente de topo da coluna 2 2 integrações 

* Luyben (2013) não fornece dados sobre a bomba, foi utilizado um equipamento padrão neste trabalho. 

 

Os parâmetros de operação de todas as correntes nas plantas de destilação por 

pressão variante convencional, com uma e com duas intensificações são descritos na 

Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Dados das correntes de destilação por pressão variante. 

Corrente F1 B1 D1 B2 D2 

Temperatura (K) 320,0 431,6 416,9 334,8 326,5 

Pressão (atm) 10,0 10,0 10,0 0,77 0,77* 

Vazão molar (kmol/h) 100,0 625,0 50,0 575,0 50,0 

Composição molar (%mol) 

Acetona 50,00 29,80 99,50 32,35 0,50 

Clorofórmio 50,00 70,20 0,50 67,65 99,50 

* Na planta com duas integrações a pressão entre o compressor CMP1 e a válvula VLV1 é 12,0 atm. 

Adaptado de: Luyben (2013). 
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3.2.3 SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE DESTILAÇÃO POR PRESSÃO 

VARIANTE 

 

Foi realizada a simulação das plantas de destilação por pressão variante 

utilizando os mesmos dados descritos por Luyben (2013). A simulação da planta com 

duas integrações foi realizada utilizando como base a simulação da planta com uma 

integração ao passo que se faziam alterações de modo a alterar minimamente condições 

de processo. 

Todas as simulações foram realizadas em estado estacionário utilizando o 

software UNISIM® versão 460.1 e forneceram vazões de destilado e produto de fundo, 

razões de refluxo e temperaturas das correntes B1, B2, D1 e D2. As figurasFigura 3.16, 

Figura 3.17 e Figura 3.18 mostram, respectivamente, os fluxogramas dos processos de 

destilação por pressão variante convencional, com uma e com duas intensificações. 

 

 

Figura 3.16 – Simulação da planta de destilação por pressão variante convencional. 
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Figura 3.17 – Simulação da planta de destilação por pressão variante com uma 

intensificação. 

 

 

Figura 3.18 – Simulação da planta de destilação por pressão variante com duas 

intensificações. 
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3.3 PLANTA DE UTILIDADES 

 

Para a operação são necessárias algumas utilidades que não são especificadas na 

planta principal, tais como energia elétrica, combustíveis utilizados em fornos e caldeiras, 

nitrogênio, ar comprimido, água de processo, fluidos de aquecimento (como vapor d’água 

e óleos quentes) e fluidos refrigerantes (como água e propano). Essas utilidades podem 

ser fornecidas por uma empresa externa ou por uma planta auxiliar na unidade industrial 

(TOWLER e SINNOTT, 2013). 

Os dados provenientes das utilidades são primordiais para o cálculo dos 

ecoindicadores, uma vez que ela fornece informações sobre gasto de energia, consumo 

de água para resfriamento e vapor de aquecimento, além da emissão de CO2 proveniente 

principalmente da queima de combustíveis. Contudo, Luyben (2013) não mencionou as 

utilidades das plantas industriais propostas em seu trabalho, por esse motivo será 

considerada para as cinco plantas aqui desenvolvidas uma planta de utilidades com 

sistemas típicos de resfriamento e geração de vapor presentes na literatura 

(CAXIANO, et. al., 2020). 

Para este trabalho será considerado o uso de vapor d’água para aquecimento das 

correntes nos refervedores e aquecedores e água para o resfriamento das correntes nos 

condensadores e resfriadores. Essas utilidades serão fornecidas pelos sistemas de geração 

de vapor e de resfriamento, que por sua vez serão descritos a seguir. A Figura 3.19 ilustra 

a planta de utilidades. 

 

 

Adaptado de: Caxiano et al., (2020). 

Figura 3.19 – Funcionamento do sistema da planta de utilidades. 
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As variáveis utilizadas para definir as correntes mássicas estão descritas na 

Tabela 3.5 e seu detalhamento, assim como o de cada equipamento, se dará nos tópicos a 

seguir. 

 

Tabela 3.5 – Vazões volumétricas das correntes materiais da planta de utilidades.  

Corrente Descrição 

MUT Makeup de água (total) 

MUR Makeup de água para o sistema de resfriamento 

PPR Perdas dos processos de resfriamento 

PTR Purga da torre de resfriamento 

ARF Água de resfriamento fria 

ARQ Água de resfriamento quente 

AEV Perdas por evaporação e arraste 

MUV Makeup do sistema de geração de vapor 

AAC Água pré-aquecida para a caldeira 

PGV Purga do sistema de geração de vapor 

VPA Vapor para aquecimento das correntes 

PPA Perdas de água nos processos de aquecimento 

PAT Perdas de água no tratamento 

 

A Figura 3.20 mostra a planta de utilidades utilizada neste trabalho para todos 

os processos estudados na interface do software UniSim Design®. 

 

 

Figura 3.20 – Simulação da planta de utilidades no ambiente do software UniSim. 



65 

 

3.3.1 SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR 

 

Neste trabalho, o vapor será considerado como fluido de aquecimento das 

correntes em refervedores e aquecedores. Seu uso é amplamente utilizado na literatura 

devido a características como sua alta capacidade calorífica, facilitando a troca térmica, 

baixa volatilidade e toxicidade, facilidade de transporte e baixo custo (TOWLER e 

SINNOTT, 2013; SENEVIRATNE, 2007). 

A água primeiramente recebe um tratamento químico a fim de evitar 

incrustações e corrosão na tubulação e equipamentos. Em seguida, a corrente makeup é 

introduzida no sistema a 30 °C e 1 atm e passa por um desaerador, que utiliza vapor de 

baixa pressão gerado na própria unidade tem por objetivo reduzir ao máximo a 

concentração de gases dissolvidos a fim de evitar problemas como corrosão de 

equipamentos.  

A água é então pressurizada até a mais alta pressão do processo (hps – high 

pressure steam) e em um pré-aquecedor atinge sua temperatura de saturação. Na caldeira, 

a água é finalmente transformada em vapor de alta pressão (hps). Apesar dos tratamentos, 

a corrente ainda possui certa quantidade de impurezas. Para evitar acúmulo de impurezas 

e incrustações, é retirada do sistema uma certa quantidade de água através de uma purga 

(corrente blowdown). A Figura 3.21 ilustra o funcionamento de um sistema de geração de 

vapor (TURTON et al., 2009; SEIDER et al., 2009). 

 

 

Adaptado de: Towler e Sinnott (2013). 

Figura 3.21 – Funcionamento do sistema de geração de vapor. 
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Vapores de média (mps – médium pressure steam) e de baixa pressão (lps – low 

pressure steam) são oriundos da passagem do vapor de alta pressão por turbinas ou 

válvulas de alívio. O vapor troca calor latente com as correntes de processo e retorna ao 

sistema como água em sua temperatura de saturação. Une-se com a água da corrente 

makeup recircula no processo (TOWLER e SINNOTT, 2013; SENEVIRATNE, 2007). 

A escolha do tipo de vapor usado nos aquecedores e refervedores da planta 

principal varia de acordo com a temperatura que se quer atingir.  A Tabela 3.6 traz as 

principais heurísticas das diferentes correntes de vapor a serem utilizadas. 

 

Tabela 3.6 – Valores heurísticos para vapores de água utilizados para aquecimento. 

Corrente de vapor Pressão (atm) Temperatura (K) 

Vapor de baixa pressão (lps) 2,0 – 3,0 393,3 – 407,2 

Vapor de média pressão (mps) 7,8 – 11,2 435,0 – 457,8 

Vapor de alta pressão (hps) 28,2 – 41,8 503,3 – 525,5 

Adaptado de: Seider et al. (2009). 

 

Para a escolha da corrente de vapor o primeiro passo é calcular com base no 

processo a temperatura e a pressão do vapor na entrada do trocador de calor. Com estes 

dados devidamente calculados, seleciona-se a classe de vapor de modo que os valores 

estejam dentro das especificações. Se a temperatura do fluido que se deseja aquecer 

estiver fora da faixa de uma classe de vapor, utiliza-se a classe de vapor de temperatura 

mais elevada (TURTON et al., 2009). 

Tanto a corrente blowdown (purga do sistema de geração de vapor - PGV) quanto 

as perdas ao longo do sistema (nos processos de aquecimento – PPA e no tratamento da 

água – PAT) precisam ser compensadas através da corrente makeup (MUT) e o cálculo da 

sua vazão depende desses valores heurísticos. A Tabela 3.7 detalha as considerações 

feitas e as referências utilizadas para tal. 

 

Tabela 3.7 – Valores heurísticos relacionados a perdas no sistema de geração de vapor. 

Corrente Perda Referência 

PGV – purga do sistema de geração de vapor 2% de ACC Smith (2016) 

PPA – perdas dos processos de aquecimento 20% de VPA Boyd (2011) 

PAT – perdas de água no tratamento 1% de MUV Smith (2016) 
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3.3.2 SISTEMA DE RESFRIAMENTO 

 

O sistema de resfriamento é aquele que fornece fluido refrigerante para ser usado 

em condensadores e resfriadores. A água é comumente utilizada como agente de 

resfriamento devido às mesmas características pelas quais é utilizada como vapor de 

aquecimento: alto calor específico, baixo custo, grande disponibilidade, baixa toxicidade 

e facilidade de descarte. Por estes motivos, a água foi utilizada como fluido refrigerante 

nas plantas de utilidades deste trabalho (SENEVIRATNE, 2007).  

Será aplicado o sistema aberto com recirculação. Esses sistemas são utilizados 

em locais onde há grande disponibilidade de água a um baixo custo. Além disso, é 

necessário que haja facilidade de descarte da água aquecida pelo processo, que pode ser 

em copos d’água por exemplo. Essas características não são difíceis de serem encontradas 

nas regiões industriais do Brasil. A Figura 3.22 ilustra o funcionamento do sistema 

refrigerante da planta de utilidades.  

 

 

Adaptado de: Towler e Sinnott (2013). 

Figura 3.22 – Funcionamento do sistema de resfriamento. 
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A água (corrente makeup) é tratada para reduzir a incidência de contaminantes e 

problemas como incrustação e corrosão dos equipamentos. Em seguida, une-se com a 

água recirculada proveniente da torre, é pressurizada na bomba e troca calor sensível com 

os processos da planta principal, onde é aquecida. Após o aquecimento, segue para a torre 

do tipo tiragem induzida onde é resfriada. Ventiladores na parte superior propiciam o 

escoamento do ar através da torre e a água é dispersada em gotas e escoa em 

contracorrente em relação ao ar, retornando para uma temperatura mais baixa e 

permitindo novamente o seu uso para resfriamento das correntes da planta principal 

(TURTON et al., 2009; SENEVIRATNE, 2007). 

As perdas por arraste, evaporação e vazamentos são a razão da existência da 

corrente de makeup de água. Já a purga tem o objetivo de evitar o depósito de sólidos 

dissolvidos ou em suspensão devido às perdas de água mencionadas. Esses sólidos podem 

causar incrustação e corrosão nos equipamentos. A Tabela 3.8 detalha os parâmetros 

adotados para as estimativas de perdas e purga do sistema de resfriamento (KIM e 

SMITH, 2001; BOYD, 2011). 

 

Tabela 3.8 – Valores heurísticos relacionados a perdas no sistema de resfriamento. 

Corrente Perda Referência 

PPR– perdas dos processos de resfriamento 1% de ARF Seider et al. (2009) 

PTR – purga da torre de resfriamento 3% de ARF Turton et al. (2009) 

AEV – perdas por evaporação e arraste 1% de ARF Smith (2016) 

 

Segundo Turton et al. (2012), a água de resfriamento troca calor sensível nos 

resfriadores/aquecedores e sua temperatura deve ser de 298 K na entrada e 313 K na saída 

dos equipamentos de troca térmica. Entretanto, neste trabalho considerando que a planta 

esteja localizada no Rio de Janeiro, a temperatura de entrada da água será considerada 

303 K. A Tabela 3.9 detalha os valores heurísticos adotados em relação às condições 

operacionais da água nos resfriadores e condensadores. 

 

Tabela 3.9 – Valores heurísticos para a água nos processos de resfriamento. 

Corrente Pressão (atm) Temperatura (K) 

Água de resfriamento na entrada do trocador 5 303 

Água de resfriamento na saída do trocador 5 313 
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3.4 ECOINDICADORES 

 

A partir do conteúdo apresentado na seção 2.3, nos resultados da simulação das 

plantas de separação da mistura acetona/clorofórmio e das plantas de utilidades, é possível 

calcular os ecoindicadores de consumo de energia, consumo de água e emissão de CO2. 

A estruturação utilizada para o cálculo de cada um dos ecoindicadores é detalhada nos 

tópicos a seguir. 

 

3.4.1 CONSUMO DE ENERGIA 

 

Com base na Seção 2.3.1, o ecoindicador de consumo de energia é calculado por 

meio da razão entre a soma de toda energia consumida para a separação e a taxa de 

produção. Assim, é preciso calcular o total de energia consumida tanto na planta principal 

como na de utilidades para cada um dos processos estudados. Analisando a Equação 2.3 

e observando as características dos processos é possível aplicá-la de maneira mais prática 

a partir da Equação 3.1: 
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Equação 3.1 

 

Onde: EICE = ecoindicador do consumo de energia (GJ/t); 

Ecald = consumo de energia da caldeira (planta de utilidades) (GJ/h); 

cald  = eficiência da caldeira (planta de utilidades); 

Etor = consumo de energia da torre (planta de utilidades) (GJ/h); 

Eb.ut = consumo de energia das bombas da planta de utilidades (GJ/h); 

Eb.pr = consumo de energia de bombas da planta principal (GJ/h); 

Ecomp = consumo de energia de compressores (planta principal) (GJ/h); 

acetm  = taxa de produção de acetona (t/h); 

clorm  = taxa de produção de clorofórmio (t/h). 

 

Um dado importante a ser considerado é a eficiência dos equipamentos. Para a 

caldeira a eficiência foi definida em 80%, um valor concordante com o relatado por Seider 
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et al. (2009) e Walas (1990). Já em relação às bombas – tanto na planta de utilidades 

quanto na planta principal – a eficiência adiabática foi estabelecida em 75% de acordo 

com as heurísticas encontradas na literatura. (TURTON et al., 2009). 

Para determinar a correta quantidade de energia consumida pela caldeira é 

necessário dividir seu gasto energético pela sua eficiência, uma vez que o simulador 

projeta esse equipamento com 100% de eficiência. Já eficiência dos compressores é 

calculada pelo software UniSim e o consumo de energia já considera este dado. Nas 

bombas a informação da eficiência é um dado a ser inserido no equipamento e o consumo 

energético calculado pelo software também considera a eficiência. 

Com exceção da eficiência da caldeira, todas as variáveis presentes na Equação 

3.1 são calculadas e fornecidas pelo simulador UniSim. Conforme descrito no Capítulo 

2, caso haja produção de energia na planta este dado entraria com valor negativo no 

ecoindicador. Entretanto, no caso dos processos estudados neste trabalho, não há 

produção de energia. Em geral, a caldeira é a maior fonte de consumo energético das 

instalações industriais, desta forma, reduzir a necessidade de vapor mostra-se uma forma 

de melhorar a eficiência energética dos processos. 

 

3.4.2 CONSUMO DE ÁGUA 

 

O ecoindicador do consumo de água pode ser calculado, assim como apresentado 

na Seção 2.3.2, pela razão entre o total de água consumida (tanto na planta principal 

quanto na de utilidades) e a taxa de produção. A Equação 2.4 modela o cálculo deste 

ecoindicador de modo a considerar a vazão de água para geração de vapor de 

aquecimento, água de resfriamento, água utilizada como matéria-prima e vazamentos. 

Todavia, nos processos estudados neste trabalho não há utilização de água como 

matéria-prima. Assim, todo consumo de água provém da planta de utilidades de cada 

processo. Como tanto o sistema de geração de vapor quanto o sistema de resfriamento 

recirculam a água utilizada para troca térmica nos processos, as variáveis do numerador 

da Equação 2.4 podem ser resumidas na vazão da corrente makeup. 

Os vazamentos e perdas por evaporação, arraste, no tratamento, nos processos 

de resfriamento e aquecimento, além das purgas precisam ser considerados na 

contabilização desse ecoindicador. Esses valores são contabilizados na planta de 

utilidades através das correntes AEV (perdas por arraste e evaporação), PAT (perdas de 

água no tratamento), PPR (perdas dos processos de resfriamento), PPA (perdas nos 
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processos de aquecimento), PTR (purga da torre de resfriamento) e PGV (purga do 

sistema de geração de vapor); foram calculados de acordo com as heurísticas descritas 

nas tabelas 3.8 e 3.9. 

Entretanto, da forma como a planta de utilidades foi estabelecida não precisam 

fazer parte do cálculo do ecoindicador de consumo de água. Como os sistemas de 

resfriamento e de geração de vapor recirculam a água utilizada nos processos e o processo 

é contínuo e em regime permanente, essas perdas já são contabilizados na corrente 

makeup, que é calculada pelo simulador. A Equação 3.2 sintetiza a forma de cálculo do 

ecoindicador de consumo de água: 
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 Equação 3.2 

 

Onde: EICA = ecoindicador do consumo de água ( t/m OH
3

2 ); 

AMUR = vazão da corrente makeup no sistema de geração de vapor ( h/m OH
3

2 ); 

AMUV = vazão da corrente makeup no sistema de resfriamento ( h/m OH
3

2 ); 

acetm  = taxa de produção de acetona (t/h); 

clorm  = taxa de produção de clorofórmio (t/h). 

 

3.4.3 EMISSÃO DE CO2 

 

O ecoindicador de emissão de CO2 pode ser calculado, assim como apresentado 

na Seção 2.3.3, pela razão entre o total de CO2 emitido pelas plantas (principal e de 

utilidades) e a taxa de produção. A Equação 2.5 descreve o cálculo deste ecoindicador. 

Mas, para seu uso, é necessário primeiro identificar e quantificar as fontes emissoras de 

CO2 das plantas. 

Neste trabalho foi considerado que a caldeira do sistema de geração de vapor 

funciona à base de queima de gás natural, dessa forma, é uma fonte direta de CO2 através 

da combustão. Já os equipamentos que utilizam energia elétrica, como bombas e 

compressores, emitem gás natural de forma indireta uma vez que consomem energia 

elétrica de fonte externa, a qual emite CO2 para ser produzida. A Tabela 3.10 descreve as 

fontes e sua classificação de acordo com IPCC (1996). 



72 

 

Tabela 3.10 – Fontes emissoras de CO2 nos processos de separação 

acetona/clorofórmio e classificação das emissões. 

Fonte emissora Processo Planta Classificação 

Caldeira todos utilidades direta 

Ventiladores (torre de 

resfriamento) 
todos 

utilidades 
indireta 

Bombas elétricas todos principal e utilidades indireta 

Compressores elétricos DEI e DPII principal indireta 

 

A única fonte direta de CO2 através da combustão é a caldeira da planta de 

utilidades. A estimativa do total de gás carbônico liberado na atmosfera se dá a partir do 

fator de emissão relativo ao gás natural fornecido pelo IPCC (2006): 0,0561 GJt
2CO . 

Através desse fator, é possível calcular as emissões com a Equação 3.3: 
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 Equação 3.3 

 

Onde: EMcald = emissões relativas à caldeira ( ht
2CO ); 

Ecald = consumo de energia da caldeira ( hGJ ); 

cald  = eficiência da caldeira (planta de utilidades); 

Fator de emissão relativo à caldeira = 0,0561 ( GJt
2CO ). 

 

Os ventiladores da torre de resfriamento, compressores e bombas são 

considerados fontes indiretas, pois apesar de não liberarem CO2 durante sua operação, 

consomem energia elétrica de uma fonte geradora externa, que por sua vez emite CO2 no 

processo de geração. Para as fontes indiretas de CO2 a quantificação se faz através fatores 

de emissão estimados e fornecidos por órgãos competentes.  

No Brasil, o órgão responsável é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

e Comunicações (MCTIC), que mensalmente faz a estimativa da média nacional da 

quantidade de CO2 emitida por unidade de energia gerada pelo Sistema Interligado 
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Nacional. A Figura 3.23 mostra o fator de emissão médio mensal de 2012 a 2019 

(MCTIC, 2020). 

 

 

Fonte dos dados: MCTIC (2020). 

Figura 3.23 – Fator de emissão de CO2 médio mensal para energia elétrica. 

 

Como se pode observar através do gráfico acima, o fator de emissão variou muito 

ao longo dos últimos anos, destacando assim a variabilidade das emissões. Dessa forma, 

vale ressaltar que a emissão indireta em uma planta é algo difícil de quantificar, uma vez 

que as emissões na geração de energia elétrica variam bastante.  Entretanto, ao utilizar a 

mesma metodologia e fator de emissão é possível comparar a ecoeficiência em relação a 

emissões de CO2 de diferentes processos de separação acetona/clorofórmio. 

A Figura 3.24 mostra os fatores de emissão médios anuais de 2006 a 2019 e a 

média referente aos últimos 10 anos, valor a ser utilizado como fator de emissão neste 

trabalho (0,0229 GJt
2CO ). 
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*Média entre os anos de 2010 a 2019. 

Fonte dos dados: MCTIC (2020). 

Figura 3.24 – Fator de emissão de CO2 médio anu al para energia elétrica. 

 

Assim, para calcular a emissão indireta dos equipamentos elétricos é necessário 

multiplicar o consumo energético (em GJ) e o fator de emissão de CO2 considerado neste 

trabalho (0,0229 GJt
2CO ), assim como descrito na Equação 3.4. 
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 Equação 3.4 

 

Onde: EMeq el = emissões relativas a equipamentos elétricos ( ht
2CO ); 

Eel = consumo de energia do equipamento ( hGJ ); 

Fator de emissão relativo à energia elétrica = 0,0229 ( GJt
2CO ). 

 

A partir de tais cálculos é possível determinar o ecoindicador de emissões de 

CO2 de acordo com a Equação 2.5 descrita no Capítulo 2. Como nas plantas estudadas 

não há queima de combustíveis além daquele na caldeira e nem flare o ecoindicador pode 

ser calculado de maneira direta pela Equação 3.5. 
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Onde: 
2COEI  = ecoindicador das emissões de CO2 ( tt

2CO ); 

EMcald = emissão direta proveniente da caldeira – Equação 3.3 ( ht
2CO ); 

EMbomb = emissão indireta pelas bombas – Equação 3.4 ( ht
2CO ); 

EMcomp = emissão indireta pelos compressores – Equação 3.4 ( ht
2CO ); 

EMtor = emissão indireta pela torre de resfriamento – Equação 3.4 ( ht
2CO ); 

acetm  = taxa de produção de acetona (t/h); 

clorm  = taxa de produção de clorofórmio (t/h). 

 

3.5 ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA (ICE) 

 

Para comparar as ecoeficiências dos processos estudados no presente trabalho 

será utilizada a metodologia descrita na Seção 2.4. O Índice Comparativo de 

Ecoeficiência (ICE) foi proposto por Pereira et al. (2014) e visa comparar diferentes rotas 

de produção através da análise conjunta de vários ecoindicadores. 

Para que seja possível essa análise, o primeiro passo é adimensionar cada um 

dos ecoindicadores. Essa etapa é realizada dividindo cada ecoindicador pelo maior valor 

dentre sua categoria para as cinco plantas estudadas. Normalizados, os ecoindicadores 

estarão compreendidos em uma escala de zero (mais ecoeficiente) a um (menos 

ecoeficiente). A partir destes valores é possível projetar o gráfico radar exibindo os 

ecoindicadores conjuntamente. A Figura 3.25 ilustra um resultado hipotético de um 

gráfico radar para duas plantas distintas. 
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Figura 3.25 – Exemplo de gráfico radar comparativo de ecoeficiências. 

 

O próximo passo é a determinação da área referente a cada figura. A estratégia 

de cálculo a ser utilizada é a divisão da figura em n triângulos e posterior cálculo da área 

dos triângulos individualmente através da sei dos senos, sendo n o número de 

ecoindicadores e consequentemente o número de lados do polígono. Os lados são os seus 

respectivos ecoindicadores. O ângulo θ representado no gráfico possui a medida do 

ângulo central do polígono e pode ser determinado através da divisão de 2π pelo número 

de lados n. A Equação 3.6 sintetiza o cálculo da área das figuras referentes a cada planta. 
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 Equação 3.6 

 

Onde: SA = área da figura referente aos ecoindicadores da planta A; 

n = número de ecoindicadores e número de lados do polígono; 

EIi = ecoindicador normalizado referente à categoria i; 

 

Por fim, determina-se o ICE a partir das áreas de todas as alternativas de processo 

e da Equação 2.5. 
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3.6 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

A fim de analisar a viabilidade econômica da intensificação, foi feita uma análise 

de custo específico de energia (CEE) e de custo total anualizado (TAC) para as plantas 

de destilação extrativa, que serão descritos a seguir. 

 

3.6.1 CUSTO ESPECÍFICO DE ENERGIA (CEE) 

 

Com base na seção 2.3.1, o custo específico de energia é calculado através da 

razão entre o custo energético e o custo total de produção, conforme demonstrado na 

Equação 2.7. Assim, é preciso calcular todos os custos tanto relacionados à planta 

principal e a de utilidades. Os custos energéticos podem ser calculados a partir da Equação 

3.7: 

 

𝐶𝐸𝑛 = 𝐸𝑒𝑙. 𝐹𝑒𝑙,$. 𝐹ℎ/𝑎𝑛𝑜 +
𝐸𝑐𝑎𝑙𝑑

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑
. 𝐹𝑔á𝑠,$. 𝐹ℎ/𝑎𝑛𝑜 Equação 3.7 

 

Onde: CEn = custo de energia ($/ano); 

Eel = energia elétrica (GJ/h); 

Fel,$ = Fator que estima o gasto em dólar por gigajoule de energia elétrica ($/GJ); 

definido como $16,80/GJ (YANG et. al., 2019); 

Fh/ano = Fator que estima o total de horas trabalhadas por ano (h/ano); definido 

como 8.000 (MANGILI, et. al., 2019); 

Ecald = consumo energia na caldeira (planta de utilidades – GJ/h); 

ƞcald = eficiência da caldeira (planta de utilidades – 80%); 

Fgás,$ = Fator que estima o gasto em dólar por gigajoule de energia proveniente 

de gás natural ($/GJ); definido como $ 4,24/GJ (MANGILI e PRATA, 2020); 

 

3.6.2 CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (CTP) 

 

O custo total de produção (CTP) é uma estimativa do custo anual da planta, 

incluindo todas as despesas operacionais como: água, gás natural, energia elétrica, 

matéria-prima, trabalhadores, etc. Assim, pode-se interpretar o custo total de produção 

como sendo fruto da Equação 3.8: 
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CTP = 𝐶𝐸𝑛 + 𝐶𝐻2𝑂 + 𝐶𝐹𝑖𝑥𝑜 + 𝐶𝑉𝑎𝑟 + 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 Equação 3.8 

 

Onde: CTP = custo total de produção ($/ano); 

CEn = custo de energia ($/ano) calculado pela Equação 3.7; 

CFixo = custos fixos ($/ano); 

CVar = custos variáveis ($/ano); 

Coutros = outros custos ($/ano); 

CH2O = custo de água ($/ano) definido pela Equação 3.9: 

 

𝐶𝐻2𝑂 = 𝑉𝐻2𝑂 ∙ 𝐹𝐻2𝑂,$ ∙ 𝐹ℎ/𝑎𝑛𝑜 Equação 3.9 

  

𝑉𝐻2𝑂 = vazão de água consumida (m³/h); 

𝐹𝐻2𝑂,$ = Fator que estima o gasto em dólar por metro cúbico de água consumida 

($/m³ H2O); definido como 0,0157 (TURTON et. al., 2012); 

 

Neste trabalho, a matéria-prima não foi considerada entre os custos, uma vez que 

por serem processos de separação as plantas possuem as mesmas características físico-

químicas na corrente de alimentação. Já as despesas laborais (DL) foram estimadas com 

base em 8.000 h de operação por ano, considerando 3 turnos com 5 operários em cada 

turno e salários anuais de $50.000 por operador. A Tabela 3.11 descreve as heurísticas 

adotadas para estimação dos demais custos (MANGILI, et. al., 2019). 

 

Tabela 3.11 – Heurísticas gerais do custo total de produção. 

Categoria Parâmetro Valor  

Custos fixos (CFixo) Manutenção 5% do CAPEX 

 Despesas gerais 5% das DL 

 Segurança, taxas de licença e royalties 2% do CAPEX 

Custos variáveis (CVar) EPIs, limpeza, caldeiras, acessórios, etc 1% da manutenção 

Outros custos (Coutros) 

Vendas e marketing 2% de CFixo + CVar 

Recursos humanos, contabilidade, 

financeiro, etc. 
35% das DL 

Adaptado de: Towler e Sinnott (2013) 
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3.6.3 CUSTOS DE CAPITAL (CAPEX) 

 

Os custos de capital (CAPEX) incluem todo o investimento necessário para a 

criação de uma planta industrial. Incluem: custos de todos os equipamentos, tubulação, 

custos de aquisição do terreno e obras no mesmo, direitos de importação e até capital de 

giro. A Tabela 3.12 mostra as heurísticas utilizadas para as estimativas de custo do 

CAPEX. Os custos com equipamentos (CE) e custos da planta de utilidades (CUt) foram 

estimados a partir das equações descritas na seção 3.6.4.  

 

Tabela 3.12 – Heurísticas gerais dos custos de capital (CAPEX). 

Categoria Parâmetro Valor Referência 

Dentro da 

Bateria (ISBL) 

Custo com equipamentos CE Seider et. al. (2009) 

Custo itens de massa 

(tubulação, instrumentação etc.) 
30% do CE Peters et. al. (2003) 

Fora da Bateria 

(OSBL) 

Custos da planta de utilidades CUt Seider et al. (2009) 

Custos com infraestrutura do 

campo da planta como 

armazéns, iluminação etc. 

40% do 

ISBL 
Towler e Sinnott (2013) 

Outros Custos de desenvolvimento do 

terreno 
1% do CE Sinnott (2014) 

Desenvolvimento 

de sítio 
Estradas, prédios, valas etc. 5% do CE Sinnott (2014) 

Diversos 
Taxas de agente, direitos de 

importação etc. 
5% do CE Sinnott (2014) 

Design e 

engenharia 
Administração, inspeção etc. 7% do CE Peters et. al. (2003) 

Gerais Contingência 7% do CE Peters et. al. (2003) 

 Capital de giro 5% do CE Towler e Sinnott (2013) 

 

 

 



80 

 

3.6.4 CUSTOS COM EQUIPAMENTOS (CE) 

 

As estimativas de custos com equipamentos foram realizadas a partir da 

metodologia consistente com Seider et. al. (2009). A seguir serão descritas as 

considerações e equações utilizadas nas estimativas de custo de todos os equipamentos 

propostos, como: bombas, compressores, trocadores casco-tubo, caldeiras, torres de 

destilação, torres de resfriamento, vaso flash e sistema de tratamento de água. Além disso, 

será descrito o índice usado para a correção associada à passagem do tempo para cada 

equipamento. 

 

3.6.4.1 ÍNDICE DE CUSTO (CEPCI) 

 

O índice de custo – Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI) – é uma 

ferramenta utilizada para correção temporal dos preços de equipamentos a partir da 

literatura. A Equação 3.10 descreve o cálculo correspondente (SEIDER et. al., 2009; 

PETERS et. al., 2003). 

 

𝐶𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ∙
𝐼𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
 Equação 3.10 

 

Onde: Catual = custo atual; 

Coriginal = custo original; 

Iatual = índice de correção atual; 

Ioriginal = índice de correção original. 

 

As equações apresentadas na metodologia descrita por Seider et al. (2009) 

encontram-se ajustadas para um CEPCI de valor igual a 500. Neste trabalho, adotou-se o 

CEPCI médio anual de 2019 igual a 607,5, valor aplicado a todos os equipamentos 

descritos a seguir (JENKINS, 2020). 

 

3.6.4.2 BOMBAS 

 

O custo total da bomba (CT,bomba) é a calculado a partir da Equação 3.11 

(SEIDER et. al., 2009): 
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𝐶𝑇,𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐶𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 + 𝐶𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 Equação 3.11 

 

Onde: CT,bomba = custo total da bomba ($); 

Cbomba = custo da bomba ($); 

Cmotor = custo do motor elétrico ($). 

 

O custo da bomba em si é descrito pela Equação 3.12 (SEIDER et al., 2009): 

 

𝐶𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐹𝑇𝐵𝐹𝑀𝐵𝐶𝐵𝐵 Equação 3.12 

Onde: FTB = fator de tipo da bomba definido em 1,00 considerando as condições 

de operação: vazões 50-900 gpm; altura manométrica 50-400 ft a 3600 rpm; 

FMB = Fator de material da bomba. Valor para aço inoxidável: 2,00; 

CBB = Custo base da bomba definido pela Equação 3.13: 

 

𝐶𝐵𝐵 = exp {9,7171 − 0,6019 ln(𝑆) + 0,0519 [ln(𝑆)]²}

 

 Equação 3.13 

 

Onde: S = fator de tamanho calculado pela Equação 3.14: 

 

𝑆 = 𝑉(𝐻)0,5

 

 Equação 3.14 

 

Onde: V = Vazão volumétrica na bomba (gpm); 

H = Head da bomba (ft). 

 

Já o custo do motor elétrico (Cmotor) é calculado a partir da Equação 3.15 

(SEIDER et al., 2009). 

 

𝐶𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐹𝑇𝑀𝐶𝐵𝑀

 

 Equação 3.15 

 

Onde: FTM = fator de tipo do motor definido em 1,8 para motores de 3600 rpm; 

CBM = Custo base do motor ($) definido pela Equação 3.16: 

 

𝐶𝐵𝑀 = exp{5,8259 + 0,13141[ln(𝑃𝐶)] + 0,053255[ln(𝑃𝐶)]² + 

0,028628[ln(𝑃𝐶)]³ − 0,0035549 [ln(𝑃𝐶)]4} 
Equação 3.16 
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Onde: PC = Potência da bomba (HP). 

 

3.6.4.3 COMPRESSORES 

 

O custo total do compressor (CT,comp) é a calculado a partir da Equação 3.17 

(SEIDER et. al., 2009): 

 

𝐶𝑇,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝐹𝐷𝐹𝑀𝐶𝐶𝐵𝐶  Equação 3.17 

 

Onde: CT,comp = custo total do compressor ($); 

FD = Fator de acionamento do motor elétrico, definido em 1,15 para acionador 

de turbina de vapor; 

FMC = Fator de material do compressor, sendo aço inoxidável definido em 2,5. 

CBC: Custo base do compressor ($) definido pela Equação 3.18: 

 

𝐶𝐵𝐶 = exp {7,5800 + 0,80 [ln(𝑃𝐶𝑜)]} Equação 3.18 

 

Onde: PCo = Potência no compressor centrífugo (HP). 

 

3.6.4.4 TROCADORES DE CALOR CASCO-TUBO 

 

O custo do trocador de calor (CTDC) é a calculado a partir da Equação 3.19 

(SEIDER et. al., 2009): 

 

𝐶𝑇𝐷𝐶 = 𝐹𝑃𝐹𝑀𝑇𝐹𝐿𝐶𝐵,𝑇𝐷𝐶 Equação 3.19 

 

Onde: CTDC = custo do trocador de calor ($); 

FL = Fator de comprimento, considerado 1,12 para um comprimento de 12 ft; 

FP = fator de pressão definido pela Equação 3.20: 

 

𝐹𝑃 = 0,9803 + 0,018 (
𝑃

100
) + 0,0017 (

𝑃

100
)

2

 Equação 3.20 

 

Onde: P = Pressão no casco do trocador (psig); 
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FMT = Fator de material do trocador definido pela Equação 3.21 com parâmetros 

c = 1,75 e d = 0,13 para aço inoxidável: 

 

𝐹𝑀𝑇 = 𝑐 + (
𝐴

100
)

𝑑

 Equação 3.21 

 

CB,TDC = custo base do trocador ($) definido pelas Equações Equação 3.22 e 

Equação 3.23: 

 

𝐶𝐵,𝑇𝐷𝐶 = 𝑒𝑥𝑝{11,667 − 0,8709[𝑙𝑛 𝐴] + 0,09861[𝑙𝑛 𝐴]2} 

(𝑐𝑎𝑏𝑒ç𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒) 
Equação 3.22 

 

𝐶𝐵,𝑇𝐷𝐶 = 𝑒𝑥𝑝{11,967 − 0,8709[𝑙𝑛 𝐴] + 0,09005[𝑙𝑛 𝐴]2}  

(𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐾𝑒𝑡𝑡𝑙𝑒) 
Equação 3.23 

 

Onde: A = área do trocador de calor (ft²) calculado pela Equação 3.24: 

 

𝐴 =
𝑄

𝑈 ∙ ∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷
 Equação 3.24 

 

Onde: Q = Taxa de troca térmica (BTU/h); 

U = Coeficiente global de troca térmica. Definido em 140 BTU/ºF.ft².h 

considerando trocador com hidrocarbonetos leves (PERRY et al., 2008); 

∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷 = diferença de temperatura média logarítmica (ºF) calculada pela 

Equação 3.25: 

 

∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇𝑄1 − 𝑇𝐹2) − (𝑇𝑄2 − 𝑇𝐹1)

ln (
𝑇𝑄1 − 𝑇𝐹2

𝑇𝑄2 − 𝑇𝐹1
)

  
Equação 3.25 

 

Onde: TQ1 = Temperatura de entrada do terminal quente (°F); 

TQ2 = Temperatura de saída do terminal quente (°F); 

TF1 = Temperatura de entrada do terminal frio (°F); 

TF2 = Temperatura de saída do terminal frio (°F). 
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3.6.4.5 CALDEIRAS 

 

O custo da caldeira (CCALD) é a calculado a partir da Equação 3.26 

(SEIDER et. al., 2009): 

 

𝐶𝐶𝐴𝐿𝐷 = 0,367 (
𝑄𝑐𝑎𝑙𝑑

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑
)

0,77

  Equação 3.26 

 

Onde: Qcald = Taxa de transferência de calor (Btu/h); 

𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑 = eficiência da caldeira definida em 0,8. 

 

3.6.4.6 COLUNAS DE DESTILAÇÃO 

 

O custo de uma coluna de destilação (CT,COL) é a calculado a partir da soma dos 

custos com o vaso e os pratos que a compõem, conforme mostrado na Equação 3.27: 

 

𝐶𝑇,𝐶𝑂𝐿 = 𝐶𝑣𝑎𝑠𝑜 + 𝐶𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 Equação 3.27 

 

Onde: CT, COL = custo total da coluna de destilação ($); 

Cvaso = custo total relacionado ao vaso ($); 

Cpratos = custo total relacionado aos pratos da coluna ($). 

 

Os custos podem ser calculados de acordo com a metodologia descrita por 

Seider et. al. (2009) e explicitada nas equações a seguir. A Equação 3.28 descreve o 

cálculo do custo do vaso (Cvaso): 

 

𝐶𝑣𝑎𝑠𝑜 = 𝐹𝑀,𝐶𝑂𝐿 ∙ 𝐶𝑉𝑉 + 𝐶𝑃𝐿 Equação 3.28 

 

Onde: FM,COL = fator de material definido em 1,2 para  aço de liga leve; 

CVV = custo do vaso vazio ($), considerando vaso vertical, definido pela Equação 

3.29; 

CPL = custo das plataformas e fundações ($) considerando vaso vertical, 

calculado a partir da Equação 3.30. 
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𝐶𝑉𝑉 = exp{7,0132 + 0,18255 [ln 𝑊] + 0,02297 [ln 𝑊]²}  Equação 3.29 

 

Onde: W = massa do casco e das cabeças do vaso (lb) calculado pela Equação 

3.31. 

𝐶𝑃𝐿 = 361,8(𝐷𝑖)0,73960 (𝐿)0,70684 Equação 3.30 

 

Onde: Di = diâmetro interno do vaso da coluna de destilação (ft); 

L = comprimento do vaso da coluna de destilação (ft). 

𝑊 = 𝜋(𝐷𝑖 + 𝑡𝑆)(𝐿 + 0,8𝐷𝑖)𝑡𝑆𝜌 Equação 3.31 

 

Onde: ρ = massa especifica do material do vaso (lb/ft³), definida em 490 lb/ft³ 

para o aço; 

tS = espessura do vaso (in) definido pela Equação 3.32: 

 

𝑡𝑆 = 𝑡𝑃 + 𝑡𝑊 + 𝑡𝐶 Equação 3.32 

 

tP = espessura do vaso relacionada ao efeito da pressão (in) definido pela 

Equação 3.33; 

tW = espessura do vaso relacionada ao efeito do vento ou terremoto (in) definido 

pela Equação 3.34; 

tC = espessura do vaso adicionada para proteção de corrosão (in) definida em 1/8 

in (SEIDER et al., 2009). 

 

𝑡𝑃 =
𝑃𝑑𝐷𝑖

2𝑆𝐸 − 1,2𝑃𝑑
 Equação 3.33 

 

Onde: Pd = pressão de projeto interna do vaso (psig) calculada pela Equação 

3.35; 

S = pressão máxima suportada pelo material, definida em 15.000 psig (SEIDER 

et al., 2009); 

E = eficiência da solda, definida em 0,85 para colunas com espessuras menores 

que 1,25 in e 1,0 para colunas com espessuras maiores que 1,25 in (SEIDER et al., 2009). 
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𝑡𝑊 =
0,22(𝐷0 + 18)𝐿2

𝑆𝐷0
2  Equação 3.34 

 

Onde: D0 = diâmetro externo do vaso (in); 

L = comprimento do vaso da coluna de destilação (in). 

 

𝑃𝑑 = exp {0,60608 + 0,91615[ln(𝑃𝑜)]

+ 0,0015655[ln(𝑃𝑜)]2} 
Equação 3.35 

Onde: P0 = pressão de operação (psig). 

 

A espessura de vasos de colunas de destilação varia 1/8 in dentre as opções 

disponíveis no mercado. Desta forma, as espessuras reais dos vasos devem ser múltiplos 

deste valor. Já em relação ao custo referente aos pratos (Cpratos), este pode ser calculado a 

partir da Equação 3.36 (SEIDER et al., 2009). 

 

𝐶𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 = 𝑁𝑇𝐹𝑁𝑇𝐹𝑇𝑇𝐹𝑇𝑀𝐶𝐵𝑇 Equação 3.36 

 

Onde: Cpratos = custo do equipamento no interior da coluna de destilação ($); 

NT = número de pratos; 

FNT = fator do número de pratos, calculado a partir da Equação 3.37: 

 

𝐹𝑁𝑇 =
2,25

1,0414𝑁𝑇
        𝑁𝑇 < 20         

𝐹𝑁𝑇 = 1                        𝑁𝑇 ≥ 20  

Equação 3.37 

 

FTT = fator do tipo de prato, definido em 1,0 para pratos furados; 

FTM = fator de material, definido em 1,0 para o aço carbono; 

CBT = custo base para o prato de furos calculado a partir da Equação 3.38: 

 

𝐶𝐵𝑇 = 468 exp(0,1739𝐷𝑖) Equação 3.38 
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3.6.4.7 TORRE DE RESFRIAMENTO 

 

O custo da torre de resfriamento (CTOR) é calculado a partir da Equação 3.39 

(COUPER et al., 2012). 

 

𝐶𝑇𝑂𝑅 = 164000𝑓 (
𝑉

1000
)

0,65

 Equação 3.39 

 

Onde: f = fator da diferença de temperatura na torre, sendo seu valor 1,0 para o 

intervalo de 10 °C (COUPER et al., 2012); 

V = vazão volumétrica (gpm). 

 

3.6.4.8 VASO FLASH 

 

A estimativa do custo de um vaso flash segue os mesmos moldes do 

dimensionamento do custo de um vaso vazio em uma coluna de destilação, como 

explicitado na seção 3.6.4.6 através das Equações Equação 3.28 à Equação 3.35. Há 

apenas um adendo: para vasos flash os efeitos do vento e terremotos (tW) não são 

considerados na espessura, sendo a Equação 3.32 substituída pela Equação 3.40. 

 

𝑡𝑆 = 𝑡𝑃 + 𝑡𝐶  Equação 3.40 

 

Onde: tP = espessura do vaso relacionada ao efeito da pressão (in) definido pela 

Equação 3.33; 

tC = espessura do vaso adicionada para proteção de corrosão (in) definida em 1/8 

in (SEIDER et al., 2009). 

 

3.6.4.9 TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

O dimensionamento dos custos com o sistema de tratamento de água pode ser 

estimado através da Equação 3.41 considerando-se tratamento secundário (SEIDER et al., 

2009). 

 

𝐶𝑇𝑅𝐴𝑇 = 43.000 ∙ 𝑄0,64 Equação 3.41 
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Onde: CTRAT = custo do sistema de tratamento de água ($); 

Q = vazão água a ser tratada (gpm). 

 

3.6.5 CUSTO TOTAL ANUALIZADO (TAC) 

 

Neste trabalho o TAC foi utilizado para analisar se as melhorias propostas na 

planta DEI em relação à planta original (DEC) seriam economicamente viáveis. A 

Equação 3.42 ilustra o cálculo do TAC: 

 

𝑇𝐴𝐶 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜
+ 𝑂𝑃𝐸𝑋 Equação 3.42 

 

Onde: CAPEX = custos de capital ($); 

Período de retorno = tempo que se espera ser suficiente para recuperar o 

investimento inicial ($), neste trabalho considerado 3 anos; 

OPEX = capital de operação ($/ano).   
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para as simulações dos 

processos de separação da mistura azeotrópica acetona/clorofórmio, com base nas 

simulações descritas por Luyben (2013) e nos processos com integrações propostas neste 

trabalho. A metodologia para o desenvolvimento das plantas de utilidades, necessárias ao 

cálculo dos ecoindicadores, também será apresentada. 

Foi possível desenvolver os ecoindicadores de consumo de energia, consumo de 

água, emissão de CO2 e geração de efluentes líquidos para todos os processos. Desta 

forma, os resultados foram analisados e comparadas suas ecoeficiências como critério de 

avaliação de impacto ambiental. A descrição da metodologia pode ser dividida nas 

seguintes etapas:  

 Simulação dos processos de separação acetona/clorofórmio: 

 Destilação extrativa convencional 

 Destilação extrativa com intensificação 

 Destilação por pressão variante convencional 

 Destilação por pressão variante com uma intensificação  

 Destilação por pressão variante com duas intensificações 

 Simulação das plantas de utilidades; 

 Desenvolvimento dos ecoindicadores; 

 Desenvolvimento do Índice de Comparação de Ecoeficiência (ICE); 

 Softwares e hardwares utilizados. 

 

4.1 SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO 

ACETONA/CLOROFÓRMIO 

 

A descrição da simulação da planta de destilação extrativa convencional e com 

intensificação são apresentadas, respectivamente, na Tabela 4.1 e na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.1 – Metodologia aplicada à destilação extrativa convencional. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação da planta de separação acetona/clorofórmio por 

destilação extrativa convencional. 

Objetivo Comparar os resultados da simulação com os apresentados por 

Luyben (2013) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de 

energia, consumo de água e emissão de CO2. 

Referência base Luyben (2013). 

Software UniSim® Design Suite R460.1 da Honeywell. 

Operação  Regime estacionário. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Solução Numérica - UniSim. Equações MESH (balanços de massa e 

energia, conservação e entalpia) intrínsecas do software. 

Alimentação Correntes F1 (Acetona e Clorofórmio) e DMSO 

(Dimetilsulfóxido). 

Produtos D1 (acetona 99,50 %mol) e D2 (clorofórmio 99,50 %mol). 

Validação de resultados Comparação dos resultados obtidos com aqueles expressos por 

Luyben (2013) via software Aspen Plus®. Desvios relativos 

desejados de até 5 % para correntes de massa e energia. 

Considerações Refervedores operam com vapor lps (COL1) e hps (COL2); 

Condensadores e resfriador operam com água de resfriamento a 

313 K. Equipamentos especificados sem perda de carga. 

 

A descrição da simulação da planta de destilação extrativa com intensificação é 

apresentada na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Metodologia aplicada à destilação extrativa com intensificação. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação da planta de separação acetona/clorofórmio por 

destilação extrativa com intensificação. 

Objetivo Melhorar indicadores ambientais em relação à planta 

convencional proposta por Luyben (2013), comparando através 

dos ecoindicadores de consumo de energia, consumo de água, 

emissão de CO2 e geração de efluentes líquidos. 

Referência base Luyben (2013). 

Software UniSim® Design Suite R460.1 da Honeywell. 

Operação  Regime estacionário. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Solução Numérica - UniSim. Equações MESH (balanços de massa e 

energia, conservação e entalpia) intrínsecas do software. 

Alimentação Correntes F1 (Acetona e Clorofórmio) e DMSO 

(Dimetilsulfóxido). 

Produtos D1 (acetona 99,50 %mol) e D2 (clorofórmio 99,50 %mol). 

Modificações Compressão da corrente de topo da COL2 até 5 atm e 

substituição do refervedor da COL1 e do condensador da COL2 

por um trocador de calor (TDC1). Adição de um trocador 

adicional (TDC2 – correntes B1 e B2), aquecedor (AQC1 – 

corrente B1), resfriador (RES2 – corrente topo 2) e válvula para 

alívio de pressão do vapor comprimido. 

Validação de resultados Comparação dos resultados com os expressos na planta 

convencional via software Aspen Plus®. Desvios relativos 

desejados de até 5 % para massa e energia. 

Considerações Refervedor opera com vapor hps (COL2) e aquecedor com lps; 

Condensadores e resfriador operam com água de resfriamento a 

313 K. Equipamentos especificados sem perda de carga. 
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A descrição da simulação da planta de destilação por pressão variante 

convencional é apresentada na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Metodologia aplicada à destilação por pressão variante convencional. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação da planta de separação acetona/clorofórmio por 

destilação por pressão variante convencional. 

Objetivo Comparar os resultados da simulação com os apresentados por 

Luyben (2013) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de 

energia, consumo de água, emissão de CO2 e geração de 

efluentes líquidos. 

Referência base Luyben (2013). 

Software UniSim® Design Suite R460.1 da Honeywell. 

Operação  Regime estacionário. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Solução Numérica - UniSim. Equações MESH (balanços de massa e 

energia, conservação e entalpia) intrínsecas do software. 

Alimentação Corrente F1 (Acetona e Clorofórmio). 

Produtos D1 (acetona 99,50 %mol) e D2 (clorofórmio 99,50 %mol). 

Validação de resultados Comparação dos resultados obtidos com aqueles expressos por 

Luyben (2013) via software Aspen Plus®. Desvios relativos 

desejados de até 5 % para correntes de massa e energia. 

Considerações Refervedores operam com vapor lps (COL1 e COL2), 

condensadores operam com água de resfriamento a 313 K. 

Equipamentos de troca térmica especificados sem perda de 

carga. Bomba elétrica opera com eficiência adiabática de 75 %. 

 

A descrição da simulação da planta de destilação por pressão variante com uma 

intensificação é apresentada na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Metodologia aplicada à destilação por pressão variante com uma 

intensificação. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação da planta de separação acetona/clorofórmio por 

destilação por pressão variante com uma intensificação. 

Objetivo Comparar os resultados da simulação com os apresentados por 

Luyben (2013) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de 

energia, consumo de água, emissão de CO2 e geração de 

efluentes líquidos. 

Referência base Luyben (2013). 

Software UniSim® Design Suite R460.1 da Honeywell. 

Operação  Regime estacionário. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Solução Numérica - UniSim. Equações MESH (balanços de massa e 

energia, conservação e entalpia) intrínsecas do software. 

Alimentação Corrente F1 (Acetona e Clorofórmio). 

Produtos D1 (acetona 99,50 %mol) e D2 (clorofórmio 99,50 %mol). 

Validação de resultados Comparação dos resultados obtidos com aqueles expressos por 

Luyben (2013) via software Aspen Plus®. Desvios relativos 

desejados de até 5 % para correntes de massa e energia. 

Considerações Refervedor opera com vapor lps (COL1), condensador opera 

com água de resfriamento a 313 K. Equipamentos de troca 

térmica especificados sem perda de carga. Bomba elétrica opera 

com eficiência adiabática de 75 %. 

 

A descrição da simulação da planta de destilação por pressão variante com duas 

intensificações é apresentada na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Metodologia aplicada à destilação por pressão variante com duas 

intensificações. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação da planta de separação acetona/clorofórmio por 

destilação por pressão variante com duas intensificações. 

Objetivo Melhorar indicadores ambientais em relação à planta 

convencional proposta por Luyben (2013), comparando através 

dos ecoindicadores de consumo de energia, consumo de água, 

emissão de CO2 e geração de efluentes líquidos. 

Referência base Luyben (2013). 

Software UniSim® Design Suite R460.1 da Honeywell. 

Operação  Regime estacionário. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Solução Numérica - UniSim. Equações MESH (balanços de massa e 

energia, conservação e entalpia) intrínsecas do software. 

Alimentação Corrente F1 (Acetona e Clorofórmio). 

Produtos D1 (acetona 99,50 %mol) e D2 (clorofórmio 99,50 %mol). 

Modificações Compressão da corrente de topo da COL2 até 12 atm e 

substituição do refervedor da COL1 e do condensador da COL2 

por um trocador de calor (TDC1). Adição de um aquecedor 

(AQC1 – corrente B1), resfriador (RES1 – corrente topo 2) e 

válvula para alívio de pressão do vapor comprimido. 

Validação de resultados Comparação dos resultados com os expressos na planta 

convencional via software Aspen Plus®. Desvios relativos 

desejados de até 5 % para massa e energia. 

Considerações O aquecedor (AQC1) opera com vapor lps, o resfriador opera 

com água de resfriamento a 313 K. Equipamentos de troca 

térmica especificados sem perda de carga. Bomba elétrica opera 

com eficiência adiabática de 75 %. 
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4.2 PLANTAS DE UTILIDADES 

 

As Tabelas Tabela 4.6 e Tabela 4.7 apresentam a metodologia e simulação das 

plantas de utilidades. Nelas são detalhadas as principais considerações, informações e 

valores heurísticos usadas para a simulação das plantas de utilidades do sistema de 

geração de vapor e de resfriamento. 

 

Tabela 4.6 – Metodologia aplicada à simulação do sistema de geração de vapor. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação computacional do sistema de geração de vapor. 

Objetivo Obter a vazão da corrente de água de reposição e a taxa de 

consumo energético pertinentes à geração de vapor, necessárias 

para o cálculo dos ecoindicadores. 

Referências Flynn (2009); Seider et al. (2009); Turton et al. (2012). 

Software UniSim® Design Suite R460.1 da Honeywell. 

Operação  Regime estacionário. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Alimentação Água (H2O). 

Makeup Água tratada sob as condições de 1,0 atm e 303 K. 

Condições operacionais do 

vapor 

lps (vapor de baixa pressão): 7,0 atm e 438,7 K;                       

mps (vapor de média pressão): 16,3 atm e 476 K;                  

hps (vapor de alta pressão): 41,6 atm e 526,8 K. 

Heurísticas das perdas 2% purga, 1% de perdas no tratamento e 20% nos processos de 

aquecimento. 

Considerações Caldeira queima gás natural seco com eficiência de 80 % 

especificada sem perda de carga. Bombas elétricas operam com 

eficiência adiabática de 75 %. Efluentes líquidos: Purga da 

caldeira e perdas no processo. 
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Tabela 4.7 – Metodologia aplicada à simulação do sistema de resfriamento. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação computacional do sistema de resfriamento. 

Objetivo Obter a vazão da corrente de água de reposição e a taxa de 

consumo energético pertinentes ao sistema de resfriamento, 

necessárias para o cálculo dos ecoindicadores. 

Referências Flynn (2009); Seider et al. (2009); Turton et al. (2012). 

Software UniSim® Design Suite R460.1 da Honeywell. 

Operação  Regime estacionário. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC VLE. 

Alimentação Água (H2O). 

Makeup Água tratada sob as condições de 1,0 atm e 303 K. 

Condições operacionais Água gelada para resfriamento: 5 atm e 303 K. Água aquecida 

(retorno da água de resfriamento): 5 atm e 313 K. 

Heurísticas das perdas 3% purga, 1% por evaporação e arraste e 1% nos processos de 

resfriamento 

Considerações Bomba elétrica com eficiência adiabática de 75 %. Torre de 

resfriamento do tipo tiragem induzida com ventiladores 

operando com energia elétrica.  

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

A Tabela 4.8 apresenta a metodologia para o desenvolvimento de ecoindicadores 

de consumo de água, de energia e emissão de CO2. 

 

Tabela 4.8 – Desenvolvimento dos ecoindicadores. 

Metodologia 

Conteúdo Cálculo dos ecoindicadores de consumo de energia, de água e 

emissão de CO2. 
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Tabela 4.8 – Desenvolvimento dos ecoindicadores (continuação). 

Objetivo Quantificar, por meio de ecoindicadores, impactos ambientais 

na separação da mistura acetona/clorofórmio nas cinco 

diferentes plantas estudadas no capítulo 3. 

Referências Young et al. (2000); Siitonen et al. (2010); Pereira et al. (2018)  

Taxa de produção Vazão mássica das correntes D1 e D2 em t/h. 

Ecoindicador de                  

consumo de energia 

Razão da energia elétrica consumida em um determinado 

período de tempo pela produção equivalente (unidade GJ/t). 

Fontes de consumo energético das plantas: bombas 

(destilação por pressão variante e planta de utilidades), 

compressores (processos com recompressão de vapor) e 

ventiladores da torre de resfriamento (planta de utilidades). 

Equação: 3.1. 

Ecoindicador de           

consumo de água 

Razão da vazão volumétrica total de água consumida em um 

determinado período de tempo pela produção total 

(unidade tm OH
3

2 ). 

Fontes de consumo de água: corrente makeup do sistema de 

geração de vapor e de resfriamento (planta de utilidades). 

Equação: 3.2. 

Ecoindicador de                       

emissão de CO2 

Razão das emissões de CO2 em um determinado período pela 

produção total equivalente (unidade tt
2CO ). 

Fontes emissoras de CO2: direta através da queima de gás 

natural na caldeira (planta de utilidades) e indireta através de 

equipamentos elétricos, tais como: bombas (destilação por 

pressão variante e planta de utilidades), compressores 

(destilação por pressão variante), compressores (processos com 

recompressão de vapor) e ventiladores (planta de utilidades). 

Equações: 3.3, 3.4 e 3.5. 
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4.4 DESENVOLVIMENTO DO ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE 

ECOEFICIÊNCIA 

 

A Tabela 4.9 apresenta a metodologia para o desenvolvimento do Índice 

Comparativo de Ecoeficiência (ICE). 

 

Tabela 4.9 – Desenvolvimento do método ICE. 

Metodologia 

Conteúdo Cálculo do ganho de ecoeficência (%), aplicação do método 

ICE. 

Objetivo Ranqueamento em termos de ecoeficiência dos processos de 

separação acetona/clorofórmio estudados. 

Referência Pereira et al. (2014) 

Execução Adimensionamento dos ecoindicadores dividindo o valor de 

cada ecoindicador pelo maior valor entre sua categoria. 

Disposição dos ecoindicadores normalizados em um gráfico 

radar para comparação qualitativa. 

Divisão da figura formada para cada processo em triângulos e 

cálculo da área de cada um deles através da lei dos senos 

(Equação 3.6). O ângulo central de cada figura tem medida igual 

à divisão de 2π pelo número de ecoindicadores.  

Cálculo da área de cada figura através da soma da área de seus 

triângulos. 

Cálculo do ICE através da Equação 2.5. 

Equações 3.6 e 2.5 
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4.5 DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

A Tabela 4.10 apresenta a metodologia para o desenvolvimento da avaliação 

econômica, com cálculo do custo específico de energia e custo total anualizado. 

 

Tabela 4.10 – Desenvolvimento da avaliação econômica. 

Metodologia 

Conteúdo Cálculo do custo específico de energia (CEE), CAPEX, OPEX 

e TAC para as plantas DEI e DEC. 

Objetivo Avaliar a viabilidade econômica da planta de destilação 

extrativa intensificada (DEI) em relação à planta original (DEC). 

Principais referências Turton et al. (2012), Seider et al. (2009), Peters et al. (2003), 

Jenkins (2020), Perry et al. (2008), Couper et al. (2012), Sinnott 

(2014) e Towler e Sinnott (2012). 

Software Microsoft Excel®. 

Execução Cálculo dos custos dos equipamentos (CE) através das equações 

descritas na seção 3.6.4 e ajuste temporal utilizando o Índice de 

Custo de Planta Química (CEPCI). 

Cálculo dos custos de capital (CAPEX) e dos custos 

operacionais (OPEX) a partir das heurísticas propostas na seção 

3.6.3. 

Cálculo do custo total de produção (CTP), custo específico de 

energia (CEE) através da Equação 3.7 e Equação 3.8. 

Cálculo do custo total anualizado (TAC) a partir da Equação 

3.42 para período de 3 anos. 

Equações Equação 3.7 à Equação 3.42. 
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4.6 SOFTWARE E HARDWARE 

 

Neste trabalho foram utilizados os seguintes softwares: UniSim® Design Suite 

R460.1, da Honeywell, além de Word®, Excel® e PowerPoint® do Pacote Office 2007 da 

Microsoft. O UniSim foi o principal software utilizado neste trabalho. Nele foram 

realizadas as simulações das cinco plantas de separação da mistura acetona/clorofórmio 

e as plantas de utilidades referentes a cada um desses processos.  

Já os componentes do pacote Office foram utilizados para construção do texto 

(Word), contabilização, cálculos, geração de gráficos e tabelas de resultados, além de 

todo processo de cálculo de ecoindicadores e avaliação econômica (Excel) e, por fim, 

para a produção de fluxogramas dos processos (PowerPoint). O hardware consiste em um 

notebook com processador Intel® Core™ i5 a 2.50GHz com 4GB de memória RAM, 

disco rígido de 512GB e sistema operacional Windows 8.1 de 64 bits. 

Desta forma, foi apresentada toda a metodologia deste trabalho. Esta descrição 

será relevante para o entendimento da discussão dos resultados e da conclusão, temas dos 

próximos capítulos. 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com as 

simulações das plantas descritas originalmente por Luyben (2013): destilação extrativa, 

destilação por pressão variante convencional e com uma intensificação; e das plantas com 

intensificação propostas neste trabalho: destilação extrativa integrada energeticamente e 

destilação por pressão variante com duas intensificações. Os resultados serão 

apresentados com tabelas e gráficos e validados por meio de comparação com os dados 

fornecidos no artigo de referência, por meio de cálculos de desvios percentuais. 

Serão apresentados e discutidos também os resultados referentes ao 

desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2, consumo 

de água e geração de efluentes para todos os cinco processos estudados. Por fim, os 

ecoindicadores serão avaliados de forma integrada através do índice de comparação de 

ecoeficiência (ICE) dos processos, segundo metodologia proposta por 

Pereira et al. (2014). 

 

5.1 SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados das simulações de todos os 

processos de separação estudados neste trabalho: tanto as reproduções das plantas 

propostas por Luyben (2013) quanto as propostas com recompressão de vapor, todos 

realizados com o uso do software UniSim®. Os resultados obtidos serão discutidos em 

relação aos dados de massa e energia, correspondentes à simulação realizada e 

comparados com o trabalho desenvolvido pelo autor. 

 

5.1.1 DESTILAÇÃO EXTRATIVA CONVENCIONAL 

 

A planta do processo convencional de destilação extrativa (DEC), proposta por 

Luyben (2013), foi simulada de acordo com as condições operacionais descritas pelo 

autor.  A Figura 5.1 apresenta a planta na interface do software com as indicações das 

respectivas tags das correntes e equipamentos. 
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Figura 5.1 – Simulação da planta de DEC no UniSim®. 

 

Como há perdas de DMSO nas correntes D1 e D2 foi adicionada uma corrente 

de Backup de DMSO com a mesma temperatura e pressão da corrente DMSO. A vazão 

molar da corrente foi calculada pelo simulador. Um misturador (MIX) foi utilizado para 

unir as correntes B2_2 e Backup (DMSO). A Figura 5.2 mostra os detalhes desta corrente. 

 

 

Figura 5.2 – Especificações da corrente Backup (DMSO) na planta DEC. 

 

Na Tabela 5.1 estão dispostos os resultados da simulação para as vazões e 

composições molares, temperaturas e pressões de cada uma das correntes e componentes 

em comparação com aqueles expressos no trabalho de Luyben (2013). A comparação dos 

resultados ocorre através do cálculo do desvio percentual de acordo com a Equação 5.1, 
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no qual: UniSimX  é o valor da variável em questão obtido na simulação computacional e 

LuybenX  é o valor da mesma variável no artigo. 

%100
X

XX
(%)PercentualDesvio

Luyben

LuybenUniSim



   Equação 5.1 

 

O desvio percentual máximo estabelecido como aceitável para todos os 

processos foi definido em 5% para composições, vazões, temperaturas, pressões e 

energias. 

 

Tabela 5.1 – Resultados das correntes materiais da planta DEC. 

Propriedade 
 Corrente 

 F1 DMSO B1 D1 B2 D2 

Temperatura 

(K) 

UniSim 320,0 320,0 407,4 332,1 467,4 337,2 

Luyben 320,0 320,0 410,0 332,0 470,0 337,0 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,63 0,03 0,54 0,07 

Pressão (atm) 

UniSim 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Luyben 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vazão molar 

(kmol/h) 

UniSim 100,0 164,4 214,4 50,0 164,4 50,0 

Luyben 100,0 164,4 214,3 50,0 164,4 50,0 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 0,07 

Composição: 

acetona (%mol) 

UniSim 50,00 0,00 0,10 99,50 0,00 0,43 

Luyben 50,00 0,00 0,10 99,50 0,00 0,44 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 

Composição: 

clorofórmio 

(%mol) 

UniSim 50,00 0,05 23,25 0,50 0,05 99,57 

Luyben 50,00 0,01 23,22 0,50 0,01 99,55 

Desvio (%) 0,00 400,23 0,11 0,00 399,94 0,02 

Composição: 

DMSO (%mol) 

UniSim 0,00  99,95 76,65 15 ppm 99,95 0,00 

Luyben 0,00 99,99 76,68 15 ppm 99,99 0,01 

Desvio (%) 0,00 0,04 0,03 0,00 0,04 99,94 

 

Devido ao fato de as especificações da corrente de entrada e de todos os 

equipamentos presentes na literatura terem sido configuradas de acordo com o trabalho 
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de referência, os resultados da simulação para as vazões, temperaturas, pressões e 

composições na planta de destilação extrativa convencional mostram-se coerentes com 

aqueles relatados por Luyben (2013).  

  Todas as variáveis analisadas ficaram bem abaixo do patamar de erro máximo 

aceitável (até 5%), exceto a fração molar de clorofórmio na corrente B2 e na corrente 

DMSO e a fração molar de DMSO na corrente D2. Apesar de apresentarem valores de 

desvio muito elevados, como a composição dos componentes em questão nestas correntes 

é muito pequena (0,01 %mol) este desvio torna-se irrelevante para o processo. 

A Tabela 5.2 apresenta os resultados das correntes de energia utilizadas nos 

equipamentos e a comparação com o relatado no trabalho de Luyben (2013). 

 

Tabela 5.2 – Resultados das potências da planta DEC. 

Equipamento Tag 
Potência (MW) 

Resultado Luyben Desvio (%) 

Refervedor (coluna de acetona) R-COL1 1,512 1,584 4,56 

Condensador (coluna de acetona) C-COL1 0,723 0,737 1,89 

Refervedor (coluna de clorofórmio) R-COL2 1,001 1,044 4,10 

Condensador (coluna de clorofórmio) C-COL2 0,656 0,667 1,72 

Resfriador RES1 1,086 1,140 4,75 

 

A pequena diferença nos resultados em comparação com os relatados na 

literatura provavelmente é relativa à diferença de softwares: neste trabalho foi utilizado o 

UniSim Design R460.1 e Luyben (2013) utilizou o software Aspen Plus. Apesar disso, os 

resultados das correntes de energia expostos na Tabela 5.2, assim como os resultados das 

correntes materiais expressos na Tabela 5.1, se mostraram coerentes com a literatura. Os 

resultados desta simulação apresentaram todos os desvios inferiores a 5%, garantindo que 

a qualidade final dos produtos seja de acordo com o esperado. 

 

5.1.2 DESTILAÇÃO EXTRATIVA COM INTENSIFICAÇÃO 

 

A planta do processo modificado de destilação extrativa (DEI) foi simulada 

através do software UniSim® buscando manter as características de todas as outras etapas 

do processo o mais próximas possíveis das condições da planta convencional. A Figura 
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5.3 apresenta a planta na interface do software com as indicações das respectivas tags das 

correntes e equipamentos. 

 

 

Figura 5.3 – Simulação da planta DEI no UniSim®. 

 

Como há perdas de DMSO nas correntes D1 e D2, assim como na planta 

convencional, foi adicionada uma corrente de backup de DMSO com a mesma 

temperatura e pressão da corrente DMSO. A vazão molar da corrente foi calculada pelo 

simulador. Um misturador (MIX) foi utilizado para unir as correntes B2 e Backup 

(DMSO). A Figura 5.4 mostra os detalhes desta corrente. 

 

 

Figura 5.4 – Especificações da corrente Backup (DMSO) na planta DEI. 
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Na Tabela 5.3 estão dispostos os resultados da simulação para as vazões e 

composições molares, temperaturas e pressões de cada uma das correntes e componentes. 

Os resultados foram comparados com os resultados apresentados por Luyben (2013) para 

a destilação extrativa convencional através do cálculo do desvio percentual a partir da 

Equação 5.1. 

 

Tabela 5.3 – Resultados das correntes materiais da planta DEI. 

Propriedade 
 Corrente 

 F1 DMSO B1 D1 B2 D2 

Temperatura 

(K) 

UniSim 320,0 320,0 407,4 332,1 467,4 337,2 

Luyben 320,0 320,0 410,0 332,0 470,0 337,0 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,63 0,03 0,54 0,07 

Pressão (atm) 

UniSim 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1* 

Luyben 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vazão molar 

(kmol/h) 

UniSim 100,0 164,4 214,4 50,0 164,4 50,0 

Luyben 100,0 164,4 214,3 50,0 164,4 50,0 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,03 0,07 0,01 0,06 

Composição: 

acetona (%mol) 

UniSim 50,00 0,00 0,10 99,50 0,00 0,43 

Luyben 50,00 0,00 0,10 99,50 0,00 0,44 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 2,51 

Composição: 

clorofórmio 

(%mol) 

UniSim 50,00 0,05 23,25 0,50 0,05 99,55 

Luyben 50,00 0,01 23,22 0,50 0,01 99,55 

Desvio (%) 0,00 400,23 0,13 0,00 399,98 0,00 

Composição: 

DMSO (%mol) 

UniSim 0,00  99,95 76,65 15 ppm 99,95 0,02 

Luyben 0,00 99,99 76,68 15 ppm 99,99 0,01 

Desvio (%) 0,00 0,04 0,04 0,18 0,04 108,44 

* Entre o compressor CMP1 e a válvula VLV1 a pressão é 5,0 atm. 

 

Com relação às correntes materiais, para todos os parâmetros analisados os 

resultados foram muito próximos à planta convencional de destilação extrativa, indicando 

que esta alternativa de processo não altera a qualidade do produto final. O erro percentual 

de todas as variáveis ficou abaixo do patamar de erro máximo (5%) exceto para aquelas 

composições abaixo de 0,01%mol: composição de clorofórmio na corrente B2 e na 
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corrente DMSO e composição de DMSO na corrente D2. Conforme discutido 

anteriormente, apesar de elevado, este desvio é irrelevante para o processo uma vez que 

as frações molares em questão são muito pequenas (0,01%). 

A Tabela 5.4 apresenta os resultados das correntes de energia utilizadas nos 

equipamentos e a comparação com o relatado no trabalho de Luyben (2013) para a 

destilação extrativa convencional.  

 

Tabela 5.4 – Resultados das potências da planta DEI. 

Equipamento Tag Potência (MW) 

Condensador (coluna de acetona) C-COL1 0,723 

Refervedor (coluna de clorofórmio) R-COL2 0,985 

Resfriador 1 RES1 0,549 

Compressor 1 CMP1 0,136 

Aquecedor 1 AQC1 0,328 

Resfriador 2 RES2 0,129 

 

Assim como os resultados para correntes materiais, os resultados em relação às 

correntes energéticas apresentaram-se satisfatórios. O primeiro trocador de calor (TDC1) 

possibilitou a redução dos gastos energéticos com o refervedor (R-COL1) e o 

condensador (C-COL2), uma vez que os gastos energéticos do aquecedor (AQC1) e 

resfriador (RES2) adicionados são menores do que àqueles na planta original. Já o uso do 

segundo trocador de calor (TDC2), que conecta as correntes de fundo das duas colunas 

(B1 e B2), possibilitou menores gastos energéticos no resfriador 1 (RES1), funcionando 

como um resfriador prévio para a corrente B2, assim demandando uma potência menor. 

 

5.1.3 DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE CONVENCIONAL 

 

A planta do processo convencional de destilação por pressão variante (DPC), 

proposta por Luyben (2013), foi simulada de acordo com as condições operacionais 

descritas pelo autor. A Figura 5.5 apresenta a planta na interface do software com as 

indicações das respectivas tags das correntes e equipamentos. 
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Figura 5.5 – Simulação da planta DPC no UniSim®. 

 

Na Tabela 5.5 estão dispostos os resultados da simulação para as vazões e 

composições molares, temperaturas e pressões de cada uma das correntes e componentes. 

Os resultados foram comparados com os resultados obtidos por Luyben (2013) por meio 

do cálculo do desvio percentual a partir da Equação 5.1. 

 

Tabela 5.5 – Resultados das correntes materiais da planta DPC. 

Propriedade 
 Corrente 

 F1 B1 D1 B2 D2 

Temperatura (K) 

UniSim 320,0 425,8 417,1 329,6 326,5 

Luyben 320,0 431,6 416,9 334,8 326,5 

Desvio (%) 0,00 1,34 0,04 1,56 0,00 

Pressão (atm) 

UniSim 10,00 10,00 10,00 0,77 0,77 

Luyben 10,00 10,00 10,00 0,77 0,77 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vazão molar 

(kmol/h) 

UniSim 100,0 611,2 49,8 561,7 49,5 

Luyben 100,0 625,0 50,0 575,0 50,0 

Desvio (%) 0,00 2,21 0,44 2,32 0,91 

Composição: 

acetona (%mol) 

UniSim 50,00 30,71 99,85 33,40 0,18 

Luyben 50,00 29,80 99,50 32,35 0,50 

Desvio (%) 0,00 3,04 0,35 3,24 64,62 

Composição: 

clorofórmio 

(%mol) 

UniSim 50,00 69,29 0,15 66,60 99,82 

Luyben 50,00 70,20 0,50 67,65 99,50 

Desvio (%) 0,00 1,29 70,30 1,55 0,32 
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Como se pode observar na Tabela 5.5, todas as especificações da corrente de 

entrada e todos os equipamentos foram simulados exatamente como no artigo referência. 

Os resultados foram satisfatórios, uma vez que todos os desvios percentuais foram 

inferiores a 5%, com exceção das concentrações que são inferiores a 0,50 %mol: 

clorofórmio na corrente D1 e acetona na corrente D2. 

Apesar dos elevados desvios (70,30% e 64,62%) estes dados não impactam 

negativamente no sucesso da separação. As concentrações molares mínimas de acetona e 

clorofórmio nos seus respectivos destilados foram especificadas em 99,5 %mol e foram 

alcançados patamares superiores de separação (~99,8 %mol para ambas as correntes de 

destilado), mostrando que o objetivo de separação com uma pureza adequada foi 

alcançado. A Tabela 5.6 apresenta os resultados das correntes de energia utilizadas nos 

equipamentos e a comparação com o relatado no trabalho de Luyben (2013).  

 

Tabela 5.6 – Resultados das potências da simulação da planta DPC. 

Equipamento Tag 
Potência (MW) 

Resultados Luyben Desvio (%) 

Refervedor (coluna de acetona) R-COL1 11,931 12,160 1,88 

Condensador (coluna de acetona) C-COL1 9,669 9,368 3,21 

Refervedor (coluna de clorofórmio) R-COL2 9,498 9,348 1,61 

Condensador (coluna de clorofórmio) C-COL2 11,564 11,940 3,15 

Bomba 1 PMP1 0,016 - - 

 

Os resultados dos valores das energias das correntes foram próximos aos obtidos 

pela literatura de referência, o que pode ser observado por meio dos desvios percentuais 

estarem todos abaixo de 4%. Luyben (2013) não mencionou em seu trabalho a energia 

consumida pela bomba. Pequenas diferenças entre os resultados desta simulação e aqueles 

encontrados na literatura, tanto nas correntes materiais quanto nas energias dos 

equipamentos, o que provavelmente pode ser justificado pelas diferentes rotinas 

numéricas de solução e pacotes termodinâmicos. Os maiores desvios nos gastos 

energéticos são nos condensadores (~3,2%). 

Apesar dessas diferenças, os produtos finais, correntes D1 e D2 apresentaram 

resultados muito próximos da literatura, com desvios inferiores a 0,5%, com exceção das 

concentrações inferiores a 0,5 %mol, que foram justificadas anteriormente. Assim, pode-
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se concluir que os resultados foram satisfatoriamente condizentes com os resultados 

obtidos na literatura. 

 

5.1.4 DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE COM UMA 

INTENSIFICAÇÃO 

 

A planta do processo de destilação por pressão variante com uma intensificação 

(DPI) proposta por Luyben (2013), foi simulada de acordo com as condições operacionais 

descritas pelo autor. A Figura 5.6 apresenta a planta na interface do software com as 

indicações das respectivas tags das correntes e equipamentos. 

 

 

Figura 5.6 – Simulação da planta de DPI no UniSim®. 

 

Na Tabela 5.7 estão dispostos os resultados da simulação para as vazões e 

composições molares, temperaturas e pressões de cada uma das correntes e componentes. 

Os resultados foram comparados com os resultados de Luyben (2013) por meio do cálculo 

do desvio percentual a partir da Equação 5.1. 
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Tabela 5.7 – Resultados das correntes materiais da planta DPI. 

Propriedade 

 Corrente 

 F1 B1 D1 B2 D2 

Temperatura (K) 

UniSim 320,0 425,9 417,0 330,4 326,5 

Luyben 320,0 431,6 416,9 334,8 326,5 

Desvio (%) 0,00 1,32 0,02 1,31 0,01 

Pressão (atm) 

UniSim 10,00 10,00 10,00 10,00 0,77 

Luyben 10,00 10,00 10,00 10,00 0,77 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vazão molar 

(kmol/h) 

UniSim 100,0 628,7 50,0 578,8 49,8 

Luyben 100,0 625,0 50,0 575,0 50,0 

Desvio (%) 0,00 0,59 0,00 0,65 0,32 

Composição: 

acetona (%mol) 

UniSim 50,00 29,00 99,76 31,48 0,08 

Luyben 50,00 29,80 99,50 32,35 0,50 

Desvio (%) 0,00 2,69 0,26 2,70 83,64 

Composição: 

clorofórmio 

(%mol) 

UniSim 50,00 71,00 0,24 68,52 99,92 

Luyben 50,00 70,20 0,50 67,65 99,50 

Desvio (%) 0,00 1,14 51,86 1,29 0,42 

 

Com relação às correntes materiais, para todos os parâmetros analisados os 

resultados foram próximos daqueles encontrados na literatura. O erro percentual de maior 

parte das variáveis ficou abaixo do patamar de erro máximo (5%) exceto para aquelas 

composições abaixo de 0,5 %mol: composição de clorofórmio na corrente D1 e 

composição de acetona na corrente D2. Conforme discutido anteriormente, apesar de 

elevado, este desvio é irrelevante para o processo uma vez que as frações molares em 

questão são muito pequenas (0,5 %mol). 

Novamente os maiores desvios percentuais, depois daqueles que foram 

discutidos no parágrafo anterior, estão na composição molar de acetona nas correntes de 

fundo das colunas (correntes B1 e B2). Estas correntes possuem concentrações 
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relativamente baixas de acetona (~30%), mas ainda assim obtiveram desvios percentuais 

abaixo de 3% em relação ao encontrado no trabalho de Luyben (2013). 

Estas divergências, mais uma vez, possivelmente podem ser justificadas pelas 

diferentes rotinas numéricas de solução e pacotes termodinâmicos. Contudo, não 

interferiam na qualidade dos produtos finais D1 e D2, que atingiram concentrações de 

substrato superiores àquelas encontradas no trabalho de Luyben (2013).  

Assim como os resultados para correntes materiais, os resultados em relação às 

correntes energéticas apresentaram-se satisfatórios. Os desvios percentuais foram 

inferiores a 1%. O autor não relatou em seu trabalho a energia consumida pela bomba. A 

Tabela 5.8 apresenta os resultados das correntes de energia utilizadas nos equipamentos. 

 

Tabela 5.8 – Resultados das potências da simulação da planta DPI. 

Equipamento Tag 
Potência (MW) 

Resultado Luyben Desvio (%) 

Refervedor (coluna de acetona) R-COL1 12,132 12,160 0,23 

Condensador (coluna de clorofórmio) C-COL2 11,837 11,940 0,86 

Bomba 1 PMP1 0,017 - - 

 

5.1.5 DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE COM DUAS 

INTENSIFICAÇÕES 

 

A planta do processo de destilação por pressão variante com duas intensificações 

(DPII) proposta neste trabalho, foi simulada buscando manter as condições operacionais 

descritas pelo autor inalteradas. A Figura 5.7 apresenta a planta na interface do software 

com as indicações das respectivas tags das correntes e equipamentos. 
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Figura 5.7 – Simulação da planta de DPII no UniSim®. 

 

Na   
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Tabela 5.9 estão dispostos os resultados da simulação para as vazões e 

composições molares, temperaturas e pressões de cada uma das correntes e componentes. 

Os resultados foram comparados com os resultados de Luyben (2013) para a planta com 

uma intensificação através do cálculo do desvio percentual a partir da Equação 5.1. 
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Tabela 5.9 – Resultados das correntes materiais da planta DPII. 

Propriedade 

 Corrente 

 F1 B1 D1 B2 D2 

Temperatura (K) 

UniSim 320,0 425,8 417,0 329,6 326,5 

Luyben 320,0 431,6 416,9 334,8 326,5 

Desvio (%) 0,00 1,33 0,02 1,56 0,00 

Pressão (atm) 

UniSim 10,00 10,00 10,00 10,00 0,77* 

Luyben 10,00 10,00 10,00 10,00 0,77 

Desvio (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vazão molar 

(kmol/h) 

UniSim 100,0 611,1 50,2 560,3 49,8 

Luyben 100,0 625,0 50,0 575,0 50,0 

Desvio (%) 0,00 2,23 0,48 2,55 0,48 

Composição: 

acetona (%mol) 

UniSim 50,00 30,08 99,59 32,76 0,14 

Luyben 50,00 29,80 99,50 32,35 0,50 

Desvio (%) 0,00 0,95 0,09 1,28 72,53 

Composição: 

clorofórmio 

(%mol) 

UniSim 50,00 69,92 0,41 67,24 99,86 

Luyben 50,00 70,20 0,50 67,65 99,50 

Desvio (%) 0,00 0,40 17,03 0,61 0,36 

* Entre o compressor CMP1 e a válvula VLV1 a pressão é 12,0 atm. 

 

Com relação às correntes materiais, para a maior parte os parâmetros analisados 

os resultados foram muito próximos aos resultados da planta de destilação por pressão 

variante integrada energeticamente simulada por Luyben (2013). O erro percentual da 

maior parte das variáveis ficou abaixo do patamar de erro máximo (5%) exceto para 

aquelas composições abaixo de 0,5 %mol: composição de clorofórmio na corrente D1 de 

acetona na corrente D2. Conforme discutido anteriormente, apesar de elevado, este desvio 

é irrelevante para o processo uma vez que as frações molares em questão são muito 

pequenas (0,5 %mol). 
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Os maiores desvios percentuais, depois daqueles que foram discutidos no 

parágrafo anterior, estão nas vazões das correntes de recirculação B1 e B2: 

aproximadamente 2%. Ainda assim obtiveram desvios percentuais abaixo do patamar 

estabelecido como aceitável em relação aos resultados obtidos no trabalho de 

Luyben (2013). 

Estas divergências não interferiam na qualidade dos produtos finais D1 e D2, 

que atingiram concentrações de substrato superiores àquelas encontradas no trabalho de 

Luyben (2013). A Tabela 5.10 apresenta os resultados das correntes de energia utilizadas 

nos equipamentos.  

 

Tabela 5.10 – Resultados das potências da simulação da planta DPII. 

Equipamento Tag Potência (MW) 

Compressor 1 CMP1 3,940 

Resfriador 1 RES1 4,684 

Aquecedor 1 AQC1 0,923 

Bomba 1 PMP1 0,016 

 

5.2 PLANTA DE UTILIDADES 

 

A partir das especificações e heurísticas definidas no Capítulo 3, foi possível 

simular o sistema de geração de vapor e para todos os processos de separação 

acetona/clorofórmio. O objetivo principal da simulação é a determinação das vazões 

referentes à corrente makeup, perdas e purgas; consumo energético das bombas e nos 

ventiladores da torre de resfriamento e a taxa de transferência de calor da caldeira. 

É importante mencionar que não foi realizada a simulação do tratamento da água, 

apenas a estimativa das perdas, pois o objetivo da simulação da planta de utilidades é a 

obtenção de informações pertinentes à metodologia de ecoindicadores e esta simulação. 

não acrescentaria informações relevantes (TURTON et al., 2012; SENEVIRATNE, 

2007). 

A caldeira foi simulada através de dois equipamentos distintos: o pré-aquecedor, 

que representa o aquecimento da água até sua temperatura de saturação (calor sensível), 

e o vaporizador, onde ocorre apenas transferência de calor latente. A taxa de transferência 
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de calor na caldeira é calculada somando as taxas teóricas no pré-aquecedor e vaporizador 

e dividindo pela eficiência da caldeira, definida em 80%. 

As heurísticas de perdas descritas no Capítulo 3 foram aplicadas e foi possível 

obter os resultados das suas vazões. A Figura 5.8 e a  Figura 5.9 mostram, 

respectivamente, o sistema de geração de vapor e o de refriamento no ambiente do 

software UniSim®. 

 

 

Figura 5.8 – Simulação do sistema de geração de vapor na planta de utilidades. 

 

 

Figura 5.9 – Simulação do sistema de resfriamento na planta de utilidades. 

 

Na Figura 5.8, o equipamento TB001 está amarelo pois não ocorre a utilização 

de vapor de média pressão. Na Tabela 5.11 e na Tabela 5.12 são apresentados os 

resultados referentes às plantas de utilidades dos processos estudados neste trabalho. 



118 

 

Tabela 5.11 – Resultados da planta de utilidades para a destilação extrativa. 

Sistema de Geração de Vapor 

Corrente 
Vazão volumétrica (m3 H2O/h) 

DEC DEI 

Makeup (MUV) 1,058 0,5906 

Purga (PGV) 9,696.10-2 5,414.10-2 

Perdas no tratamento (PAT) 1,058.10-2 5,906.10-3 

Perdas nos processos de aquecimento (PPA) 0,9502 0,5305 

lps 2,642 0,5732 

hps 1,868 2,080 

Equipamento 
Energia (GJ/h) 

DEC DEI 

Bomba (P002) 2,753.10-2 1,537.10-2 

Pré-aquecedor 3,581 1,999 

Vaporizador 8,111 4,528 

Caldeira* 14,61 8,160 

Sistema de Resfriamento 

Corrente 
Vazão volumétrica (m3 H2O/h) 

DEC DEI 

Makeup (MUR) 10,56 5,999 

Purga (PTR) 6,335 3,600 

Perdas nos processos de resfriamento (PPR) 2,112 1,200 

Água para resfriamento (ARF) 211,2 120,0 

Equipamento 
Energia (GJ/h) 

DEC DEI 

Bomba (P001) 0,1135 6,448.10-2 

Ventiladores da torre de resfriamento (TOR) 3,036.10-2 1,725.10-2 

* A taxa de transferência de calor na caldeira é calculada somando as taxas teóricas no pré-

aquecedor e vaporizador e dividindo pela eficiência (80%). 
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Tabela 5.12 – Resultados da planta de utilidades para a destilação por pressão variante. 

Sistema de Geração de Vapor 

Corrente 
Vazão volumétrica (m3 H2O/h) 

DPC DPI DPII 

Makeup (MUV) 8,351 4,722 0,3590 

Purga (PGV) 0,7655 0,4329 3,291.10-2 

Perdas no tratamento (PAT) 8,351.10-2 4,722.10-2 3,590.10-3 

Perdas nos processos de aquecimento (PPA) 7,502 4,242 0,3225 

lps 37,51 21,21 1,613 

Equipamento 
Energia (GJ/h) 

DPC DPI DPII 

Bomba (P002) 3,233.10-2 1,828.10-2 1,390.10-3 

Pré-aquecedor 38,27 7,407 0,5631 

Vaporizador 77,22 43,67 3,320 

Caldeira* 112,9 63,85 4,854 

Sistema de Resfriamento 

Corrente 
Vazão volumétrica (m3 H2O/h) 

DPC DPI DPII 

Makeup (MUR) 91,05 50,72 20,07 

Purga (PTR) 54,63 30,43 12,04 

Perdas nos processos de resfriamento (PPR) 18,21 10,14 4,014 

Água para resfriamento (ARF) 1821 1014 401,4 

Equipamento 
Energia (GJ/h) 

DPC DPI DPII 

Bomba (P001) 0,9786 0,5452 0,2157 

Ventiladores da torre de resfriamento (TOR) 0,2618 0,1458 5,771.10-2 

* A taxa de transferência de calor na caldeira é calculada somando as taxas teóricas no pré-

aquecedor e vaporizador e dividindo pela eficiência (80%). 
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5.3 ECOINDICADORES 

 

Esta seção apresenta os resultados dos ecoindicadores de consumo de energia, 

consumo de água e emissão de CO2 para todos os processos de separação estudados. Os 

ecoindicadores foram desenvolvidos a partir das simulações das plantas de processo e das 

plantas de utilidades conforme a metodologia descrita no Capítulo 3. 

 

5.3.1 CONSUMO DE ENERGIA 

 

Na Tabela 5.13 são apresentados todos os equipamentos, seus respectivos 

consumos e o resultado de ecoindicador de consumo de energia para os processos de 

destilação extrativa. 

 

Tabela 5.13 – Ecoindicador de consumo de energia – destilação extrativa. 

Equipamento Planta 
Potência (GJ/h) 

DEC DEI 

Compressor (CMP1) Principal - 0,49 

Caldeira Utilidades 14,61 8,16 

Bomba (P001) Utilidades 0,11 0,06 

Bomba (P002) Utilidades 0,03 0,02 

Ventiladores da torre de resfriamento (TOR) Utilidades 0,03 0,02 

Consumo Total de Energia (GJ/h) 14,78 8,75 

Taxa de produção (t/h) 8,87 8,87 

Ecoindicador de consumo de energia (GJ/t) 1,67 0,99 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.13, houve um ganho de ecoeficiência em 

relação ao consumo de energia do processo integrado em relação ao convencional, uma 

vez que o consumo energético é inferior. Vale relembrar que quanto menor o valor 

numérico do ecoindicador, maior a ecoeficiência do processo. 

Observa-se também que o consumo energético da caldeira é muito superior aos 

demais equipamentos: representa 98% no processo convencional e 93% no integrado. A 
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caldeira é utilizada para geração de vapor para aquecimento das correntes e o vapor 

gerado é fluido de troca térmica nos refervedores e aquecedores. A Figura 5.10 mostra o 

destino da energia da caldeira nos processos de destilação extrativa. 

 

       

Figura 5.10 – Energia da caldeira nos processos de destilação extrativa. 

 

Na Tabela 5.14 são apresentados todos os equipamentos e o resultado do 

ecoindicador de consumo de energia para a destilação por pressão variante. 

 

Tabela 5.14 – Ecoindicador de consumo de energia – destilação por pressão variante. 

Equipamento Planta 
Potência (GJ/h) 

DPC DPI DPII 

Compressor (CMP1) Principal - - 14,18 

Bomba (PMP1) Principal 0,06 0,06 0,06 

Caldeira Utilidades 112,90 63,85 4,85 

Bomba (P001) Utilidades 0,98 0,55 0,22 

Bomba (P002) Utilidades 0,03 0,02 0,00 

Ventiladores da torre de resfriamento (TOR) Utilidades 0,26 0,15 0,06 

Consumo Total de Energia (GJ/h) 114,23 64,62 19,37 

Taxa de produção (t/h) 8,82 8,86 8,87 

Ecoindicador de consumo de energia (GJ/t) 12,96 7,29 2,18 
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Observando os resultados expressos na Tabela 5.14 conclui-se que as 

intensificações promoveram ganhos progressivos de ecoeficiência em relação ao 

consumo de energia. Novamente a caldeira representa grande parte do consumo 

energético, representando 99% para o processo convencional e com uma integração e 

25% para o processo com duas intensificações. 

No processo com duas integrações a introdução do compressor adicionou um 

consumo energético elevado (14,18 GJ/h), mas ainda assim reduziu consideravelmente o 

gasto energético da caldeira. A Figura 5.11 mostra o destino da energia da caldeira nos 

processos de destilação por pressão variante. 

 

 

Figura 5.11 – Energia da caldeira nos processos de destilação por pressão variante. 

 

A Figura 5.12 mostra os ecoindicadores de consumo energético em ordem 

crescente de ecoeficiência.  

 

 

Figura 5.12 – Ecoindicadores do consumo de energia para os processos estudados. 
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Com relação a esse ecoindicador, o processo que apresentou o melhor 

desempenho foi a destilação extrativa com intensificação, seguido da destilação extrativa, 

destilação por pressão variante com duas integrações, destilação por pressão variante com 

uma integração e destilação por pressão variante convencional. 

 

5.3.2 CONSUMO DE ÁGUA 

 

Nas Tabelas Tabela 5.15 e Tabela 5.16 são apresentados o consumo de água dos 

sistemas de geração de vapor e resfriamento e o ecoindicador de consumo de água. 

 

Tabela 5.15 – Ecoindicador de consumo de água para a destilação extrativa. 

Equipamento Planta 
Consumo (m3 H2O/h) 

DEC DEI 

Makeup do Sistema de geração de vapor (MUV) Utilidades 1,06 0,59 

Makeup do Sistema de resfriamento (MUR) Utilidades 10,56 6,00 

Consumo Total de água (m3 H2O/h) 11,62 6,59 

Taxa de produção (t/h) 8,87 8,87 

Ecoindicador de consumo de água (m3 H2O/t) 1,31 0,74 

 

Tabela 5.16 – Ecoindicador de consumo de água para a destilação por pressão variante. 

Equipamento Planta 
Consumo (m3 H2O/h) 

DPC DPI DPII 

Makeup do Sistema de geração de vapor (MUV) Utilidades 8,35 4,72 0,36 

Makeup do Sistema de resfriamento (MUR) Utilidades 91,05 50,72 20,07 

Consumo Total de água (m3 H2O/h) 99,40 55,44 20,43 

Taxa de produção (t/h) 8,82 8,86 8,87 

Ecoindicador de consumo de água (m3 H2O/t) 11,28 6,26 2,30 

 

O sistema de resfriamento é o que apresenta maior consumo de água, 

apresentando cerca de 10 vezes o consumo do sistema de geração de vapor para todos os 
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processos estudados com exceção da destilação por pressão variante com duas 

intensificações. A Figura 5.13 apresenta os ecoindicadores de consumo de água em ordem 

crescente de ecoeficiência. A ordem referida é idêntica àquela apresentada para os 

ecoindicadores de consumo energético. 

 

 

Figura 5.13 – Ecoindicadores do consumo de água para os processos estudados. 

 

5.3.3 EMISSÕES DE CO2 

 

Na Tabela 5.17 são apresentadas as emissões diretas e indiretas de CO2 e o 

resultado de ecoindicador de emissões de CO2 para os processos de destilação extrativa. 

 

Tabela 5.17 – Ecoindicador de emissões de CO2 para a destilação extrativa. 

Equipamento Planta 
Emissões (t CO2/h) 

DEC DEI 

Compressor (CMP1) Principal - 0,011 

Caldeira Utilidades 0,820 0,458 

Bomba (P001) Utilidades 0,003 0,001 

Bomba (P002) Utilidades 0,001 0,000 

Ventiladores da torre de resfriamento (TOR) Utilidades 0,001 0,000 

Total de emissões de CO2 (t CO2/h) 0,824 0,471 

Taxa de produção (t/h) 8,87 8,87 

Ecoindicador de emissões de CO2 (t CO2/t) 0,093 0,053 
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A caldeira, por ser a única fonte de emissões diretas, representa mais de 99% das 

emissões no processo convencional. No processo integrado, por consequência da redução 

do consumo de vapor, as emissões de CO2 também foram inferiores, diminuindo 

levemente o percentual de participação da caldeira nas emissões totais para 97%, um valor 

ainda assim bem elevado. As figuras Figura 5.14 e Figura 5.15 ilustram a contribuição de 

cada equipamento nas emissões de CO2 para as plantas de destilação extrativa. 

 

 

Figura 5.14 – Emissões de CO2 na destilação extrativa convencional. 

 

 

Figura 5.15 – Emissões de CO2 na destilação extrativa com intensificação. 

 

Na Tabela 5.18 são apresentadas as emissões diretas e indiretas de CO2 e o 

resultado de ecoindicador de emissões de CO2 para os processos de destilação por pressão 

variante. 
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Tabela 5.18 – Ecoindicador de emissões de CO2 para a destilação por pressão variante. 

Equipamento Planta 
Emissões (t CO2/h) 

DPC DPI DPII 

Compressor (CMP1) Principal - - 0,325 

Bomba (PMP1) Principal 0,001 0,001 0,001 

Caldeira Utilidades 6,334 3,582 0,272 

Bomba (P001) Utilidades 0,022 0,012 0,005 

Bomba (P002) Utilidades 0,001 0,000 0,000 

Ventiladores da torre de resfriamento (TOR) Utilidades 0,006 0,003 0,001 

Total de emissões de CO2 (t CO2/h) 6,364 3,600 0,605 

Taxa de produção (t/h) 8,82 8,86 8,87 

Ecoindicador de emissões de CO2 (t CO2/t) 0,722 0,406 0,068 

 

A partir dos dados apresentados na tabela anterior, pode-se concluir que as 

intensificações proporcionaram uma redução progressiva das emissões de CO2. 

Consequentemente, houve um ganho em termos de ecoeficiência sendo o processo com 

duas integrações o mais ecoeficiente. Na planta com recompressão do vapor (DPII) a 

adição do compressor acrescentou pouco ao processo em termos de emissões. Em 

contrapartida, proporcionou grande diminuição da necessidade de vapor, reduzindo em 

cerca de 13 vezes as emissões na caldeira. 

Novamente a caldeira representou mais de 99% das emissões nos processos 

convencional e com uma integração. Já no processo com duas integrações (DPII), a adição 

do compressor apesar de trazer um novo elemento promotor de emissões, reduziu as 

emissões na caldeira, fazendo com que a participação desta nas emissões totais seja de 

apenas 53,71%. 

A Figura 5.16, Figura 5.17 e Figura 5.18 ilustram a participação de cada 

equipamento nas emissões de CO2 para as plantas de destilação por pressão variante. 
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Figura 5.16 – Emissões de CO2 na destilação por pressão variante convencional. 

 

 

Figura 5.17 – Emissões de CO2 na destilação por pressão variante com uma 

intensificação. 
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Figura 5.18 – Emissões de CO2 na destilação por pressão variante com duas 

intensificações. 

 

A Figura 5.19 apresenta os ecoindicadores de emissões de CO2 em ordem 

crescente de ecoeficiência para todos os processos estudados. A ordem referida é parecida 

com aquela apresentada para os outros ecoindicadores, apenas alterando a posição dos 

processos DEC e DPII. Em termos de consumo energético e de água a planta DEC 

apresentou-se com maior ecoeficiência do que a DPII. Entretanto, em termos de emissões 

de CO2 o processo DPII mostrou-se mais satisfatório. 

 

 

Figura 5.19 – Ecoindicador de emissões de CO2 para os processos estudados. 
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5.4 ÍNDICE COMPARATIVO DE ECOEFICIÊNCIA 

 

A metodologia de análise qualitativa e quantitativa dos ecoindicadores foi 

desenvolvida conforme descrito no Capítulo 3 através do Índice Comparativo de 

Ecoeficiência (ICE) para os ecoindicadores de consumo de energia, consumo de água e 

emissões de CO2. Para tornar possível a comparação, foi realizado o adimensionamento 

dos ecoindicadores através da divisão do seu valor pelo maior em sua categoria. A Tabela 

5.19 sumariza os resultados dos ecoindicadores antes e depois da normalização. 

 

Tabela 5.19 – Normalização dos Ecoindicadores. 

Ecoindicadores não normalizados 

Ecoindicador 
Processo Maior 

valor DEC DEI DPC DPI DPII 

Consumo de energia (GJ/t) 1,67 0,99 12,96 7,29 2,18 12,96 

Consumo de água (m3 H2O/t) 1,31 0,74 11,28 6,26 2,30 11,28 

Emissões de CO2 (t CO2/t) 0,09 0,05 0,72 0,41 0,07 0,72 

Ecoindicadores normalizados 

Ecoindicador 
Processo Maior 

valor DEC DEI DPC DPI DPII 

Consumo de energia 0,13 0,08 1,00 0,56 0,17 1,00 

Consumo de água 0,12 0,07 1,00 0,56 0,20 1,00 

Emissões de CO2 0,13 0,07 1,00 0,56 0,09 1,00 

 

A normalização é fundamental para comparação, uma vez que elimina diferenças 

de unidades e categorias dos ecoindicadores permitindo que seus valores sejam tratados 

como índices. O maior valor de ecoindicador representa o pior resultado em termos de 

ecoeficência, uma vez que utiliza maiores recursos (energia, água, emite mais CO2) para 

produzir a mesma quantidade de produto. 

Por meio da normalização, todos os ecoindicadores variam entre zero e um. 

Quanto mais próximo de zero, mais ecoeficiente é o sistema. Dessa forma é possível 

projetar gráficos do tipo radar exibindo diferentes classes de ecoindicadores para uma 
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análise conjunta. Para este tipo de abordagem, todos os ecoindicadores possuem o mesmo 

peso. A Figura 5.20 apresenta o gráfico radar elaborado a partir dos ecoindicadores 

normalizados de todos os processos estudados.  

 

 

Figura 5.20 – Gráfico radar para os ecoindicadores normalizados de todos os processos. 

 

Através do gráfico é possível observar que a figura formada no gráfico DEI 

apresenta menor área, indicando assim ser o processo com maior ganho em termos de 

ecoeficiência. A área da figura referente a cada processo pode ser calculada através da lei 

dos senos com a Equação 3.6 conforme descrito na Seção 3.5. Já o ICE pode ser calculado 

de acordo com a Equação 2.5 descrita nos capítulos 2 e 3. A Tabela 5.20 mostra o 

procedimento de cálculo do ICE para cada um dos processos estudados. 

 

 

 

 

 

 



131 

 

Tabela 5.20 – Cálculo do ICE para todos os processos estudados. 

Ecoindicador x Ecoindicador 
Processos 

DEC DEI DPC DPI DPII 

Consumo de energia x Emissões de CO2 0,02 0,01 1,00 0,32 0,02 

Emissões de CO2 x Consumo de água 0,01 0,00 1,00 0,31 0,02 

Consumo de água x Consumo de energia 0,01 0,01 1,00 0,31 0,03 

Tabela 5.20 – Cálculo do ICE para todos os processos estudados. (continuação). 

Ecoindicador x Ecoindicador 
Processos 

DEC DEI DPC DPI DPII 

 EIEI  0,05 0,02 3,00 0,94 0,07 








 

3

2
sen

2

1
 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Área da figura 0,02 0,01 1,30 0,41 0,03 

ICE (%) 98% 99% 0% 69% 98% 

 

A partir dos resultados expressos na Tabela 5.20 pode-se concluir que, 

considerando um mesmo peso para os ecoindicadores analisados, o processo de destilação 

extrativa com intensificação (DEI) se apresenta como o processo mais ecoeficiente, tendo 

um ganho de 99% em relação ao processo menos ecoeficiente, a destilação por pressão 

variante convencional (DPC). Os processos de destilação extrativa convencional (DEC) 

e destilação por pressão variante com duas integrações (DPII) apresentaram desempenho 

parecido, com ganho de 98% em ecoeficiência. 

Já a destilação por pressão variante com uma integração (DPI), apresenta um 

menor ganho de ecoeficiência (69%) mas ainda assim bem superior ao processo DPC. A 

Figura 5.21 mostra o ICE de cada um dos cinco processos estudados nesse trabalho. 
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Figura 5.21 – ICE (%) para os processos de destilação extrativa e por pressão variante. 

 

Conforme mostra a Figura 5.21, as intensificações trouxeram elevados ganhos 

de ecoeficiência. Entretanto, a figura não diferencia bem a planta DPC – a pior de todas 

– das demais. A fim de comparar melhor esses processos, foi calculado também o ICE 

considerando apenas as três plantas que apresentaram melhor desempenho ambiental: 

DEI, DEC e DPII. A Tabela 5.21 mostra o cálculo ICE para os respectivos processos. 

 

Tabela 5.21 – Cálculo do ICE para os processos DEC, DEI e DPII. 

Ecoindicador x Ecoindicador 
Processos 

DEC DEI DPII 

Consumo de energia x Emissões de CO2 0,76 0,26 0,73 

Emissões de CO2 x Consumo de água 0,57 0,18 0,73 

Consumo de água x Consumo de energia 0,43 0,15 1,00 

 EIEI  1,76 0,59 2,47 








 

3

2
sen

2

1
 0,43 0,43 0,43 

Área da figura 0,76 0,25 1,07 

ICE (%) 41% 80% 18% 

 

Conforme é possível observar na tabela, os processos DEI e DEC apresentam 

um elevado ganho de ecoeficiência em relação ao DPII, 80% e 40% respectivamente. A 

Figura 5.22 mostra o ICE para os três processos em questão. 
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Figura 5.22 – ICE (%) para os processos DEC, DEI e DPII. 

 

A fim de avaliar apenas os dois melhores processos e o ganho de ecoeficiência 

entre eles, foi calculado também o ICE referente somente aos processos de destilação 

extrativa.  A Tabela 5.22 exibe os respectivos cálculos. 

 

Tabela 5.22 – Cálculo do ICE para os processos de destilação extrativa. 

Ecoindicador x Ecoindicador 
Processos 

DEC DEI 

Consumo de energia x Emissões de CO2 1,00 0,34 

Emissões de CO2 x Consumo de água 1,00 0,32 

Consumo de água x Consumo de energia 1,00 0,34 

 EIEI  3,00 1,00 
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 0,43 0,43 

Área da figura 1,30 0,43 

ICE (%) 0% 67% 

 

A partir dos resultados da Tabela 5.22 pode-se concluir que a intensificação 

(DEI) trouxe um ganho de 67% de ecoeficiência em relação à destilação extrativa 

convencional (DEC), mostrando-se uma alternativa de processo com vantagens em 

termos de sustentabilidade. A Figura 5.23 ilustra este resultado. 
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Figura 5.23 – ICE (%) para os processos DEC e DEI. 

 

5.5 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

A fim de avaliar a viabilidade econômica das duas plantas de apresentaram 

melhores ganhos em termos de ecoeficiência – DEC e DEI – foi realizada uma avaliação 

econômica das mesmas, cujos resultados são dispostos a seguir. 

 

5.5.1 CUSTO COM EQUIPAMENTOS 

 

Os custos com equipamentos foram estimados por meio da metodologia descrita 

na seção 3.6.4 através dos resultados da simulação das plantas de processo e de utilidades 

para a destilação extrativa no software UniSim Design®. A 

 

Figura 5.24 apresenta uma comparação dos custos por tipo de equipamento em 

cada processo. 
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Figura 5.24 – Custos por tipo de equipamento na destilação extrativa. 

 

Na figura é possível observar que a adição do compressor na planta DEI resultou 

numa diminuição dos gastos com utilidades, uma vez que a recompressão do vapor 

diminuiu a quantidade de vapor d’água necessária no refervedor e de água de resfriamento 

no condensador, reduzindo assim significativamente os custos relacionados a utilidades. 

Entretanto, considerando a totalidade dos equipamentos, da planta principal e de 

utilidades, ela apresentou maior custo total, sendo $ 1.857.641,13 versus $ 1.552.291,54 

da planta convencional. 

 

5.5.2 CUSTO DE CAPITAL (CAPEX) 

 

Para os custos de capital são considerados os custos com equipamentos e as 

demais despesas descritas na Tabela 3.12. A Tabela 5.23 apresenta os resultados dos 

custos calculados de acordo com a metodologia descrita na seção 3.6.3. 
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Tabela 5.23 – Resultados do custo de capital (CAPEX). 

Categoria Custo ($) 
Processos 

DEC DEI 

ISBL Custo com equipamentos $ 624.759,50  $ 1.217.917,32  

 Custo itens de massa $ 187.427,85  $ 365.375,19  

OSBL Custos da planta de utilidades $ 927.532,04   $ 639.723,81  

 Custos com infraestrutura $ 229.903,80   $ 487.166,93  

Outros Desenvolvimento do terreno $ 6.247,59  $ 12.179,17  

Desenvolvimento Estradas, prédios, valas etc. $ 31.237,97  $ 60.895,87  

Diversos Taxas de agente e etc. $ 31.237,97 $ 60.895,87 

Design Administração, inspeção etc. $ 43.733,16 $ 85.254,21  

Gerais Contingência $ 43.733,16 $ 85.254,21 

 Capital de giro $ 31.237,97 $ 60.895,87 

CAPEX $ 2.177.051,04 $ 3.075.558,44  

 

A partir da tabela, é possível observar que o investimento na planta intensificada 

é 41% superior ao investimento na planta convencional, especialmente pelo custo alto da 

compressão. 

 

5.5.3 CUSTOS OPERACIONAIS 

 

O custo da energia foi calculado, assim como o custo total de produção e os 

custos operacionais (OPEX), resultado a soma do custo total de produção com as despesas 

laborais. A Tabela 5.24 lista os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

Tabela 5.24 – Resultados dos custos operacionais. 

Custo ($) 
Processos 

DEC DEI 

Eletricidade $ 23.025,05 $ 78.836,56  

Água $ 96.645,40 $ 54.827,64  

Gás natural $ 495.571,20 $ 276.787,20  

Despesas laborais $ 750.000,00 $ 750.000,00  

Custo de Energia $ 518.596,25  $ 355.623,76  

Custo Total de Produção (CTP) $ 1.072.543,39  $ 932.364,80 

OPEX $ 1.822.543,39  $ 1.682.364,80 

 

Ao observar a Tabela 5.24, nota-se que a planta intensificada apresenta elevação 

no custo com eletricidade, o que já era esperado devido aos gastos com compressão. Por 

outro lado, há uma grande redução dos custos relacionados ao consumo de gás natural e 

de água. O custo total de produção da planta intensificada foi 13% menor que a planta 

convencional, já o OPEX, 8% menor que a planta DEC, indicando que a planta 

intensificada deve parece ter custo operacional inferior a planta convencional, podendo 

ser uma alternativa viável financeiramente. 

 

5.5.4 CUSTO ESPECÍFICO DE ENERGIA (CEE) 

 

O custo específico da energia foi calculado através da razão entre o custo de 

energia e o custo total de produção, conforme descrito anteriormente. Os resultados 

podem ser observados na Figura 5.25: 

 

 

Figura 5.25 – Custo específico de energia. 
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A figura mostra que a planta intensificada apresenta um custo específico de 

energia menor em relação à planta convencional. Com a intensificação, há redução dos 

custos energéticos, fazendo com que seu percentual seja menor frente à totalidade dos 

custos de produção para a planta DEI.  

 

5.5.5 CUSTO TOTAL ANUALIZADO (TAC) 

 

O custo total anualizado (TAC) foi calculado através da Equação 3.42 para as 

duas plantas de destilação extrativa. Os resultados são expressos na Figura 5.26: 

 

 

Figura 5.26 – Custo total anualizado tomado em 3 anos de operação. 

 

O gráfico mostra que o custo total anualizado da planta intensificada é cerca de 

160 mil dólares superior ao custo da planta convencional: $ 2.707.550,95 da planta 

convencional versus $ 2.548.227,07 da planta integrada, indicando que esta parece ter um 

retorno financeiro demorado em comparação à planta convencional. 

 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo são apresentas as conclusões deste estudo de ecoindicadores 

através de simulação computacional e sugestões para trabalhos futuros relacionados à 

separação da mistura azeotrópica acetona/clorofórmio. 
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6.1 CONCLUSÕES 

 

Nesta dissertação foram estudados cinco processos distintos de separação de 

misturas contendo 50 %mol de acetona/clorofórmio. Três deles (destilação extrativa 

convencional, por pressão variante convencional e com uma intensificação) foram 

propostos na literatura e reproduzidos via simulação computacional no software UniSim 

Design R460.1. Os outros dois – destilação extrativa com intensificação e destilação por 

pressão variante com duas intensificações – foram oriundos de intensificações nos 

processos encontrados na literatura e também foram simulados através do mesmo 

programa (LUYBEN, 2013). 

Os resultados das simulações foram satisfatórios uma vez que as variáveis 

consideradas (temperatura, vazão, pressão, composição e potência dos equipamentos) 

tiveram desvios das plantas originais inferiores a 5%, a exceção das frações molares 

inferiores a 0,5 %mol. Apesar de maiores discrepâncias para estas concentrações 

pequenas, a pureza dos produtos finais foi ligeiramente superior ao encontrado pelo autor, 

garantindo a eficácia do processo. 

As intensificações propostas foram a recompressão do vapor oriundo da segunda 

coluna para posterior troca térmica com o produto de fundo da primeira coluna. Para cada 

um dos processos foram realizados estudos de caso a fim de dimensionar a troca máxima 

de calor no trocador, de modo a diminuir o gasto energético total da planta. Os estudos 

concluíram que a compressão ideal do vapor seria de 5 atm para a destilação extrativa e 

12 atm para a destilação por pressão variante. 

Na planta de destilação extrativa foi adicionado ainda um segundo trocador de 

calor entre as correntes de fundo das duas colunas. Foram adicionados nas duas plantas 

aquecedor e resfriador adicionais para finalizar a troca térmica. Com base nos resultados 

obtidos com as simulações dos processos e de suas respectivas plantas de utilidades, foi 

possível estimar o consumo energético, de água e emissões de CO2 através de seus 

respectivos ecoindicadores. Foi observada uma elevada diminuição do impacto ambiental 

em todos os processos integrados energeticamente. 

Com as intensificações houve grande redução da necessidade de vapor, reduzindo 

assim os gastos energéticos da caldeira e diminuindo o impacto ambiental. O 

ecoindicador de consumo energético sugeriu a seguinte ordem de ecoeficiência dos 

processos: DEI > DEC > DPII > DPI > DPC. 
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Nos processos de separação acetona/clorofórmio as únicas fontes de consumo de 

água são o sistema de geração de vapor e de geração de água para resfriamento. 

Entretanto, o sistema de resfriamento consome cerca de 10 vezes o consumo do sistema 

de geração de vapor. Já a intensificação proporcionou uma economia de 44% de água no 

processo DEI em relação à DEC e de 80% de DPII em relação à DPC. O ecoindicador de 

consumo de água indicou a mesma ordem de ecoeficiência dos processos que o 

ecoindicador de consumo energético. 

Em relação às emissões de CO2 foram identificadas fontes indiretas através de 

equipamentos elétricos como bombas e compressores, e as emissões diretas provenientes 

da caldeira.  Com exceção da planta DPII, a caldeira representou pelo menos 97% das 

emissões das plantas de separação acetona/clorofórmio. A intensificação, apesar de 

acrescentar um compressor que é fonte indireta de CO2, foi capaz de reduzir 

significativamente as emissões. O ecoindicador de emissões de CO2 sugeriu a seguinte 

ordem de ecoeficiência dos processos: DEI > DPII > DEC > DPI > DPC. 

Foi calculado também o índice comparativo de ecoeficiência para todos os 

processos estudados, ferramenta capaz de comparar o desempenho ambiental frente a 

diferentes ecoindicadores. O resultado foi concordante com o observado nos 

ecoindicadores individualmente: os processos com intensificação apresentaram menores 

impactos ambientais em relação a todas as variáveis analisadas. 

A planta de destilação extrativa integrada (DEI), que foi o processo de melhor 

desempenho ambiental, apresentou um ganho de ecoeficiência de 67% em relação ao 

processo de destilação extrativa convencional (DEC). A análise através do Índice 

Comparativo de Ecoeficiência indicou a seguinte ordem de ecoeficiência dos processos: 

DEI > DEC > DPII > DPI > DPC. 

A fim de avaliar a viabilidade econômica da melhor planta segundo a metodologia 

ICE, foi realizada uma avaliação econômica para as plantas DEC e DEI. Foram calculados 

o CAPEX – $ 2.177.051,04 da planta DEC e $ 3.075.558,44 da planta DEI – e o OPEX 

– $ 1.822.543,39 da planta DEC e $ 1.682.364,80 da planta DEI – que mostraram a 

necessidade de um maior investimento inicial para a planta intensificada, mas em 

contrapartida um custo operacional menor. 

Também foram estimados o indicador de custo específico de energia (CEE) e o 

custo total anualizado (TAC) considerando um período de retorno ao investimento de 3 

anos. O CEE encontrado foi de 0,38 para a planta intensificada e 0,48 para a convencional, 

indicando uma menor relevância dos custos energéticos em comparação ao todo para a 
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planta intensificada. Já o TAC resultante foi de $ 2.548.227,07 para a planta convencional 

e $ 2.707.550,95 para a planta integrada, indicando que o maior investimento na planta 

intensificada apresenta um período demorado para retornar como lucro operacional. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se o estudo aprofundado de 

viabilidade técnico-econômica das plantas de separação da mistura acetona-clorofórmio, 

baseando-se no grau de pureza dos produtos e nos consumos de água, energia e outros 

insumos. Outro ponto seria aplicação de outras intensificações na planta de destilação 

extrativa (DEC). 

O tamanho e capacidade de produção de uma planta industrial influencia 

ativamente nos custos CAPEX e OPEX e na eficiência da mesma, podendo trazer 

resultados bem discrepantes em termos de TAC e viabilidade financeira da operação. 

Dessa forma, uma sugestão seria comparar os custos de plantas em diferentes escalas por 

meio da variação da vazão de produto final. 

A literatura carece de dados mais atualizados de custos de equipamentos. Seria 

relevante para a comunidade científica a ocorrência de novos estudos relacionados a esses 

custos. Outras sugestões incluem a análise de ecoindicadores com atribuição de pesos, a 

fim de revelar a importância de cada parâmetro segundo as diretrizes de ecoeficiência 

adotadas pela indústria e o desenvolvimento da análise de outros ecoindicadores como 

toxicidade, geração de efluentes e consumo de combustíveis.  
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