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RESUMO 

 

Dentro do cenário socioeconômico atual, orientado para o desenvolvimento 

sustentável, este trabalho tem como objetivo a análise dos ecoindicadores de consumo de 

energia e de emissão de CO2 de três processos industriais: a produção de dimetil éter a partir 

do metanol, a produção de acetato de metila a partir de dimetil éter e a produção de acetato de 

metila a partir de metanol. Os dois primeiros são reportados na literatura por Diemer e 

Luyben (2010) e o terceiro é proposto através da integração dos dois primeiros. Para uma 

representação mais fiel da realidade industrial, plantas de utilidades para geração de vapor e 

água de refrigeração foram desenvolvidas. O software UNISIM R390 foi utilizado para a 

simulação dos processos e os resultados foram satisfatórios, em conformidade com os 

apresentados na literatura. Dentre as plantas analisadas o processo de produção de acetato de 

metila a partir de dimetil éter apresentou os ecoindicadores mais baixos. A planta integrada 

apresentou o ecoindicador de consumo de energia igual a 4,0027 GJ por tonelada de produto e 

o de emissão de CO2 igual a 0,2256 toneladas de CO2 por tonelada de produto. Os resultados 

dos ecoindicadores contribuem para a análise de ecoeficiência dos processos estudados e na 

elaboração de melhorias de projetos, a fim de obter maiores ganhos econômicos com menores 

impactos ambientais. 

 

 

Palavras-chave: Simulação, UNISIM, DME, MeOAc, Ecoindicadores. 
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ABSTRACT 

 

Within the current socio-economic scenario, driven by sustainable development, this 

paper aims to analyse energy consumption and CO2 emission eco indicators of three industrial 

processes: the production of dimethyl ether from methanol, the production of methyl acetate 

from dimethyl ether and the production of methyl acetate from methanol. The first two 

processes are reported in the literature by Diemer and Luyben (2010) and the third one is 

proposed by the integration of the first two processes. In order to have a more realistic 

industrial representation, utilities systems were developed to generate steam and cooling 

water. In the simulation, the software used was UNISIM R390 and the results were 

satisfactory in accordance with the literature. Among the three analysed processes, the 

production of methyl acetate from dimethyl ether showed the lowest eco indicators. The 

integrated methyl acetate plant revealed an energy consumption eco indicator of 4.0027 GJ 

per tonne of product and a CO2 emission eco indicator of 0.2256 tonne of CO2 per tonne of 

product. The eco indicator results contribute to eco-efficiency analysis of the studied 

processes and also to the development of projects in order to have better economic results and 

lower environmental impacts.   

 

 

Keywords: Simulation, UNISIM, DME, MeOAc, Eco indicators. 
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g 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O dimetil éter (DME) é um composto químico conhecido, principalmente, pelo seu 

uso industrial como propelente para sprays. Muito tem se investigado sobre a utilização deste 

como combustível de alta eficiência. Sua queima livre de óxidos de enxofre e fuligem torna o 

DME uma alternativa ao gás liquefeito de petróleo (GLP), por exemplo. Além disso, o DME 

também é capaz de fornecer grande quantidade de hidrogênio, podendo ser utilizado em 

células a combustível (AGUAYO et al., 2007). 

O principal processo de produção do DME na indústria é através da desidratação do 

metanol com catálise ácida. Para uma produção em maior escala, visando a utilização deste 

como combustível, esta reação poderia ser substituída pela síntese direta do DME utilizando 

gás de síntese (H2 + CO) proveniente da reforma, ou da gaseificação de compostos não 

derivados do petróleo, como o gás natural, carvão ou biomassa. Esta reação pode ser realizada 

industrialmente empregando-se um catalisador bifuncional (AGUAYO et al., 2007). 

A síntese direta do DME apresenta maior conversão de equilíbrio quando comparada à 

reação de desidratação do metanol (síntese indireta), porém, esta última apresenta algumas 

vantagens, como menor geração de subprodutos, maior seletividade e, consequentemente, 

pureza mais elevada do produto (BAI et al., 2013). 

Já o acetato de metila (MeOAc) é um importante insumo industrial para a síntese de 

diversos compostos orgânicos. Tradicionalmente, sua obtenção ocorre através da esterificação 
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do metanol e do ácido acético utilizando catalisador de ródio. Tendo em vista a complexidade 

deste processo, os elevados riscos ambientais e custos com o catalisador, a produção de 

MeOAc a partir do DME tem ganhado crescente importância (ZHANG et al., 2013). 

Diemer e Luyben (2010) analisaram o processo de produção de MeOAc partir do 

DME produzido via síntese indireta, isto é, através da desidratação do metanol. Este processo 

foi estudado utilizando simulação computacional para otimização da planta. 

A simulação computacional vem sendo amplamente utilizada na avaliação de novas 

rotas industriais, novos projetos e na otimização de processos já existentes. Esta análise é 

conhecida como Engenharia de Processos Auxiliada por Computadores (em inglês, Computer 

Aided Process Engineering). 

Além de ser utilizada para otimizações técnicas e econômicas, a simulação 

computacional pode auxiliar na avaliação do desempenho ambiental de uma planta ou 

processo, sendo este um objetivo de crescente importância nos dias de hoje. 

De acordo com o 5º Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas – IPCC – (2014), a mudança do clima é inequívoca e há elevado grau de certeza e 

consenso científico de que as recentes transformações – muito destoantes das alterações 

geológicas naturais – estejam sendo, de fato, causadas pelo homem. Segundo este mesmo 

relatório, já estamos sentindo os efeitos do aumento da concentração de gases de efeito estufa 

(GEE) na atmosfera e mesmo que todas as emissões fossem reduzidas a zero, ainda assim 

haveria aumento da temperatura durante os anos seguintes. A Figura 1.1 mostra a mudança da 

temperatura média na superfície da Terra entre os anos de 1901 e 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Mudanças observadas na temperatura da Terra entre 1901 e 2012. 

               Fonte: IPCC (2014). 
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Segundo o mesmo relatório, até o ano de 2100, a temperatura média superficial pode 

aumentar até 5,5ºC e o aumento do nível do mar pode alcançar até 1 m em relação a 2005. 

Os prejuízos da mudança do clima são incalculáveis e incluem o aumento da 

incidência e da intensidade de eventos extremos, como secas, chuvas torrenciais e ciclones, 

além da redistribuição geográfica de vetores causadores de doenças epidêmicas, o aumento do 

estresse térmico, a inundação de cidades próximas ao nível do mar, o degelo dos polos, a 

extinção de milhares de espécies de seres vivos, dentre outros (IPCC, 2014). 

Devido ao seu alcance global e seus inestimáveis possíveis impactos, a mudança do 

clima é considerada por muitos o maior desafio do milênio e, em 1992, foi criada a 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (em inglês, United 

Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) para articular ações 

conjuntas internacionais com o objetivo de atender à recomendação do IPCC de que o 

aumento médio da temperatura global não ultrapasse 2ºC – incremento máximo de 

temperatura considerado seguro e reversível – em relação aos níveis pré-industriais. 

Ligados à Convenção Quadro estão o Protocolo de Quioto, que expirou em 2012, e o 

novo acordo climático de Paris, que está aberto para ratificação dos países desde 22 de abril 

de 2016. Este acordo entrará em vigor somente quando os países responsáveis por pelo menos 

55% das emissões mundiais de GEE ratificarem suas respectivas contribuições nacionais. O 

Brasil ainda não firmou o seu compromisso junto a este acordo, porém, em 27 de novembro 

de 2015, a presidenta Dilma Rousseff anunciou na ONU a meta brasileira de reduzir em 37% 

suas emissões do ano base de 2005, até 2025, e 43% até 2030 (MMA, 2015). 

Fica claro, portanto, que a meta de redução voluntária do Brasil junto a UNFCCC para 

2020 é bastante alcançável devido, principalmente, à redução do desmatamento já observada 

até então. Em 2012, contabilizou-se uma redução de 85,1% das emissões provenientes do uso 

da terra em relação a 2005 enquanto a indústria e o setor de energia apresentaram aumentos 

de, respectivamente 9,5% e 35,9% para o mesmo período (MCT, 2014). 

Com isto, torna-se evidente que, para a próxima fase de redução das emissões, o setor 

energético e a indústria desempenharão um papel determinante. Ao contrário da tendência 

observada até o momento, instrumentos de mercado, que serão implementados no Brasil nos 

próximos anos, devem forçar os referenciados setores a reduzir suas emissões diretas. 

A Figura 1.2 ilustra a divisão setorial das emissões de GEE no Brasil. 
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 Figura 1.2 Emissões setoriais de GEE no Brasil em CO2, de 1990 a 2012. 

   Fonte: MCT (2014). 

 

Seja na forma de imposto e/ou de sistema de comércio de emissões, os mecanismos de 

precificação de carbono atuarão indiretamente no preço da energia e dos produtos industriais 

para atender o teto das emissões do país. Produtos que liberam mais gases de efeito estufa em 

sua fabricação se tornarão gradativamente mais caros e, para garantir sua permanência no 

mercado, as empresas optarão por processos menos emissivos e mais eficientes 

energeticamente. Esta mudança de padrões fará com que os investidores exijam dados cada 

vez mais precisos do setor de projetos mediante à tomada de decisões financeiras e, por este 

motivo, o estudo dos ecoindicadores é considerado de fundamental importância. 

Segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD), um ecoindicador representa a razão entre uma variável ambiental (consumo de 

energia, emissão de CO2, etc) e uma variável econômica (produção ou receita bruta, por 

exemplo), servindo como uma ferramenta para avaliar a eficiência de um processo. 

Uma análise abrangente da literatura técnico-científica revelou a escassez de estudos 

de modelagem e simulação computacional para a estimativa dos impactos ambientais dos 

processos produtivos de DME e MeOAc. 

O desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo de energia e emissão da CO2 – 

principal gás de efeito estufa – visando à avaliação da ecoeficiência de processos de produção 

de DME e MeOAc, via simulação computacional, constitui a motivação para a realização 

deste trabalho. 
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1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste trabalho é estudar simulação computacional de processos 

utilizando o software UNISIM
®
 Design Suite R390. O objetivo específico do trabalho é 

estimar o consumo de energia e as emissões de CO2, por meio de ecoindicadores, de três 

processos industriais: os dois primeiros descritos por Diemer e Luyben (2010) e o terceiro que 

integra os dois processos anteriores. A primeira planta é a produção de DME a partir do 

metanol em uma reação de desidratação, a segunda utiliza o produto formado na primeira 

(DME) como matéria prima para produzir MeOAc através de uma reação de carbonilação e a 

terceira, a planta integrada, é a produção de MeOAc a partir do metanol. 

 

1.3 ESTRUTURA 

 

Além desta introdução prévia que contempla a contextualização, a motivação e o 

objetivo, a organização deste trabalho é apresentada a seguir: 

Capítulo 2: revisão bibliográfica sobre a obtenção e produção de DME e MeOAc. 

Capítulo 3: apresentação dos processos de produção de DME e MeOAc detalhados. 

Apresentação do modelo reacional e os ajustes para adequação ao software. São 

desenvolvidos e apresentados os ecoindicadores de consumo de energia e emissão de CO2 

para os processos analisados e para o complexo com as duas plantas integradas. 

Capítulo 4: apresentação da metodologia utilizada para a simulação dos processos, da 

planta de utilidades e do cálculo dos ecoindicadores de emissão de CO2 e consumo energético. 

Capítulo 5: análise dos resultados obtidos para a simulação e para os ecoindicadores. 

Capítulo 6: conclusão e sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas citadas, seguidas por um 

apêndice com um artigo, dos mesmos autores do presente trabalho, aceito no Congresso 

Nacional de Excelência em Gestão (CNEG) de 2016. 

O presente trabalho foi desenvolvido durante a graduação em Engenharia Química, 

oferecida pelo Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal Fluminense – 

UFF. Este trabalho está inserido nas linhas gerais de modelagem, simulação, controle e 

otimização de processos, e também meio ambiente e sustentabilidade.  



CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo é apresentado um panorama geral do uso e da produção do dimetil éter 

e do acetato de metila na indústria, abordando as principais propriedades físico-químicas e as 

características gerais destes dois compostos.  

Também são apresentados os fundamentos necessários para a compreensão e 

desenvolvimento deste trabalho, no que diz respeito aos conceitos de ecoeficiência e 

ecoindicadores. 

 

2.1 DIMETIL ÉTER 

 

O dimetil éter (DME), também chamado de metoximetano, ou éter dimetílico, é um 

composto orgânico de fórmula molecular CH3OCH3. A Figura 2.1 apresenta a sua fórmula 

estrutural. 

 

 

 
 

Figura 2.1 Fórmula Estrutural do DME. 
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O elevado percentual de oxigênio em sua composição (35% em massa), associado à 

ausência de ligação C-C em sua estrutura, faz com que a combustão do DME seja limpa e 

praticamente livre de monóxido de carbono quando comparada à combustão de combustíveis 

fósseis (KRALJ e BENCIK, 2011). 

 O DME possui aproximadamente a metade do poder calorífico do óleo diesel de 

origem fóssil – o que é considerado um valor elevado para um combustível sintético (OHNO, 

2001). Sua toxicidade é baixa e sua geração de ozônio via reações fotoquímicas é 

praticamente igual a do gás liquefeito de petróleo (KRALJ e BENCIK, 2011). 

 Aas características físico-químicas do DME são bastante similares às do gás liquefeito 

do petróleo (GLP), o que possibilita a utilização de ambos na forma de combustível híbrido. 

Por estas e outras razões, existe hoje um elevado consenso técnico de que o DME possa ser 

utilizado também como um combustível doméstico (BAI et al., 2013). 

  

2.1.1 Utilização do DME na indústria 

 

O principal uso industrial hoje do DME é como solvente e propelente em aerossóis, 

principalmente devido a sua baixa toxicidade e alta solubilidade em compostos polares e 

apolares. Outras aplicações incluem ação anestésica - em níveis elevados - e como agente 

refrigerante, devido a sua fácil compressibilidade, condensação e vaporização. Como 

resultado, muitas indústrias substituíram o Freon, gás a base de clorofluorcarbonos e 

prejudicial ao homem e ao meio ambiente pelo DME (BAI et al., 2013). 

Com o aumento da necessidade de produção de combustíveis alternativos, pesquisas 

sobre o DME tem ganhado destaque, pois além de possuir propriedades físico-químicas bem 

favoráveis, ele pode ser facilmente estocado e transportado (KRALJ e BENCIK, 2011). 

O DME é de grande interesse industrial por ser uma alternativa de combustível mais 

limpo para motores a diesel ou células de combustão, produzindo menor quantidade de 

particulados em sua queima quando comparado a combustíveis fósseis. As emissões de 

óxidos de nitrogênio (NOx) também são significativamente menores, devido à possibilidade 

de operação com reciclo elevado. Além disto, os motores a DME produzem menos ruído, uma 

vez que sua dinâmica de ignição é mais rápida (KABIR et al., 2012). 
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Quando comparado ao diesel, o DME apresenta outra vantagem: apresenta maior 

número de cetano (55-60) do que o diesel convencional (40-55). Em contrapartida, a 

utilização do DME como substituto ao diesel prevê o projeto de tanques duas vezes maiores, 

já que o poder calorífico do DME é menor (OHNO, 2001). 

Quando comparado a nafta e ao gás natural, a mistura combustível contendo cerca de 

89% de DME apresenta melhor desempenho na operação de turbinas, produzindo emissões 

mais baixas de monóxido de carbono (CO) e de NOx (KABIR, et al., 2012). 

O DME também é considerado um biocombustível devido à possibilidade de ser 

obtido a partir de matérias primas renováveis – será explicado em detalhes no item seguinte –, 

além de ser um fornecedor de hidrogênio para células a combustível (AGUAYO et al., 2007). 

Espera-se que ao longo dos anos, com a consolidação da tecnologia, haja a adição 

crescente de DME ao GLP para reduzir as emissões de GEE. O DME é muito semelhante ao 

GLP – gasoso em condições ambientes e liquefeito em pressões moderadas (5 a 8 bar) – e 

pode ser misturado ao mesmo em concentrações que variam de 10 a 20% em peso. Além 

disto, a maioria das máquinas térmicas movidas a GLP podem operar com o DME puro, sem 

a necessidade de alterações de projeto (FLEISCH, 2002). 

 

2.1.2 Principais métodos de obtenção de DME 

 

O principal método de obtenção de DME atualmente é a síntese indireta. Neste 

processo, primeiro obtém-se o metanol a partir do gás de síntese (CO + H2), para então obter 

DME. Esta rota tem como vantagens menor geração de subprodutos e maior seletividade 

gerando, portanto, um produto mais rico em DME (BAI et al., 2013). 

Porém, outro método de obtenção de DME vem ganhando destaque na indústria. Este 

método consiste na síntese direta do DME a partir do gás de síntese, englobando ambas as 

etapas da síntese indireta em um único reator. Além de um menor custo inicial, a rota direta 

apresenta maior conversão de equilíbrio e custo de operação cerca de 20% menor. Devido a 

estas características, o desenvolvimento da síntese direta é de fundamental importância para a 

ampliação da escala de produção do DME (JU et al., 2009). 

A Figura 2.2 apresenta as principais rotas de obtenção do DME. 
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Figura 2.2 Esquema dos principais métodos de obtenção industrial do DME. 

 

A Figura 2.3 apresenta um fluxograma de produção de DME via síntese direta.  

 

Figura 2.3 Fluxograma de produção de DME via síntese direta. 

               Fonte: Azizi et al. (2014). 

 

A síntese indireta utiliza, geralmente, reatores do tipo leito fixo e catalisadores ácidos, 

enquanto a síntese direta utiliza reatores de lama e catalisadores bifuncionais, que são 

catalisadores que apresentam sítios ativos tanto para a formação do metanol quanto para a 

desidratação deste (KRALJ e BENCIK, 2011). 

A utilização de leitos de lama é vantajosa neste caso, pois ambas as reações - síntese e 

desidratação do metanol – são exotérmicas. A liberação de calor neste reator é maior do que 

nos dois reatores da síntese indireta e o leito de lama apresenta maior controle de temperatura, 

devido à elevada capacidade calorífica do solvente líquido utilizado. O calor é retirado do 
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sistema mediante troca térmica com a água, em uma serpentina, gerando vapor de baixa 

pressão (JU et al., 2009).  

A Figura 2.4 mostra um diagrama representativo deste reator. 

  

Figura 2.4 Reator de leito de lama na síntese direta do DME.  

     Fonte: Ohno (2001).  

  

A síntese direta do DME necessita da remoção prévia do H2S e do CO2 presentes no 

gás de síntese, uma vez que o CO2 reduz a conversão da reação e o H2S desativa o catalisador 

da síntese do DME por envenenamento. No entanto, um processo de purificação por adsorção 

física, como o processo Rectisol, por exemplo, pode ser utilizado (JU et al., 2009). 

 De acordo com Ju et al. (2009), na síntese direta do DME, participam as seguintes 

reações descritas nas equações (2.1), (2.2) e (2.3).  

 

 

OHCHHCO 32 242    (2.1) 

 

 

OHOCHCHOHCH 23332    (2.2) 

 

 

OHCHHCO 32 242 
 

 (2.3) 

 

Se a equação (2.3) não for significativa, a equação (2.4) torna-se a reação global. 
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OHOCHCHHCO 233242   (2.4) 

  

Porém, se a equação (2.3) for significativa, a reação global fica conforme eq. (2.5). 

233233 COOCHCHHCO    (2.5) 

  

Existem duas principais tecnologias utilizadas para a síntese direta do DME. A 

primeira delas chama-se Hardlor Topsoe e emprega uma razão H2/CO igual a 2. Esta reação é 

melhor representada pela equação (2.4). A tecnologia JFE, por sua vez, utiliza uma razão 

H2/CO igual à unidade e é melhor representada pela equação (2.5). Estudos comparativos 

sugerem que a razão H2/CO unitária produz melhores resultados econômicos (JU et al., 2009). 

No capítulo 3, o processo de síntese de DME a partir do metanol (síntese indireta) será 

apresentado em detalhes. 

 Com o desenvolvimento da engenharia, tornou-se necessária a otimização dos motores 

à combustão e, consequentemente, o desenvolvimento de combustíveis mais eficientes. Uma 

alternativa foi a produção de combustíveis sintéticos a partir do gás de síntese gerado na 

gaseificação de combustíveis naturais. Além do DME, outros dois importantes exemplos de 

combustíveis sintéticos são o metanol e o diesel Fischer-Tropsch (KABIR et al., 2012). 

 A síntese de Fischer-Tropsch (FT) é famosa por gerar não somente insumos para a 

produção do diesel FT, mas também para a produção de nafta e gasolina. A síntese de 

Fischer-Tropsch (FT) é bastante utilizada na indústria, mas apresenta uma série de 

desvantagens: baixa seletividade e baixo rendimento, além de seus produtos serem 

essencialmente compostos por parafinas não oxigenadas. Portanto, a produção do metanol e 

do DME, combustíveis oxigenados de melhor eficiência que o diesel FT, é mais vantajosa 

(KABIR et al., 2012). 

 A principal reação da síntese de Fischer-Tropsch pode ser representada, de maneira 

genérica, pela equação (2.6). 

 

OnHHCnHnCO nn 2222    (2.6) 



27 

 No que diz respeito à produção do gás de síntese pelo processo de gaseificação, as 

matérias primas mais comuns são: carvão, madeira e biomassa. Os processos de formação de 

novos compostos orgânicos a partir deste gás são frequentemente chamados de processos de 

liquefação da matéria prima gaseificada. O gás de síntese pode ser produzido, também, 

através da reforma de hidrocarbonetos. 

 No processo de gaseificação de biomassa, por exemplo, utilizam-se, em geral, 

gaseificadores de leito fluidizado operando a temperaturas na faixa de 750 a 1000 ºC e razões 

oxigênio/biomassa entre 0,33 e 0,4 (JU et al., 2009). 

 Na Austrália, por exemplo, existem grandes reservas de carvão marrom, sendo este de 

difícil exportação devido ao seu alto teor de umidade e alta reatividade quando seco. A 

geração de energia por combustão do carvão marrom possui eficiência muito baixa – cerca de 

28,4% – e as emissões de CO2 são muito elevadas, comparadas às termoelétricas a carvão 

preto. A gaseificação do carvão marrom australiano e a produção de combustíveis sintéticos 

de elevada eficiência, como o DME, é considerada uma das melhores rotas possíveis para a 

utilização desta matéria prima (KABIR et al., 2012). 

 

2.2 ACETATO DE METILA 

 

O acetato de metila (MeOAc), ou etanoato de metila, é um éster orgânico de fórmula 

molecular CH3COOCH3. A Figura 2.5 apresenta a sua fórmula estrutural. 

 

 

 

Figura 2.5 Fórmula Estrutural do Acetato de Metila. 

 

 O MeOAc é um líquido volátil, inflamável à temperatura ambiente e que apresenta um 

odor característico agradável, presente em algumas colas e removedores de esmaltes 

disponíveis no mercado. Sua baixa polaridade faz com que o MeOAc seja um bom solvente 
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para compostos orgânicos apolares, enquanto sua solubilidade em água é baixa à temperatura 

ambiente – cerca de 25% em peso –  e elevada em temperaturas maiores (GIWA, 2013). 

As misturas binárias MeOAc e metanol, e MeOAc e água apresentam, as duas, 

azeótropos de mínimo. Em água, o azeótropo forma-se a 56,6 ºC, quando a concentração de 

água é 3,5% em peso. Em metanol, o azeótropo é formado a 54 ºC, quando a concentração do 

mesmo é 19% em peso (LUX et al., 2008). 

2.2.1 Utilização do acetato de metila na indústria 

 

Os principais usos do MeOAc na indústria são como insumo para sínteses orgânicas, 

como o anidrido acético e como solvente orgânico apolar (ZHANG et al., 2013). 

Embora a utilização do acetato de etila seja mais comum na indústria do que a do 

acetato de metila, devido à sua menor toxicidade e menor solubilidade em água, este último 

pode oferecer menores custos e, por este motivo, é utilizado na produção de colas e 

removedores de forma ampla (GIWA, 2013). 

 

2.2.2 Principais métodos de obtenção de MeOAc 

 

O principal método de obtenção do MeOAc é através da esterificação do ácido acético 

com metanol, conforme equação (2.7). Esta reação é catalisada por ácidos fortes, como o 

ácido sulfúrico (GIWA, 2013).  

OHCOOCHCHMeOHCOOHCH 2333      (2.7) 

 

Os custos com corrosão e a periculosidade deste processo são elevados e, com o 

avanço das tecnologias de produção de DME a partir do gás de síntese, a obtenção do MeOAc 

a partir do DME, através de uma reação de carbonilação, tem se mostrado uma alternativa 

viável economicamente (ZHANG et al., 2013). 

Além disto, recentes avanços na tecnologia de catálise em reações de carbonilação 

prometem otimizações econômicas para esta rota alternativa (DIEMER e LUYBEN, 2010). 

A síntese do MeOAc via esterificação é comumente realizada em colunas reativas, 

onde ocorrem ambas as etapas de reação e separação em um único equipamento. Neste 

processo, os produtos são removidos e os reagentes permanecem na coluna. Para tal, as faixas 
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de temperatura de reação e de equilíbrio líquido-vapor devem ser sobrepostas. As vantagens 

deste processo incluem: (i) maior rendimento em produtos devido à superação das limitações 

termodinâmicas de equilíbrio da reação, (ii) maior seletividade devido à supressão de reações 

paralelas, (iii) otimização do consumo energético devido à utilização eficaz do calor gerado 

pela reação, dentre outras (GIWA, 2013). 

Um exemplo de síntese de MeOAc via esterificação é ilustrado na Figura 2.6.  

 
 

Figura 2.6 Fluxograma de produção de acetato de metila via coluna reativa. 

                Fonte: Huss et al. (2003). 

 

Uma alternativa à utilização da coluna reativa é a combinação de um reator, onde 

ocorre a esterificação do ácido acético, e uma coluna de extração, já que o efluente do reator é 

uma mistura azeotrópica e não pode ser separado por destilação comum. Nesta extração, o n-

decano pode ser utilizado como solvente e as subsequente etapa de separação do acetato de 

metila da mistura pode ser feita via destilação sem maiores dificuldades (LUX et al., 2008). 

A Figura 2.7 mostra o efeito da razão ácido acético/metanol na alimentação de um 

reator tubular sobre a conversão estimada à temperatura de 323 K. É possível perceber que 

um excesso de ácido acético favorece a formação de MeOAc. 
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Lux et al. (2008) estudaram a possibilidade de utilizar catálise heterogênea na reação 

de esterificação do ácido acético. Resinas catiônicas ácidas apresentaram bom desempenho e, 

devido à suas propriedades de inchamento, estas são capazes de remover a água – que é 

subproduto indesejável – da mistura reacional, evitando a formação de azeótropo e 

facilitando, portanto, a separação do produto ao final. Porém, este processo, mostrou-se viável 

apenas para a síntese em batelada do MeOAc, devido à necessidade da remoção de água do 

catalisador, que pode ser feita por evaporação em condições brandas ao final de cada corrida. 

 

Figura 2.7 Efeito da razão ácido acético/metanol na conversão da reação de esterificação. 

     Fonte: Lux et al. (2008). 

 

O processo de produção do MeOAc através da carbonilação do DME será abordado 

em detalhes no capítulo 3. Estudos sobre a catálise deste processo mostram que tanto 

catalisadores heterogêneos (catalisadores ácidos sólidos), quanto catalisadores homogêneos 

(heteropoliácidos), podem ser utilizados neste processo (ZHANG et al., 2013). 

Adicionalmente, a utilização de zeólitas ácidas, como a h-mordenita, como catalisador 

da reação de carbonilação do DME apresentam alta seletividade para o acetato de metila. A 

conversão de 95,6% e a seletividade de 94,9% foram alcançadas utilizando-se um catalisador 

de cobre suportado em h-mordenita (1.80% Cu) para a temperatura de 483K e 1,5MPa 

(ZHANG et al., 2013). 
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2.3 ECOINDICADORES 

 

Segundo IEA (2007), os ecoindicadores tendem a se tornar uma ferramenta base para a 

criação de políticas em diversos níveis sociais e implicam, portanto, em consequências de 

proporções multiplicativas. Por este motivo, a qualidade dos dados deve ser constantemente 

validada e melhorada. 

Os processos industriais básicos e seus produtos são aproximadamente comparáveis ao 

redor do mundo e a utilização de ecoindicadores universais é razoável, desde que estes sejam 

complementares ao estudo de benchmarking, e não substitutos a este. A definição da fronteira 

na análise da ecoeficiência é de extrema importância já que a disponibilidade de tecnologias e 

matérias primas – dentre outros fatores – não é a mesma em diferentes regiões (IEA, 2007). 

Os ecoindicadores têm sido utilizados na análise de sustentabilidade em diversos 

setores da indústria, como produção de ferro (KHAREL e CHARMONDUSIT, 2008), aço 

(SIITONEN et al., 2010); indústria petroquímica (CHARMONDUSIT e 

KEARTPANPRAEK, 2011), amônia (ZHOU et al., 2010), entre outros. Um enfoque especial 

para a utilização dos ecoindicadores de consumo energético e emissões de CO2 pôde ser 

observado, visando alcançar a otimização operacional e adequação aos critérios ambientais. 

No setor energético, o Brasil apresenta uma das matrizes mais sustentáveis do mundo. 

Em 2015, 41,2% de toda a energia produzida no país foi oriunda de fontes renováveis, em 

contraste com a média mundial de 14,3% para o mesmo período. Isto se deve, principalmente, 

à disponibilidade de recursos hídricos – fundamentais à operação de usinas hidrelétricas – e a 

disponibilidade de biomassa, que alavancou a crescente participação do biodiesel na matriz 

nacional de combustíveis (MME, 2016). 

Segundo a Agência Internacional de Energia, o governo brasileiro investiu 

substancialmente em programas de incentivo à eficiência energética entre 2012 e 2014. O país 

encontra-se em queda de aplicações direcionadas a este fim, desde o pico em 2011, devido à 

instabilidades fiscais. Devido à recente redução da participação hidrelétrica na matriz 

energética e, consequentemente, o aumento do preço da energia, espera-se que o investimento 

em ecoeficiência neste setor torne-se novamente atrativo nos próximos anos (IEA, 2015). 

Outro efeito importante a ser destacado é o efeito da mudança climática sobre a 

produção de energia hidrelétrica no Brasil. Segundo IEA (2015), associado à dificuldade de 

exploração da energia hidrelétrica – devido à distância entre as áreas potenciais de captação e 
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as áreas de maior demanda energética – encontra-se à instabilidade climática relacionada ao 

padrão irregular das chuvas no Brasil. Segundo projeções do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), o volume médio de chuvas deve cair consideravelmente na Amazônia, no 

Centro-Oeste e na maior parte do Nordeste brasileiro (FBDS, 2010). 

Este exemplo é somente um dentre os inúmeros casos onde as emissões de gases de 

efeito estufa e a eficiência energética se relacionam diretamente. Este fato ratifica a escolha 

dos ecoindicadores de consumo energético e de emissão de CO2 estudados neste trabalho. 

 

2.3.1 Formulações gerais dos ecoindicadores utilizados 

 

De acordo com Pereira (2013), o ecoindicador de consumo de energia pode ser 

representado pela formulação descrita na equação (2.8). 

 

     
  

   
   

                         

        
 

(2.8) 

 

Sendo: 

ECE: ecoindicador de consumo de energia 

EE: energia elétrica consumida 

Evapor: energia consumida em forma de vapor 

EGN: energia consumida devido à queima do gás natural 

ECG: energia consumida devido à queima de demais combustíveis gasosos 

ECL: energia consumida devido à queima de combustíveis líquidos 

ECo: energia oriunda de cogeração 



Segundo Pereira (2013), o ecoindicador de emissão de CO2 apresenta a formulação 

descrita pela equação (2.9). 

 

     
      
   

    
                                   

        
 

(2.9) 

 

Sendo: 
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EEM: ecoindicador de emissão de CO2 

EME: emissão relativa à energia elétrica consumida 

EMvapor: emissão relativa ao consumo de vapor 

EMGN: emissão relativa à queima do gás natural 

EMCG: emissão relativa à queima de demais combustíveis gasosos 

EMCL: emissão relativa à queima de combustíveis líquidos 

EMCo: emissão relativa à energia oriunda de cogeração 

EMF: emissões fugitivas 

 

O termo referente às emissões fugitivas engloba a emissão fugitiva por transporte de 

produto, emissão fugitiva de alívio para flare e emissão fugitiva por vazamento de CO2 (em 

válvulas, flanges, dentre outros). 

as equações (2.8) e (2.9), o termo Produção refere-se à produção total do processo 

para todos os produtos e subprodutos (quando houver). 
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 

 

Neste capítulo são discutidos em detalhes o processo de produção de DME a partir de 

MeOH utilizando o reator refrigerado e o processo de produção de MeOAc a partir de DME, 

ambos propostos por Diemer e Luyben (2010).  

São apresentadas as plantas de utilidades para estes dois processos, as heurísticas e 

hipóteses consideradas, além das especificações para o cálculo da quantidade de água de 

resfriamento e de vapor necessário para atender aos processos.  

É apresentada também, em detalhes, a planta integrada para produção de MeOAc a 

partir de MeOH, o que possibilita obter algumas vantagens como a utilização de somente uma 

planta de utilidades e redução nos custos de equipamentos. 

São abordadas as ferramentas utilizadas para a simulação dos processos no software 

UNISIM® Design Suite R390, as condições operacionais das plantas, as reações, parâmetros 

reacionais, o modelo termodinâmico, além das especificações dos equipamentos. Os ajustes 

necessários ao modelo reacional e sua adequação ao software também foram descritos.  

Por último, são apresentadas as equações desenvolvidas para o cálculo dos 

ecoindicadores de consumo energético e de emissão de CO2 para os processos analisados. 

 

 



35 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS ANALISADOS 

 

No Capítulo 2 foram apresentadas diversas rotas de produção de DME e de MeOAc. 

Foi possível observar a utilização de diferentes configurações para estes processos, com a 

presença de um ou mais reatores, uma ou mais colunas de destilação, sendo estas 

convencionais ou reativas, além da utilização de diferentes catalisadores.  

Dentre os processos apresentados para a produção de DME, escolheu-se analisar o 

processo com o reator refrigerado, descrito por Diemer e Luyben (2010), por ter sido este 

otimizado econômica e energeticamente. Com relação aos processos apresentados para a 

produção de MeOAc, escolheu-se analisar o processo a partir de DME também descrito no 

mesmo trabalho, pela menor complexidade, riscos e menores custo com catalisador do que o 

método tradicional via esterificação do ácido acético. 

A planta integrada obtida a partir desses dois processos também é descrita neste 

capítulo e as considerações necessárias para esta integração.  

Nos itens a seguir os processos supracitados são detalhados, descrevendo as condições 

operacionais das correntes de alimentação, os equipamentos utilizados, e as particularidades 

de cada sistema, assim como as simplificações adotadas. 

 

3.1.1 Descrição do processo de produção de DME 

 

O processo de produção de DME, ilustrado na Figura 3.1, inicia-se com a alimentação 

de uma corrente de 500 kmol/h de carga fresca com uma composição molar de 99% de 

metanol e 1% de água. A carga é direcionada a um vaporizador, que opera a 13,5 atm, 

juntamente com uma corrente de reciclo, cuja composição é mostrada no fluxograma da 

Figura 3.1. 

A corrente de saída do vaporizador troca calor com o efluente do reator e é pré-

aquecida a 628 K precedentemente à sua entrada neste. O reator é do tipo multitubular e 

resfriado, possui 300 tubos de 2,45 cm de diâmetro e 10 m de comprimento, e temperatura 

média ótima de 665 K. A conversão por passe do metanol é de 82,9%. A composição do 
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catalisador não foi especificada. Este possui uma densidade de 2500 kg/m³ e porosidade igual 

a 0,4. 

O efluente deixa o reator a 658 K e é resfriado a 467 K no primeiro trocador de calor e, 

posteriormente a 417 K, após o segundo trocador. O efluente passa, ainda, por um terceiro 

trocador de calor, que utiliza água de refrigeração, e alcança a temperatura de 351 K, antes de 

entrar na primeira coluna de destilação. 

A primeira coluna de destilação do processo possui 21 estágios e é alimentada no 11º 

estágio. Como a separação é simples, poucos estágios são necessários e a razão de refluxo é 

de apenas 0,38. O destilado desta coluna possui 99,9% de DME em base molar, enquanto o 

produto de fundo consiste em uma mistura de água e metanol, com 0,01% molar  de DME. 

O produto de fundo desta coluna é alimentado no 15º dos 26 estágios de uma segunda 

coluna de destilação. Esta coluna produz um destilado com elevado teor de metanol (98,97% 

em base molar), que é reciclado para o início do processo. O produto de fundo desta coluna é 

basicamente água (99,99% água e 0,01% MeOH). 

 

Figura 3.1 Fluxograma do processo de produção de DME. 

                            Fonte: Adaptado de Diemer e Luyben (2010). 
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3.1.2 Descrição do processo de produção do MeOAc  

 

O processo de produção de MeOAc, ilustrado na Figura 3.2, é alimentado por uma 

corrente de 247,5 kmol/h de DME que é bombeada para um vaporizador que opera a 372 K e 

32 atm. A composição desta corrente é 99,9% de DME e 0,1% de MeOH em base molar. 

A corrente de saída do vaporizador se une a três correntes gasosas: uma corrente de 

alimentação de CO, um reciclo do vaso separador e uma corrente de reciclo rica em CO e 

DME proveniente do topo da torre de destilação, formando a corrente 16 da Figura 3.2. 

A vazão necessária de CO fresco é de 259,38 kmol/h, cujo excedente em relação ao 

equivalente estequiométrico se dá como perda na purga do processo. Esta corrente de 

alimentação precisa ser comprimida de 5 a 32 atm antes de ser misturada às demais. 

A corrente gasosa resultante é, então, alimentada ao reator, que possui 1000 tubos de 5 cm de 

diâmetro e 10 m de comprimento, e opera à temperatura média constante de 460 K. O 

catalisador empregado neste reator possui uma densidade de 2500 kg/m³ e uma porosidade de 

0,4. A queda de pressão total no reator é de 2 atm.  

 

Figura 3.2 Fluxograma do processo de produção de MeOAc. 

              Fonte: Adaptado de Diemer e Luyben (2010) 
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A corrente gasosa que sai do reator é parcialmente condensada em um trocador de 

calor que utiliza água de resfriamento e segue para um vaso separador, que opera a 320 K e 30 

atm. Parte da corrente gasosa que sai no topo do separador é comprimida de volta à 32 atm e 

reciclada para o processo (573,5 kmol/h), enquanto uma pequena parte de 13,1 kmol/h é 

purgada do sistema para retirar o hidrogênio com 40% em sua composição (base molar). 

A corrente líquida que sai no fundo do separador é alimentada no 1º estágio de uma 

coluna de destilação. Esta coluna opera à 5 atm e apresenta uma temperatura de 387 K em sua 

base, gerando um produto de fundo com 99,9% de MeOAc e 0,1% de MeOH. A temperatura 

especificada para o condensador é de 300 K e o destilado possui aproximadamente 5% de 

MeOAc, que retorna ao processo como reciclo. 

 

3.1.3 Planta integrada para a produção de MeOAc a partir de MeOH  

 

Uma visão geral da integração das plantas de produção de DME e de MeOAc com 

objetivo de avalia-las como um único processo contínuo é apresentada na Figura 3.3. 

A alimentação principal é a corrente de MeOH com 500 kmol/h (99% de MeOH e 1% 

de H2O). O produto de topo da primeira coluna de destilação (Col1.1) contém uma vazão de 

247,5 kmol/h com composição molar de 99,9% de DME e 0,1 % MeOH e é diretamente 

enviado para o Reator 2 onde será realizada a reação de carbonilação de DME.  

O produto principal desta planta é o MeOAc na vazão de 246,642 kmol/h (99,9% 

MeOAc e 0,1% MeOH).  

  Nesta planta são utilizados os mesmos equipamentos dos processos analisados 

separadamente e as mesmas especificações, conforme os itens 3.1.1 (Descrição do processo 

de produção de DME) e 3.1.2 (Descrição do processo de produção do MeOAc). 
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Figura 3.3 Fluxograma da planta integrada para produção de MeOAc a partir do MeOH. 
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3.2 REATORES 

 

Os reatores utilizados nos processos estudados desta dissertação são do tipo PFR (Plug 

Flow Reactor) multitubulares e de leito fixo. Os reatores PFR podem ser classificados como 

adiabáticos ou não, mas tanto a desidratação do MeOH quanto a carbonilação do DME são 

processos exotérmicos, necessitando de um controle da temperatura. Assim, os reatores 

possuem refrigeração a água, mantendo a temperatura do meio reacional constante.  

 

3.2.1 Taxas de reação 

 

As reações contempladas neste trabalho apresentam expressões de suas taxas 

intrínsecas, isto é, suas taxas em condições de superfície, conforme as equações a seguir.  

A reação e a expressão da taxa para a reação de desidratação do MeOH, segundo 

Diemer e Luyben (2010), são apresentadas nas equações (3.1) e (3.2), respectivamente.  

 

OHOCHCHOHCH 23332 
 (3.1) 

 

                                   
       

                   
  (3.2) 

 

Onde: 

rdesidratação  = taxa da reação de desidratação do metanol, em kmol/kgcatalisador∙s 

kdesidratação = constante cinética de desidratação, em kmol/kgcatalisador∙s∙Pa 

pMeOH, pDME, pw = pressões parciais de MeOH, DME e H2O respectivamente, em Pa 

Kdesidratação = constante de equilíbrio de desidratação 

 

As expressões para kdesidratação e Kdesidratação são mostradas nas equações (3.3) e (3.4). 

 

                       
    

    
 (3.3) 

                         
    

    
 (3.4) 
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A reação e a expressão da taxa para a reação de carbonilação do DME, conforme 

Diemer e Luyben (2010), são mostradas nas equações (3.5) e (3.6) respectivamente.  

 

3333 COOCHCHOCHCHCO 

 
 (3.5) 

                            
   

      
  

        
          

  

 

   (3.6) 

Onde: 

rcarbonilação = taxa da reação de carbonilação do DME, em kmol/kgcatalisador∙s 

kcarbonilação = constante cinética de carbonilação, em kmol/kgcatalisador∙s∙Pa 

pCO, pw, pDME são as pressões parciais de CO, H2O e DME respectivamente, em Pa 

KDME = constante de equilíbrio de pseudo-adsorção do DME, em Pa
-1

 

Kw = constante de equilíbrio de adsorção da água, em Pa
-1 

 

 

Entretanto, conforme assumido por Diemer e Luyben (2010), no processo em questão 

a corrente de DME encontra-se anidra, então o termo referente à adsorção da água (Kw) será 

desprezado. Assim sendo, a nova expressão da taxa de reação de carbonilação é mostrado na 

equação (3.7). 

 

                             
           
          

   (3.7) 

 

A constante cinética da taxa (kcarbonilação), por sua vez, é expressa na equação (3.8). 

  

                      
    

    
 

   

(3.8) 

 

3.2.2 Dedução do modelo pseudo-homogêneo para a taxa de reação 

 

Como ambas as reações citadas anteriormente são heterogêneas e suas taxas são 

representadas em função da massa de catalisador, será necessário convertê-las para que sejam 

representadas em função de um volume de fase fluida. Isto se faz necessário devido à 

limitação do software UNISIM
®
 em representar as taxas por unidade de massa. Para tal, 

emprega-se a seguinte relação mostrada na equação (3.9). 
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           (3.9) 

Onde: 

runisim,i = taxa da reação i no UNISIM (kmol/m³vazios∙s) 

ɛb = fração de vazios (porosidade) do leito catalítico (m³vazios/m³) 

ρcat = massa específica do catalisador (kgcat/m³cat) 

 

A este modelo de representação da taxa de uma reação heterogênea segundo uma 

expressão cinética homogênea dá-se o nome de modelo pseudo-homogêneo. Uma ressalva 

importante deste modelo é que possíveis efeitos de limitação à transferência de massa e calor 

não são contabilizados e admite-se que a reação ocorra de acordo com sua taxa intrínseca. 

Para fins práticos, o modelo pseudo-homogêneo oferece boas aproximações e vem sendo 

bastante utilizado em trabalhos que envolvem simulação computacional de processos. 

 

3.2.3 Modelo matemático 

 

O software UNISIM disponibiliza cinco modelos para representar a cinética de uma 

reação química. São eles: 

 

• Conversão (conversion); 

• Equilíbrio (equilibrium); 

• Cinética (kinetic); 

• Taxa simples (simple rate); 

• Cinética heterogênea (heterogeneous catalytic). 

 

Para modelar a reação de desidratação do metanol, utilizou-se o modelo de taxa 

simples, cuja formulação no UNISIM é mostrada na equação (3.10): 

 

                           

         

   

 
           
        
   

          
         (3.10) 
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Onde: 

   = expoente da função base – f(base) – para os j reagentes e i produtos que 

representam a ordem de reação direta 

   = expoente da f
.
’(base) para os j reagentes e i produtos que representam a ordem de 

reação inversa 

f(base) = concentração ou pressão parcial 

  

Comparando as equações (3.10) e (3.2), verificou-se que este é, de fato, o modelo mais 

apropriado. Logo, substituindo a equação (3.9) na equação (3.10), obtemos a equação (3.11): 

 

                
      

  
                 

         

   

 
           
        
   

          
  (3.11) 

 

Isto significa que os parâmetros do leito (ɛb) e do catalisador (ρcat) serão agrupados na 

constante cinética da reação e a taxa de reação será obtida em função de volume de fase fluida 

(m
3

vazio). A nova constante cinética (kunisim) é apresentada na Equação (3.12). 

 

                
      

  
      (3.12) 

 

Para modelar a reação de carbonilação do DME, optou-se pelo modelo cinético 

heterogêneo, cuja formulação no UNISIM é apresentada na equação (3.13). 

 

        
                  

         
                      

          
   

                    
     

    
  

(3.13) 

 

Onde: 

kUNISIM = constante de velocidade da reação direta 

k’UNISIM = constante de velocidade da reação inversa 

K = constante de equilíbrio de adsorção 

M = número de reagentes e produtos adsorvidos incluindo inertes 

akg = expoente da f(base)  

n = expoente do denominador 
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Ao comparar a equação (3.11) com a equação (3.7), verificou-se que este modelo é o 

mais adequado. Seguindo um procedimento análogo ao empregado na representação da 

reação de desidratação do metanol e agrupou-se os parâmetros do leito e do catalisador à 

constante cinética, logo a equação (3.12) também é válida para esta reação. 

 

3.3 PACOTE TERMODINÂMICO 

 

O sistema binário composto por água e DME, apresenta duas fases líquidas imiscíveis 

para concentrações de DME entre 34% e 93%. Entretanto, a presença de metanol superior a 

7% faz com que esta mistura tenha apenas uma fase para quaisquer concentrações de DME. 

Para que este comportamento não ideal seja adequadamente simulado, recomenda-se a 

utilização do pacote termodinâmico UNIQUAC (TURTON et al., 2009). 

O modelo UNIQUAC baseia-se na teoria quasi-química de Gugenheim para interações 

entre componentes de tamanhos distintos em uma mistura. Este modelo sugere que a energia 

livre de Gibbs em excesso (g
E
) seja composta por uma contribuição combinatorial (g

E
comb) e 

outra residual (g
E

res), como expresso na equação (3.14) (SANTIAGO et al., 2009): 

 

  

  
  

  
    

  
   

  
   

  
  

(3.14) 

 

As equações (3.15) e (3.16) mostram que as seguintes relações são válidas: 

 

  
    

  
      

  
 

  
 

 
 

 
   
 

    
  

  
  (3.15) 

  

  
   

  
               

 

    

 

 (3.16) 

 

Onde   
  é a fração de volume do componente i na mistura.    e     são as frações de 

área do componente i na mistura e z é o número de coordenação. As correlações para o 

cálculo das frações de área e volume são mostradas nas equações (3.17), (3.18) e (3.19), onde 

r, q e q' são parâmetros dos componentes puros. 
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 (3.17) 

  

θ  
    
      

 (3.18) 

  

θ   
     
      

 (3.19) 

O coeficiente de atividade do componente i (γi) é dado na equação (3.20). 

        
  

 

  
 
 

 
    
  

  
     

  
 

  
                   

 

          
   

        
  

 (3.20) 

Onde: 

   
 

 
               (3.21) 

 

E os parâmetros de ajuste τ   e τ   são dados pelas equações (3.22) e (3.23). 
 

 τ        
    

  
       

   

 
  (3.22) 

 

 

 τ        
    

  
       

   

 
  (3.23) 

  

Os parâmetros      e      são característicos da interação binária entra os compostos i 

e j e, por serem fracamente dependentes da temperatura, podem ser tabelados ou estimados 

facilmente pelo algoritmo do software. 

 

3.4 SISTEMA DE UTILIDADES 

 

A grande maioria dos processos industriais necessita de sistemas de aquecimento e 

refrigeração para a sua operação. Esses sistemas geralmente utilizam um fluido de troca 

térmica externo ao processo. A utilização de água é bastante comum neste fim, por ser este 

um fluido de elevada capacidade calorífica, alta disponibilidade, baixo custo e toxicidade. 
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Neste trabalho, a água foi considerada para ambos os sistemas – de aquecimento e de 

refrigeração – da seguinte maneira: 

• Sistema de aquecimento: água, inicialmente a 30ºC e 1 atm, é transformada em vapor 

na caldeira pela combustão do gás natural. Este vapor é utilizado nos refervedores das colunas 

de destilação e também nos vaporizadores. 

• Sistema de refrigeração dos equipamentos: água a 28ºC e 5,16 bar é enviada ao 

processo e é utilizada nos condensadores das colunas de destilação e nos refrigeradores, 

retornando ao sistema a 48ºC e 4,96 bar.  

• Sistema de refrigeração dos reatores: água inicialmente a 30ºC e 1 atm, previamente  

tratada junto com a água do sistema de aquecimento, é enviada para a refrigeração dos 

reatores.  

Neste trabalho, os cálculos da planta de utilidades foram realizados considerando dois 

cenários: o primeiro considerando duas plantas de utilidades, sendo uma para o processo de 

produção do DME e outra para o processo de produção de MeOAc e o segundo considerando 

apenas uma planta de utilidades para suprir o processo integrado. 

Nos itens a seguir os processos de produção de vapor e de água para resfriamento são 

discutidos com mais detalhes. 

 

3.4.1 Sistema de produção de vapor 

 

A especificação do sistema de produção de vapor se dá mediante aos balanços de 

massa e energia nos equipamentos que compõem o sistema de aquecimento. Para tal, é 

preciso entender, primeiramente, o funcionamento de uma planta de utilidades. 

A Figura 3.4 ilustra uma representação genérica de uma planta de utilidades para 

geração de vapor de água.   

Observa-se, primeiramente, a necessidade de um tratamento prévio da água, onde esta 

é filtrada e tem suas impurezas catiônicas e aniônicas removidas, sendo posteriormente 

desaerada. O detalhamento desta seção prévia de tratamento foge ao escopo deste trabalho, 

pois impacta muito pouco na simulação das etapas subsequentes – que são as de real 

importância para os balanços de massa e energia necessários. 
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Figura 3.4 Representação genérica de uma planta de utilidades para geração de vapor. 

      Fonte: Adaptado de Batista (2015). 

  

Outra observação importante para a análise deste trabalho é que o vapor gerado nos 

reatores não é utilizado no sistema de aquecimento, podendo ser exportado. Ou seja, todo o 

vapor utilizado na planta de utilidades é devido à combustão do gás natural na caldeira. 

Segundo Gondim (2014), pode-se assumir uma perda de água de 2% para este sistema 

– em relação ao total de água enviada para tratamento na etapa de filtração. Entretanto, neste 

trabalho optou-se por desprezar esta perda, uma vez que o impacto desta na análise do 

consumo energético e na emissão de CO2 é pequeno frente à importância desta consideração 

na análise do consumo de água – que não foi feita neste trabalho. 

O estado termodinâmico do vapor gerado na caldeira segue o sistema de classificação 

mostrado na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 Identificação e faixas de temperatura e pressão de vapor de água. 

Classificação do vapor 
Temperatura 

(K) 

Temperatura 

(ºC) 

Pressão 

(atm) 

Pressão 

(bar) 

Vapor de alta pressão 504,15 – 527,15 231 – 254 28,2 – 41,82 28,6 – 42,38 

Vapor de média pressão 436,15 – 459,15 163 – 186 7,8 – 11,20 7,9 – 11,35 

Vapor de baixa pressão 394,15 – 408,15 121 – 135 2,07 – 3,06 2,1 – 3,1 

  Fonte: Seider et al. (2009) 
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 Turton et al. (2009), entretanto, sugeriram a utilização do valor máximo para a 

temperatura em cada faixa e sua respectiva pressão de saturação nesta temperatura. Seguindo 

esta recomendação e as especificações de Diemer e Luyben (2010) para o vapor utilizado nos 

equipamentos de troca térmica em ambos os processos, chega-se à Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 Identificação e faixas de temperatura e pressão de vapor da água. 

Vapor Condições Equipamentos 

Vapor de média pressão 186 ºC e 11,35 bar VAP1.1 e R1.1 - 

Vapor de baixa pressão 135 ºC e 3,08 bar R2.1 VAP1.2 e R1.2 

 

Assumindo que não há perdas de água nos equipamentos, o que é uma hipótese 

razoável para o processo contínuo, e que a água entra a 30 ºC na caldeira – heurístico sugerido 

por Turton et al. (2009) – tem-se todos os elementos necessários para realizar o balanço de 

energia afim de determinar a vazão de água necessária. É preciso determinar esta vazão para 

especificação da bomba e da caldeira, já que esta última apresenta uma contribuição calorífica 

sensível dependente da vazão de água. A Tabela 3.3 mostra um esquema da metodologia 

empregada para este cálculo. 

Tabela 3.3 Metodologia para o cálculo da vazão de água necessária para a caldeira. 

Planta de DME 

 

1- Para a planta de produção de DME, obtêm-se os valores das energias trocadas nos 

equipamentos (VAP, R1.1 e R2.1) através da simulação no UNISIM. Somam-se estas energias 

e encontra-se a energia total trocada em forma de calor latente nestes equipamentos, que 

dividida pela eficiência da caldeira, de 80%, é chamada de ECCL1. 

2- Simula-se no UNISIM um conjunto em série de três equipamentos (bomba – trocador 1 – 

trocador 2) que simulam o sistema de bombeamento e aquecimento da água da caldeira. A 

bomba eleva a pressão da água de 1 atm até a pressão especificada do vapor de média pressão 

(11,35 bar), o primeiro trocador eleva a temperatura da água de 30 ºC até a temperatura de 

saturação correspondente à pressão de 11,35 bar (vapor de média pressão) e, por fim, no 

segundo trocador a água entra líquida em seu ponto de saturação – inserindo-se a fração 

vaporizada igual a zero – e sai na forma de vapor saturado – inserindo-se a fração vaporizada 

igual à unidade. No segundo trocador insere-se a energia calculada no item 1, a temperatura e a 
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Tabela 3.3 Metodologia para o cálculo da vazão de água necessária para a caldeira. 

Continuação. 

 pressão referentes ao vapor de média pressão, de acordo com a Tabela 3.2. O software realiza 

então um balanço de energia e calcula automaticamente a vazão necessária de água, assim 

como a energia trocada em forma de calor sensível, que dividida pela eficiência, de 80%, 

chama-se ECCS1. A Figura 3.5 ilustra este procedimento. 

Planta de MeOAc 
 

3- Para a planta de produção de MeOAc, segue-se um procedimento análogo, considerando as 

energias trocadas nos equipamentos VAP1.2 e R1.2. Porém, para esta simulação, utilizam-se a 

temperatura e a pressão referentes ao vapor de baixa pressão, conforme Tabela 3.2.  

Planta Integrada 
 

4- Para a planta integrada, considerou-se somente geração de vapor de média pressão na 

caldeira. Parte do vapor gerado vai para a planta de DME e a outra parte, é misturada com água 

pura para formar vapor de baixa pressão, que será utilizado na planta de MeOAc (Seider et al., 

2009). Cria-se uma corrente de vapor de baixa pressão (135 ºC e 3,08 bar) com a vazão 

demandada de água da planta de MeOAc – determinada no item 3 – essa é a corrente de saída 

de um misturador onde entram vapor de média pressão e água pura pressurizada a 3,08 bar. 

Conecta-se a corrente de vapor de média na saída de um divisor, juntamente com uma corrente 

com as especificações do vapor de média necessários para a planta de DME (vazão, pressão e 

temperatura). A corrente que entra no divisor é então conectada a dois trocadores em série, que 

simulam as trocas de calor sensível e latente dentro da cadeira. O procedimento seguinte é 

análogo ao itens 1 e 2 desta tabela, porém a energia necessária no segundo trocador (ECCLi) é 

calculada pelo software. Por fim, a vazão de água pura e de vapor de média pressão são 

calculados pelo software. A Figura 3.6 mostra um esquemático do sistema supracitado. 

 

 

Figura 3.5 Determinação da vazão necessária de água para a caldeira na planta de DME. 

“Caldeira” 
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Figura 3.6 Simulação do sistema de geração de vapor para a planta integrada. 

 

Duas observações importantes precisam ser consideradas. A primeira é que a queda de 

pressão nos trocadores é desprezada para fins de simplificação, e a segunda é que para planta 

de produção de DME, optou-se pela geração somente de vapor de média. O vapor de baixa 

necessário para o refervedor R2.1 é obtido através de uma válvula redutora de pressão.  

Um procedimento análogo a este poderia ter sido considerado para a planta integrada 

se fosse produzido somente vapor de média para atender todo o processo e uma válvula 

redutora de pressão fosse utilizada para gerar o vapor de baixa. Porém, esse método faz com 

que seja necessário uma quantidade bem maior de gás natural, aumentando as emissões de 

CO2 e o consumo de energia. Por essa razão, optou-se pelo método descrito na Tabela 3.3. 

Como pode ser observado na Figura 3.5, utilizou-se uma bomba para a elevação da 

pressão de 1 atm – pressão na qual se encontra a água disponível – até a pressão de 11,35 bar, 

necessária para o vapor destinado à planta de DME. Neste processo, a água entra a 30ºC e o 

software calcula o incremento de temperatura impelido pela bomba automaticamente. Entre a 

bomba e o trocador de calor latente, simulou-se também um trocador de calor sensível, onde a 

água pressurizada é aquecida até a temperatura de 186ºC. Chamou-se o calor trocado neste 

permutador de ECCS (energia da caldeira relativa ao calor sensível). A soma das energias 

trocadas em ambos os trocadores da simulação, acrescentando a eficiência (η) de 80% da 

caldeira, é a energia que a água recebeu devido à combustão do gás natural, como mostra a 

equação (3.24). 

 

                                                  (3.24) 

“Caldeira” 
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3.4.2 Sistema de refrigeração 

 

Assim como no sistema de aquecimento, as plantas de DME e de MeOAc também 

necessitam de bombeamento de água para refrigeração. 

O sistema de refrigeração, neste trabalho, é dividido em dois itens: 

• sistema de refrigeração do reator; 

• sistema de refrigeração dos condensadores das colunas de destilação. 

Para o sistema de refrigeração do reator, água a 30ºC é bombeada para a jaqueta do 

reator, onde recebe o calor proveniente da reação, se transformando em vapor. A Tabela 3.4 

mostra a especificação do vapor formado em cada planta segundo Diemer e Luyben (2010).  

Assumiram-se os mesmos heurísticos de temperaturas e pressões da seção anterior. 

Tabela 3.4 - Especificação do vapor gerado em cada reator. 

Reator Vapor gerado no reator 

DME Vapor de alta pressão (254 ºC e 42,37 bar) 

MeOAc Vapor de baixa pressão (135 ºC e 3,08 bar) 

 

A Tabela 3.5 mostra um esquema da metodologia empregada para o dimensionamento 

do sistema de refrigeração dos reatores das plantas de DME e MeOAc. 

Tabela 3.5 - Metodologia para o dimensionamento do sistema de refrigeração dos reatores. 

Planta de DME 
 

1- Para a planta de DME foi simulada no UNISIM uma bomba que eleva a pressão da água de 1 

atm até a pressão de 42,37 bar conforme especificações da Tabela 3.2. A temperatura de 

entrada foi definida em 30 ºC e a vazão de água não foi especificada. 

2- Um trocador em série foi conectado nesta bomba e representa a jaqueta do reator. Foram 

definidos a temperatura, a pressão de saída do vapor formado (254 ºC e 42,37 bar) e o calor 

trocado no permutador – que é o calor liberado pela reação de produção de DME – atentando 

para a fração vaporizada calculada pelo software – que deve ser igual à unidade. O software 

também calculará automaticamente a vazão de água necessária para este sistema. A Figura 3.7 

ilustra este procedimento. 
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Tabela 3.5 - Metodologia para o dimensionamento do sistema de refrigeração dos reatores. 

Continuação. 

Planta de MeOAc 
 

3- Para a planta de produção de MeOAc, segue-se um procedimento análogo ao anterior, 

utilizando porém, a temperatura de 135 ºC e a pressão de 3,08 bar (vapor de baixa pressão). 

Planta Integrada 
 

4- Para a planta integrada, manteve-se o mesmo sistema de refrigeração de reatores das plantas 

de utilidades individuais.  Como o único gasto para o sistema de refrigeração dos reatores é 

com a energia da bomba, e para cada caso o fluido deve estar com uma pressão diferente, 

manteve-se uma bomba para cada reator. 

 

 

Figura 3.7 - Dimensionamento do sistema de refrigeração do reator da planta de DME. 

 

O vapor produzido nos reatores pode ser exportado, gerando lucros à unidade, ou 

reaproveitado no processo. A análise econômica das plantas, juntamente com a otimização da 

planta de utilidades foge ao escopo deste trabalho, entretanto, não interfere significativamente 

na visão geral do sistema de utilidades e no cálculo dos ecoindicadores dos processos. 

Para o sistema de refrigeração dos condensadores, ao contrário do que ocorre nos 

reatores, não há geração de vapor. O efluente líquido dos condensadores precisa ser resfriado 

antes de retornar ao sistema. Para este fim, optou-se pela utilização de um sistema de 

refrigeração fechado evaporativo. Segundo Gondim (2014), um sistema de refrigeração 

fechado apresenta perdas mínimas de água e o processo evaporativo apresenta a vantagem de 

uma maior dissipação de calor, podendo ser esta cerca de 50 a 100 vezes maior quando 

comparado com um processo não evaporativo. 
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O processo em questão consiste em uma torre de refrigeração, onde a água troca calor 

com o ar em um processo de contato direto (ventilação). Este tipo de torre é amplamente 

utilizado na indústria e estima-se que 80% do calor trocado é devido à evaporação da água.  O 

funcionamento deste sistema consiste na pulverização da água no topo da torre, que entra em 

contato com um escoamento de ar ascendente ou lateral. Denominamos estas orientações de 

fluxo em contra-corrente e fluxo cruzado, respectivamente (GONDIM, 2014). 

Normalmente, na indústria são utilizados trocadores tubulares – onde não há contato 

entre fases – devido à dificuldade de separação subsequente. Como a afinidade química entre 

ar e água é baixa, podemos otimizar a transferência de calor promovendo um contato direto 

entre as duas correntes (GONDIM, 2014). 

A Figura 3.8 ilustra a representação genérica de um sistema de refrigeração.  

Sabe-se que o processo em questão possui perdas de água por evaporação, arraste e 

purga, como pode ser visto na Figura 3.8. Por este motivo faz-se necessário um sistema de 

reposição de água (make-up). Segundo Gondim (2014), o heurístico de 1% de perda de água 

pode ser assumido para este sistema, entretanto, neste trabalho, as perdas foram desprezadas, 

visto que os gastos de energia e emissões de CO2 associados a esse sistema são mínimos.  

 

 

 

Figura 3.8 Sistema de refrigeração genérico em torre de refrigeração. 

        Fonte: Turton et al. (2009). 
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Para o cálculo da vazão de água necessária para o sistema de refrigeração dos 

equipamentos, foi considerado o somatório das energias trocadas nos condensadores e 

resfriadores (nesses equipamentos ocorre a transferência de calor pelo processo que é 

absorvido pela água de refrigeração), excluindo a energia trocada no reator – que foi tratada 

na seção anterior. Para a obtenção da vazão necessária de água, via simulação, utilizou-se o 

heurístico assumido por Turton et al. (2009) que considera as condições de entrada e saída da 

água no sistema de refrigeração: 28 ºC e 5,16 bar; e 48 ºC e 4,96 bar, respectivamente. Este 

heurístico se baseia no conceito de driving-force e fornece uma estimativa de gastos menores 

baseados na eficiência otimizada da troca térmica sob estas condições.  

A Tabela 3.6 apresenta um esquema da metodologia empregada para o 

dimensionamento deste sistema utilizando a simulação computacional. 

Tabela 3.6 Metodologia para o dimensionamento do sistema de refrigeração em torre. 

Planta de DME 
 

1- Para a planta de produção de DME, simula-se um trocador de calor com uma entrada de 

água pura a 28ºC e 5,16 bar; e saída a 48 ºC e 4,96 bar. Entra-se também com o calor trocado – 

que equivale ao somatório das energias trocadas nos equipamentos de resfriamento (HX3, C1.1, 

C2.1). Conecta-se uma bomba à montante do trocador que compensa a queda de pressão do 

sistema de refrigeração (0,2 bar). A vazão de água é calculada automaticamente pelo UNISIM. 

A Figura 3.9 ilustra este procedimento. 

Planta de MeOAc 

2- Para a planta de MeOAc, segue-se um procedimento análogo, utilizando o somatório das 

energias trocadas nos equipamentos: HX1.2 e C1.2. 

Planta Integrada 

3- Para a planta integrada o procedimento é análogo, utilizando o somatório das energias 

trocadas nos equipamentos: HX3, C1.1, C2.1, HX1.2 e C1.2. 

 

 

Figura 3.9 Dimensionamento de sistema de refrigeração em torre. 
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3.5 ECOINDICADORES PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE DME E MeOAc 

 

Os ecoindicadores geralmente expressam uma relação entre uma variável ambiental e 

uma variável econômica. Esta relação é expressa conforme equação (3.25) (UNCTAD, 2004). 

 

                      
                  

                  
 (3.25) 

 

Devido a esta característica intensiva, os ecoindicadores podem ser tomados como 

parâmetros de eficiência e constituem uma valiosa ferramenta na indústria e para a análise de 

benchmarks – estudo de vital importância no mercado. Além disto, torna possível comparar a 

ecoeficiência em diferentes processos industriais e de um mesmo produto, a fim de agregar 

valor ao processo e auxiliar na tomada de decisão em projetos. 

 

3.5.1 Ecoindicador de consumo de energia 

 

Em concordância com a definição de ecoindicador descrita anteriormente, o 

ecoindicador de consumo de energia consiste no somatório do consumo energético da planta 

(incluindo a planta de utilidades) dividido pela quantidade total de produto formado.  

O consumo total de energia do processo e da planta de utilidades foi estimado tanto na 

forma de energia elétrica quanto de gás natural. Os equipamentos que utilizam energia elétrica 

são as bombas e os compressores e possuem uma eficiência de 75%, que é computada no 

software UNISIM. Entretanto, os equipamentos que utilizam gás natural para a combustão 

(caldeira) apresentam uma eficiência de 80%, que deve ser contabilizada para o cálculo do 

consumo real de energia. 

O cálculo do ecoindicador de consumo de energia da planta de produção de DME é 

descrito pela equação (3.26). 

 

       
                                      

           
 

(3.26) 
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Onde: 

       = Ecoindicador de consumo de energia da planta de DME (GJ/ton) 

   = Energia consumida pela bomba P1 da planta 1 (GJ/h) 

     = Energia da caldeira referente ao calor latente 1 (GJ/h) 

     = Energia da caldeira referente ao calor sensível 1 (GJ/h) 

    = Energia da bomba do reator 1 (GJ/h) 

     = Energia da bomba que envia água para a torre de refrigeração 1(GJ/h) 

     = Energia do ventilador da torre de refrigeração 1 (GJ/h) 

           = Produção de DME total (ton/h) 

 

Desse modo, o ecoindicador do consumo energético adquire a unidade de GJ/ton. 

O cálculo do ecoindicador de energia da planta de MeOAc é dado na equação (3.27). 

 

         

                         
                        

             
 

(3.27) 

 

Onde: 

         = Ecoindicador de consumo de energia da planta de MeOAc (GJ/ton) 

   = Energia consumida pela bomba P1 da planta 2 (GJ/h) 

  = Energia do compressor 1 (GJ/h) 

  = Energia do compressor 2 (GJ/h) 

  = Energia do compressor 3 (GJ/h) 

     = Energia da caldeira referente ao calor latente 2 (GJ/h) 

     = Energia da caldeira referente ao calor sensível 2 (GJ/h) 

    = Energia da bomba do reator 2 (GJ/h) 

     = Energia da bomba que envia água para a torre de refrigeração 2(GJ/h) 

     = Energia do ventilador da torre de refrigeração 2 (GJ/h) 

             = Produção de MeOAc (ton/h) 

 

O cálculo do ecoindicador energético da planta integrada, segundo a modelagem 

descrita neste trabalho, utilizando uma única planta de utilidades, é realizado através do 
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somatório da energia total consumida no processo dividido pela produção de MeOAc 

(produto final), expressa em toneladas por hora. A equação (3.28) mostra este cálculo. 

 

     

                                  
                        

             
 

(3.28) 

 

Onde: 

     = Ecoindicador de consumo de energia da planta integrada (GJ/ton) 

   = Energia consumida pela bomba P1 da planta 1 (GJ/h) 

   = Energia consumida pela bomba P1 da planta 2 (GJ/h) 

  = Energia do compressor 1 (GJ/h)  

  = Energia do compressor 2 (GJ/h) 

  = Energia do compressor 3 (GJ/h) 

     = Energia da caldeira referente ao calor latente da planta integrada (GJ/h) 

     = Energia da caldeira referente ao calor sensível da planta integrada (GJ/h) 

    = Energia da bomba do reator 1 (GJ/h) 

    = Energia da bomba do reator 2 (GJ/h) 

     = Energia da bomba que envia água para a torre de refrigeração (GJ/h) 

     = Energia do ventilador da torre de refrigeração (GJ/h) 

             = Produção de MeOAc (ton/h) 

 

3.5.2 Ecoindicador de Emissão de CO2 

 

O desenvolvimento do ecoindicador de emissão de CO2, neste trabalho, segue as 

diretrizes estabelecidas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 

2006) e utiliza fatores de emissão tabelados. Para simplificar o cálculo, fez-se necessário a 

classificação das emissões da seguinte forma: 

• Emissões por combustão: são aquelas relativas à queima de combustíveis. Exemplo: 

combustão do gás natural para geração de vapor em uma caldeira. 

• Emissões indiretas: são aquelas relativas ao consumo de utilidades externas (compra 

de energia elétrica e vapor). 
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• Emissões fugitivas: são aquelas relativas a vazamentos em equipamentos como 

válvulas e flanges, aos veículos de transporte de insumos e produtos, e às emissões geradas 

por alívio para flare. 

É importante mencionar que a metodologia mais utilizada para reporte das emissões de 

GEE no mundo é o GHG Protocol. No Brasil, esta metodologia é utilizada pela grande 

maioria das empresas que divulgam voluntariamente seus inventários de GEE, já que não há 

ainda este requisito legal. Esta plataforma conta com fatores de emissão constantemente 

atualizados e diversificados entre os setores e subsetores econômicos, promovendo uma 

análise precisa e transparente, e respeitando a especificidade de cada negócio ou processo. 

Existem duas diferenças básicas entre esta metodologia e a metodologia adotada neste 

trabalho. A primeira é com relação à abrangência. A metodologia do GHG Protocol 

contabiliza as emissões de todos os gases de efeito estufa, convertendo-as para uma unidade 

comum – a massa de CO2equivalente (CO2e) (WRI, 2004). Enquanto este visa somente às 

emissões de CO2 – principal gás de efeito estufa. No entanto nos processos estudados neste 

trabalho não há emissões significativas de outros tipos de GEE, por isso eles não foram 

considerados.  

A segunda diferença é com relação à classificação. O GHG Protocol classifica as 

emissões de acordo com escopos (WRI, 2004): 

• Emissões de escopo 1: são as emissões diretas, que acontecem dentro da 

fronteira de uma empresa. 

• Emissões de escopo 2: são as emissões indiretas, relacionadas à compra de 

utilidades (energia e vapor). 

• Emissões de escopo 3: são as emissões indiretas relacionadas à atividade da 

empresa (cadeia de valor). Exemplo: emissões geradas no ciclo de vida do produto, 

emissões de serviços terceirizados, emissões da produção de produtos importados por 

uma empresa, etc. 

A Tabela 3.7 mostra a relação entre as duas classificações (a utilizada neste trabalho e 

a do GHG Protocol). 

A metodologia utilizada neste trabalho engloba os escopos 1 e 2, voltada à operação do 

processo. 
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Tabela 3.7 Relação entre classificações de escopos de emissões de GEE. 

Classificação utilizada Classificação do GHG Protocol 

Emissões por combustão e emissões fugitivas Emissões de Escopo 1 

Emissões indiretas Emissões de Escopo 2 

- Emissões de Escopo 3 

 

Dessa forma, para o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 é necessário analisar a 

taxa de formação de CO2 referente às fontes geradoras de emissão por combustão, de forma 

indireta e através das emissões fugitivas. A emissão de CO2 pelo consumo de energia elétrica 

difere da emissão para a geração da energia através do gás natural, que é o combustível fóssil 

assumido para a geração de vapor nas caldeiras neste trabalho.  

Além disso, a localização também interfere na emissão de CO2 relativa à produção de 

energia elétrica devido aos diferentes processos utilizados em cada país. Para este trabalho foi 

utilizado o fator médio de emissão do Sistema Interligado Nacional do Brasil obtido através 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para o ano de 2015, que é o mais recente 

disponível durante o ano de 2016.  

Enquanto isso, dados do IPCC foram utilizados para o cálculo do coeficiente de 

emissão de CO2 através da energia advinda do Gás Natural. 

A Tabela 3.8 sintetiza os dados para a contabilização das emissões de CO2. 

 

Tabela 3.8 Fatores de conversão para emissões de CO2. 

Tipo Fator de conversão Referência 

Energia Elétrica 3,60×10
6
 kJ/MWh IPCC (2006) 

Conversão Energia Elétrica em CO2 0,1244 tonCO2/MWh MCT (2016) 

Energia em CO2 (Gás Natural) (GJ/h) 0,0561 tonCO2/GJ IPCC (2006) 

*1 MWh equivale a 3,6 GJ. 

Fonte: IPCC (2006), MCT (2016). 

 

Desse modo, define-se o coeficiente de emissão de CO2 através da energia elétrica 

como φelet, cujo valor é 0,0345 tonCO2/GJ. Define-se também o coeficiente de emissão de 

CO2 através do gás natural como φGN, cujo valor é 0,0561 tonCO2/GJ. 
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 A Agência Internacional de Energia (IEA) também já analisou indicadores de energia 

de uso industrial e de CO2, baseando-se em analogia econômica, visto que o uso de energia e 

a emissão de CO2 foram estudados com base em unidade de saída de valor (IEA, 2007). 

 Segundo Siitonen et al. (2010), o cálculo da emissão específica de CO2 – também 

chamada de intensidade de CO2 (IEA, 2007) – de produtos industriais pode ser realizado de 

acordo com a equação (3.29).  

 

              
              

                 
     (3.29) 

 

 Onde CO2 específico é medido em tCO2/t produto. 

 Neste trabalho, conforme discutido anteriormente, a emissão específica de CO2 foi 

denominada de ecoindicador de emissão de CO2. 

Baseado nestas definições e explicitando de forma mais descritiva, o cálculo do 

ecoindicador de emissão de CO2 para a planta de DME é representado na equação (3.30).  

 

       

 
                            φ

    
 

                φ
  

  

           
 

 (3.30) 

 

Para o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 da planta de síntese de MeOAc, o 

princípio dos cálculos é basicamente o mesmo. No entanto, há o acréscimo da liberação de 

CO2 na forma de emissão fugitiva, visto que parte da corrente 10 é enviada para purga, vide 

Figura 3.2, onde ocorre a queima dos compostos.  

O CO2 liberado na purga é contabilizado considerando a estequiometria da combustão 

completa dos componentes, ou seja, a conversão total dos componentes à CO2.  A Tabela 3.9 

explicita de forma clara esta conversão, apresentando uma relação mássica entre a quantidade 

de CO2 produzida (mCO2) pela quantidade de cada composto queimado (mc) definida como ρc. 

Essa relação será então utilizada para o cálculo da emissão fugitiva, ou CO2 emitido na purga, 

conforme a equação (3.31). 
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  (3.31) 

 

Tabela 3.9 Relação entre a massa de CO2 emitida para cada componente queimado. 

Componente Reação de conversão: Reagentes/Produtos ρc (tCO2/ton) 

Acetato de metila CH3COOCH3 + 7/2O2 → 3CO2 + 3H2O 1,7838 

Dimetil Éter CH3OCH3 + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 1,9130 

Monóxido de Carbono CO + 1/2O2 → CO2 1,5712 

 

Baseado nessas informações, o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 para a 

planta de produção de MeOAc pode ser representado segundo a equação (3.32). 

 

         

 
                                     φ

    
 

                φ
  
     

  

              
 

(3.32) 

 

 

Da mesma forma, o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 para a produção de 

MeOAc a partir de metanol, é realizado através do somatório do CO2 liberado no processo 

integrado juntamente com o CO2 liberado na planta de utilidades dividido pela produção de 

MeOAc, como mostrado na equação (3.33). 

 

     

 
                                              φ

    
 

                φ
  
     

  

     çã      
 

(3.33) 

                                  

Onde:  

       = Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de DME (tCO2/t) 

         = Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de MeOAc (tCO2/t) 

     = Ecoindicador de emissão de CO2 da planta integrada (tCO2/t) 



CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia empregada para a simulação dos processos 

de síntese do DME a partir do metanol, síntese do MeOAc a partir do DME e síntese do 

MeOAc a partir do metanol - Planta Integrada; e também a metodologia para o 

desenvolvimento dos ecoindicadores do consumo de energia e de emissão de CO2 desse 

processos. 

A descrição da metodologia deste trabalho pode ser dividida em três partes: 

• Simulação das Plantas com base no artigo de Diemer e Luyben (2010); 

• Desenvolvimento e simulação das plantas de utilidades referentes a estes processos; 

• Desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2 de 

cada planta analisada e posteriormente do processo integrado, com base no trabalho de Pereira 

(2013). 

Assim, este capítulo se constitui como uma síntese do Capítulo 3, descrevendo a 

metodologia necessária para o entendimento e avaliação dos resultados e a conclusão deste 

trabalho nos próximos capítulos. 
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4.1 METODOLOGIA PARA SIMULAÇÃO DAS PLANTAS  

 

As Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam a descrição da metodologia utilizada para a 

simulação dos processos de DME, MeOAc e integrado, respectivamente. 

Tabela 4.1 Descrição da metodologia para simulação – DME. 

 

Planta de síntese de DME através da desidratação do metanol utilizando um reator resfriado. 

Artigo base usado como referência: Diemer e Luyben (2010). 

Software para Simulação: UNISIM
®
 Design Suite R390. 

Operação em Estado Estacionário: Sim. 

Operação Adiabática: Não. 

Alimentação: Metanol e Água. 

Objetivo: Obter por simulação computacional resultados próximos aos encontrados por 

Diemer e Luyben (2010) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de energia e de 

produção de CO2 da planta. 

 

Considerações para os Ecoindicadores 

 O refervedor R1.1 e o vaporizador VAP1.1 utilizam vapor de média pressão; 

 O refervedor R2.1 utiliza vapor de baixa pressão. 

 Todos os condensadores utilizam água para refrigeração. 

 

Para os dados não especificados no artigo foram admitidas as seguintes considerações:  

 Todas as bombas são elétricas e operam com eficiência de 75%; 

 

Comparação: Solução numérica no UNISIM R390 x Dados simulados no Aspen Plus 

descritos no artigo de Diemer e Luyben (2010). 
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Tabela 4.2 Descrição da metodologia para simulação – MeOAc. 

 

 

Planta de síntese do MeOAc através da carbonilação do DME. 

Artigo base usado como referência: Diemer e Luyben (2010). 

Software para Simulação: UNISIM
®
 Design Suite R390. 

Operação em Estado Estacionário: Sim. 

Operação Adiabática: Não. 

Modificações: Vazão de alimentação de DME de 247,5 kmol/h para possibilitar a posterior 

integração das plantas, sem a necessidade de complementação da carga. 

Alimentação: DME e metanol. 

Objetivo: Obter por simulação computacional resultados próximos aos encontrados por 

Diemer e Luyben (2010) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de energia e de 

produção de CO2 da planta. 

 

Considerações para os Ecoindicadores 

 O refervedor R1.2 e o vaporizador VAP1.2 utilizam vapor de baixa pressão. 

 O condensador C1.2 utiliza água para refrigeração. 

 

Para os dados não especificados no artigo foram admitidas as seguintes considerações:  

 Todos os compressores são elétricos e operam com eficiência de 75%; 

 Todas as bombas são elétricas e operam com eficiência de 75%; 

A corrente de "purga" é enviada para o "flare", assumindo-se combustão completa. 

Comparação: Solução numérica no UNISIM R390 x Dados simulados no Aspen Plus 

descritos no artigo de Diemer e Luyben (2010). 
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Tabela 4.3 Descrição da metodologia para simulação – Planta Integrada. 

 

Planta de síntese do MeOAc através do metanol. 

Artigo base usado como referência: Diemer e Luyben (2010). 

Software para Simulação: UNISIM
®
 Design Suite R390. 

Operação em Estado Estacionário: Sim. 

Operação Adiabática: Não. 

Alimentação: Metanol e água. 

Objetivo: Propor uma planta de produção de MeOAc integrada com a planta de produção de 

DME e desenvolver os ecoindicadores de consumo de energia e de produção de CO2 da 

planta. 

 

Considerações para os ecoindicadores:  

 O refervedor R1.1 e o vaporizador VAP1.1 utilizam vapor de média pressão; 

 Os refervedores R2.1 e R1.2; e o vaporizador VAP1.2 utilizam vapor de baixa 

pressão. 

 Todos os condensadores utilizam água para refrigeração. 

 

Para os dados não especificados no artigo foram admitidas as seguintes considerações:  

 Todos os compressores são elétricos e operam com eficiência de 75%; 

 Todas as bombas são elétricas e operam com eficiência de 75%; 

A corrente de "purga" é enviada para o "flare", assumindo-se combustão completa. 

 

Comparação: Não há comparação, visto que os autores do artigo não simularam a planta 

integrada para a produção de MeOAc.  
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4.2 METODOLOGIA PARA A SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE UTILIDADES 

 

A Tabela 4.4 apresenta a metodologia para o desenvolvimento das plantas de 

utilidades.  

Tabela 4.4 Descrição da metodologia das plantas de utilidades. 

 

Principais Referências: Seider et al. (2009), Turton et al. (2009) e Gondim (2014). 

Software para Simulação: UNISIM
®
 Design Suite R390. 

Operação em Estado Estacionário: Sim. 

Alimentação: Água. 

Objetivos: Possibilitar uma estimativa mais realística dos ecoindicadores dos processos, uma 

vez que estes dependem de um sistema de utilidades (água, vapor). 

Considerações: Como os dados de utilidades não foram especificados no artigo base 

admitiram-se as seguintes considerações: 

 

 Todos os compressores são elétricos e operam com eficiência de 75%; 

 Todas as bombas são elétricas e operam com eficiência de 75%; 

 A caldeira queima gás natural com uma eficiência de 80%; 

 O vapor produzido nos reatores não é reutilizado na planta, devendo ser exportado; 

As perdas de água no sistema (por purga, arraste, evaporação, vazamentos), bem como 

a água de make up, foram desprezadas. 

 A planta integrada possui uma única planta de utilidades; 

 O vapor produzido na caldeira da planta de utilidades integrada é de média pressão e é 

dividido em duas correntes, a primeira segue para a seção de desidratação do metanol e 

a outra é misturada com água pura a 30 ºC, para gerar vapor de baixa pressão para a 

seção de carbonilação do DME. 
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4.3 METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

A Tabela 4.5 apresenta a metodologia para o desenvolvimento de ecoindicadores. 

Tabela 4.5 Descrição da metodologia para desenvolvimento dos ecoindicadores. 

 

Desenvolvimento dos ecoindicadores: Razão entre uma variável ambiental e uma variável 

econômica.  

Variável Ambiental: Consumo de energia e emissão de CO2.  

Variável Econômica: Vazão mássica de produtos (produção). Unidade: Tonelada (t) 

Referência base: Pereira (2013). 

Correntes de produto: DME, MeOAc e para a Planta Integrada MeOAc. 

Ecoindicador de Consumo de Energia: Razão do total de energia consumida no processo 

pelo total produz de produtoido. Unidade: GJ/t (Gigajoule por tonelada de produto). 

Fontes de consumo de energia: Compressores, bombas, ventiladores. 

Ecoindicador de Emissão de CO2: Razão do total de CO2 gerado no processo pelo total de 

produto formado. Unidade: tCO2/t (tonelada de CO2 por tonelada de produto). 

Fontes de geração de CO2: Caldeiras, compressores, bombas, ventiladores, combustão 

completa da corrente enviada para o flare. 

  

 

4.4 HARDWARE E SOFTWARE 

 

Na realização desse trabalho foi utilizado o hardware conforme: 

Notebook com processador Intel® Core™ i5 a 1.60GHz, 6GB de memória, disco 

rígido de 500GB, utilizando o sistema operacional Windows 10 como plataforma base. 

O software UNISIM R390 da Honeywell para simulação e o Microsoft EXCEL para o 

cálculo dos ecoindicadores. 



CAPÍTULO 5 

RESULTADOS  

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas simulações 

realizadas no software UNISIM Design Suite R390 das plantas descritas por Diemer e Luyben 

(2010): a planta de produção de DME a partir de metanol, a planta de produção de MeOAc a 

partir de DME e a planta integrada de produção de MeOAc a partir de metanol. Os resultados, 

apresentados em forma de tabela, são validados através de comparações com as correntes de 

saída do artigo original e por meio do cálculo de desvios percentuais.  

Além disso, são apresentados os resultados dos cálculos dos ecoindicadores de 

emissão de CO2 e de consumo de energia para a análise de ecoeficiência das plantas 

avaliadas, considerando no cálculo as plantas de utilidades necessárias para os processos. 

 

5.1 RESULTADOS - PLANTA DE SÍNTESE DE DME  

 

De modo a obter resultados satisfatórios na validação da simulação da planta de 

produção de DME, mantiveram-se às condições operacionais e as composições das correntes 

de alimentação idênticas aos dados fornecidos por Diemer e Luyben (2010). 

 A Figura 5.1 ilustra a simulação da planta de produção de DME a partir de metanol 

realizada no software UNISIM, a fim de um melhor entendimento do processo. 
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Figura 5.1 Simulação da planta de produção de DME em ambiente UNISIM. 

 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados das composições molares das principais correntes 

obtidas pela simulação, bem como os resultados encontrados por Diemer e Luyben (2010). A 

comparação é realizada utilizando a Equação (5.1), que define uma variável de desvio que 

expressa, através da diferença percentual, quanto os resultados divergem. 

 

                       
                          

           
      (5.1) 

 

Onde  ValorUNISIM representa o valor encontrado na simulação e ValorArtigo representa 

o valor encontrado por Diemer e Luyben (2010). 

Tabela 5.1 Resultados da simulação da síntese de DME. 

Correntes Temp. (K) 
Pressão 

(atm) 

Vazão 

molar 

(kmol/h) 

MeOH DME H2O 

5 

Simulação 628,0 13,0 602,668 596,610 0,031 6,027 

Artigo 628,0 13,0 602,666 596,600 0,036 6,030 

Desvio  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -13,9% 0,00% 

6 

Simulação 658,0 12,5 602,670 102,090 247,290 253,290 

Artigo 658,0 12,5 602,660 102,110 247,280 253,270 

Desvio  0,00% 0,00% 0,00% -0,02% 0,0% 0,01% 
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Tabela 5.1 Resultados da simulação da síntese de DME. Continuação. 

 

Correntes Temp. (K) 
Pressão 

(atm) 

Vazão 

molar 

(kmol/h) 

MeOH DME H2O 

DME 

Simulação 318,70 10,00 247,503 0,243 247,260 0,000 

Artigo 318,00 10,00 247,500 0,248 247,253 0,000 

Desvio  0,22% 0,00% 0,00% -1,95% 0,0% 0,00% 

10 

Simulação 427,9 10,2 355,176 101,850 0,036 253,290 

Artigo 433,0 10,2 355,170 101,863 0,036 253,272 

Desvio  -1,18% 0,00% 0,00% -0,01% -0,01% 0,01% 

Reciclo 

Simulação 337,6 1,0 102,672 101,610 0,035 1,027 

Artigo 338,0 1,0 102,670 101,612 0,031 1,027 

Desvio -0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 13,3% 0,00% 

Água 

Simulação 379,6 1,26 252,499 0,239 0,000 252,260 

Artigo 380 1,26 252,500 0,253 0,000 252,248 

Desvio  -0,11% 0,00% 0,00% -5,31% 0,0% 0,00% 

 

Um desvio percentual aparentemente considerável é observado na corrente 5 (-13,9%) 

e na corrente de Reciclo (13,3%). Esses desvios foram observados em correntes cuja 

concentração de DME é muito baixa e, em termos absolutos essa diferença não é significativa. 

Isto pode ser verificado, por exemplo, pela fração molar de DME na corrente de Reciclo que é 

igual a 0,0003, ou seja, um valor extremamente baixo. Dessa forma, qualquer variação nesse 

valor acarreta uma variação na vazão molar do DME que, quando comparada à vazão molar 

encontrada do artigo, gera um desvio percentual relativamente alto. 

Observa-se que, apesar de terem sido encontradas algumas pequenas divergências 

entre os resultados das composições das correntes informados no artigo e os encontrados na 

simulação, estes são considerados bastante satisfatórios. 

É importante destacar os valores encontrados para a corrente DME, pois esta além de 

ser o produto de interesse deste processo, é a corrente de alimentação da planta de síntese de 

MeOAc. A vazão molar total desta corrente é 247,503 kmol/h, sendo 247,26 kmol/h de DME 

e 0,243 kmol/h de metanol, apresentando aproximadamente 99,9% de pureza. 

Outro resultado importante a ser discutido é a conversão dos reagentes no reator PFR. 

Esta conversão é calculada utilizando as correntes 5 e 6, as correntes de entrada e saída do 
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reator, respectivamente. A Tabela 5.2 evidencia que o reator possui uma conversão elevada 

para esta reação e que a simulação do reator está validada. 

Tabela 5.2 Conversão do reator PFR da planta de síntese de DME. 

  
Correntes 

Temp 

 (K) 

Pressão 

(atm) 

MeOH 

(kmol/h) 

DME 

(kmol/h) 
Conversão 

Simulação 
5 628 13,0 596,610 0,031 

82,89% 
6 658 12,5 102,090 247,290 

Artigo 
5 628 13,0 596,600 0,036 

82,88% 
6 658 12,5 102,110 247,280 

Desvio  0,012% 

 

Conforme Seider et al. (2009), uma maneira simples de visualizar a variação de 

temperatura no reator e o aumento da temperatura do fluido de refrigeração (água) é através 

da Figura 5.2. Como pode ser visto na Tabela 5.2, a corrente que entra no reator está a 628 K 

(355ºC) e sai a 658 K (385ºC). Diemer e Luyben (2010) não fornecem muitos detalhes sobre a 

refrigeração do reator, apenas que o vapor gerado é de alta pressão. Assim, as heurísticas de 

Seider et al. (2009) foram utilizadas, conforme Tabela 3.1, assumindo a temperatura da água 

entrando a 32ºC e saindo a 254ºC, na pressão de saturação nessa temperatura.  

 

 

Figura 5.2 Temperatura no Reator 1. 
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Além de validar as composições molares das principais correntes da planta de síntese 

de DME, também é interessante analisar as energias consumidas nos equipamentos que fazem 

parte da planta. Os valores encontrados na simulação, bem como os indicados pelo artigo 

estão apresentados na Tabela 5.3. Esses valores são, posteriormente, utilizados para o cálculo 

dos ecoindicadores de emissão de CO2 e de consumo de energia da planta. 

Tabela 5.3 Consumo energético dos equipamentos da planta de síntese de DME. 

Equipamento TAG Energia Tipo 
UNISIM 

(kW) 

Artigo 

(kW) 

Desvio 

(%) 

Bomba P11 P11 Elétrico 12,3 * - 

Vaporizador VAP1 VAP1 Vapor 5321,6 5149,0 3,4% 

Refervedor 1 Ref11 Ref11 Vapor 1975,0 1996,0 -1,1% 

Refervedor 2 Ref21 Ref21 Vapor 1610,0 1650,0 -2,4% 

*Valor não informado no artigo. 

**O subscrito 1 identifica o equipamento a planta 1 (síntese de DME). 

 

Os valores dos consumos energéticos dos equipamentos obtidos através da simulação 

estão muito próximos aos fornecidos pelo artigo, sendo os desvios inferiores de 5%.  

Dessa forma, a simulação da planta de síntese de DME realizada no software 

UNISIM, e tendo como referência os dados fornecidos por Diemer e Luyben (2010), pode ser 

validada de forma satisfatória.  

 

5.2 RESULTADOS - PLANTA DE SÍNTESE DE MEOAC  

 

Nesta planta,  MeOAc é produzido a partir da carbonilação do DME, sendo este a 

alimentação principal do processo. Para a simulação foi utilizada uma corrente de alimentação 

de DME com uma vazão molar diferente da citada no artigo; enquanto os autores utilizaram 

uma vazão de 250 kmol/h (99,9% de DME e 0,1% de MeOH), neste trabalho optou-se por 

usar uma vazão de alimentação igual ao produto da primeira planta (síntese de DME) de 

247,503 kmol/h (99,9% de DME e 0,1% de MeOH), com o objetivo de gerar e analisar uma 

terceira planta, que integra os dois processos e que será apresentada no próximo item. 
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 A Figura 5.3 ilustra a simulação da planta de produção de MeOAc realizada no 

software UNISIM, a fim de um melhor entendimento do processo. 

 

 

Figura 5.3 Simulação da planta de produção de MeOAc em ambiente UNISIM. 

 

A corrente de alimentação de CO possui uma impureza de 2% molar de H2, que, 

tratando-se de um gás que não participa da reação, deve ser purgado do processo à mesma 

razão que entra, para evitar acúmulo. Dessa forma, parte do CO  também é purgado e, 

portanto, a vazão de alimentação de CO deve ser um pouco maior do que a necessária 

segundo a estequiometria.  

O artigo utiliza uma vazão de CO de 262 kmol/h para 250 kmol/h de DME, de forma 

que esse acréscimo de 12 kmol/h de CO é suficiente para atender a reação e suprir as perdas 

na purga. Visto que a corrente de alimentação de DME utilizada nesta simulação é de 247,503 

kmol/h, isto é, 99% da corrente utilizada no artigo, ajustou-se a corrente de alimentação de 

CO na mesma proporção e assim, a corrente de CO calculada é de 259,38 kmol/h. 

A Tabela 5.4 apresenta os resultados das principais correntes obtidas pela simulação, 

bem como os resultados encontrados por Diemer e Luyben (2010) e o desvio percentual entre 

eles. Devido à diferença nas vazões de entrada adotadas entre o artigo e este trabalho, para 

comparar os resultados das duas simulações, os valores descritos no artigo foram ajustados 

utilizando a proporção de 99% do valor original, a fim de validar a nova simulação. 
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Tabela 5.4 Resultados da simulação da síntese de formação de MeOAc. 

Corrente 
Temp 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 

MeOH 

(kmol/h) 

DME 

(kmol/h) 

MeOAc 

(kmol/h) 

CO 

(kmol/h) 

H2 

(kmol/h) 

3 

UniSim 389 32 1131,188 0,415 276,933 16,461 604,668 232,712 

Artigo 389 32 1118,363 0,396 275,715 16,830 595,980 229,442 

Desvio 0,00% 0,00% 1,15% 4,68% 0,44% 2,20% 1,46% 1,43% 

4 

UniSim 512,1 31,55 884,212 0,415 29,957 263,436 357,693 232,712 

Artigo 475 31,56 872,212 0,396 30,329 263,361 349,080 229,442 

Desvio 7,81% -0,03% 1,38% 4,68% 1,23% 0,03% 2,47% 1,43% 

6 

UniSim 320 5 298,401 0,358 17,525 248,684 32,192 0,000 

Artigo * * 298,782 0,360 17,299 248,975 32,149 0,000 

Desvio - - 0,13% 0,63% 1,30% 0,12% 0,13% 0,00% 

8 

UniSim 451 32 51,759 0,111 17,525 2,042 32,192 0,000 

Artigo 451 32 51,866 0,119 17,287 2,313 32,147 0,000 

Desvio 0,00% 0,00% 0,21% 7,08% 1,37% 11,72% 0,14% 0,00% 

12 

UniSim 331,5 31 572,298 0,056 12,154 14,422 318,217 227,505 

Artigo 327 32 560,637 0,056 12,110 14,520 309,696 224,255 

Desvio 1,38% -3,13% 2,08% 0,97% 0,36% 0,68% 2,75% 1,45% 

MeOAc 

UniSim 387,1 5,16 246,642 0,247 0,000 246,642 0,000 0,000 

Artigo 387 5,16 247,203 0,247 0,000 246,956 0,000 0,000 

Desvio 0,03% 0,00% 0,23% 0,13% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 

 

Sabe-se que esse ajuste dos dados do artigo não é a maneira ideal para calcular as 

vazões que Diemer e Luyben (2010) teriam encontrado caso tivessem optado por utilizar a 

corrente de alimentação de DME igual a corrente de saída da planta de síntese do DME, pois 

uma vazão de alimentação diferente pode acarretar alterações no restante da planta que não 

seguem necessariamente a mesma proporção. No entanto, considerando que a alteração na 

vazão foi muito pequena, sendo de apenas 1% (redução de 2,5 kmol/h em 250kmol/h), este 

método simplifica os cálculos e pode ser considerado eficaz para essa validação. 

A planta de síntese de MeOAc apresentou pouca divergência com relação aos valores 

do artigo ajustados. Desvios acima de 5% foram encontrados apenas na corrente 8, referentes 

a vazão molar do MeOH e a vazão molar do MeOAc. Percebe-se que esses dois componentes 

possuem vazões molares bem pequenas quando comparadas aos outros componentes da 

corrente e, por isso, em termos absolutos essas diferenças não são significantes. 
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Cabe ressaltar que esta planta também foi simulada com a vazão de alimentação de 

250 kmol/h de DME e 262 kmol/h de CO conforme os valores do artigo original para fins de 

validação da planta. Os resultados foram submetidos no Congresso Nacional de Excelência e 

Gestão (CNEG) 2016, e estão disponíveis no final desta dissertação, no apêndice-A.  

Conforme citado anteriormente, a reação de síntese de MeOAc é uma reação 

exotérmica, desta forma, para controlar a temperatura no reator torna-se necessário refrigerá-

lo. As temperaturas utilizadas e a conversão obtida estão ilustradas na Tabela 5.5. A 

conversão foi bem próxima a do artigo e é calculada a partir das correntes 3 e 4, que são as 

correntes de entrada e saída do reator, respectivamente. 

Tabela 5.5 Conversão do reator PFR da planta de síntese de acetato de metila. 

Corrente 
Temperatura  

(K) 

Pressão 

(atm) 

DME 

(kmol/h) 

MeOAc 

(kmol/h) 
Conversão 

Simulação 
3 389 32 276,933 16,461 

89,18% 
4 512,1 31,55 29,957 263,436 

Artigo 
3 389 32 275,715 16,830 

89,41% 
4 475 31,56 30,463 263,361 

Desvio 
3 0,00% 0,00% 0,44% -2,19% 

-0,26% 
4 7,81% -0,03% -1,66% 0,03% 

 

Observa-se que houve um desvio maior na temperatura de saída do reator (7,81%), 

enquanto a conversão, em ambos os casos, foi bem próxima. A diferença na temperatura de 

saída pode ter ocorrido em virtude do uso de diferentes softwares ou modelos 

termodinâmicos. Diemer e Luyben (2010) utilizaram o Aspen Plus, mas não informaram o 

modelo termodinâmico, enquanto neste trabalho foi utilizado o software UNISIM e o modelo 

termodinâmico UNIQUAC. 

Representou-se a variação de temperatura no reator 2 e o aumento da temperatura do 

fluido de refrigeração (água) através da Figura 5.4. Como pode ser visto na Tabela 5.5, a 

corrente que entra no reator está a 389 K (116ºC) e sai a 512,1 K (239,1ºC). Novamente, 

como Diemer e Luyben (2010) não forneceram os detalhes sobre a refrigeração do reator, 

somente que o vapor gerado é de baixa pressão, assumiu-se que a água entra no reator a 32ºC 

e sai a 135ºC, na pressão de saturação desta temperatura, conforme as heurísticas de Seider et 

al. (2009), mostradas na Tabela 3.1.  
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Figura 5.4 Temperatura no Reator 2. 

Também foi realizada a comparação das energias consumidas nos equipamentos da 

planta de síntese de MeOAc a partir do DME. Os valores encontrados na simulação, bem 

como os informados pelo artigo estão apresentados na Tabela 5.6. Esses resultados são, 

posteriormente, utilizados para o cálculo dos ecoindicadores de CO2 e de energia.  

Tabela 5.6 Consumo energético dos equipamentos da planta de síntese de MeOAc. 

Equipamento TAG Energia Tipo 
UNISIM 

(kW) 

Artigo 

 (kW) 

Desvio  

% 

Bomba P12 P12 Elétrico 16,43 * - 

Vaporizador VAP2 VAP2 Vapor 1368,98 1280,00 6,95% 

Refervedor  Ref2 Ref2 Vapor 1751,00 1690,00 3,61% 

Compressor 1 K1 EK1 Elétrico 37,18 33,80 9,99% 

Compressor 2 K2 EK2 Elétrico 105,23 101,60 3,57% 

Compressor 3 K3 EK3 Elétrico 626,71 636,00 -1,46% 

*Valor não informado no artigo. 

**O subscrito 2 identifica o equipamento a planta 2 (síntese de MeOAc). 

 

A energia do compressor K1 apresentou um maior desvio (9,99%). Como a vazão de 

vapor do vaso separador foi maior que a vazão descrita no artigo, houve a necessidade de um 

maior gasto de energia por esse compressor. Essa divergência pode ser explicada devido ao 

uso de diferentes modelos termodinâmicos ou devido à diferença do software. 
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Apesar de alguns desvios, os resultados encontrados para a simulação da planta de 

síntese do MeOAc realizada no software UNISIM foram satisfatórios, encontrando-se, de uma 

forma geral, muito próximos dos valores descritos pelos autores Diemer e Luyben (2010). 

 

5.3 RESULTADOS - PLANTA INTEGRADA  

 

 A Figura 5.5 ilustra a simulação realizada no software UNISIM da planta integrada.  

 

Figura 5.5 Planta integrada de produção de MeOAc a partir de MeOH. 
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Para um melhor aproveitamento energético da planta integrada, estudou-se 

paralelamente a utilização do vapor gerado no reator 1 em equipamentos do processo de 

produção de MeOAc, como os vaporizadores, visando diminuir a quantidade de vapor 

necessária a ser gerada na caldeira. No entanto, esse vapor seria suficiente para suprir apenas 

cerca de 25% da energia necessária para o processo de produção de MeOAc.   

Além disso, a dependência do vapor necessário para o processo através do vapor 

gerado no reator torna toda a cadeia produtiva mais arriscada, visto que qualquer desvio que 

levasse a uma diminuição do vapor gerado no reator poderia impactar o restante do processo. 

Dessa forma, optou-se por exportar o vapor gerado em ambos os reatores, gerando créditos 

para a planta. 

 

5.4 RESULTADOS - ECOINDICADORES 

 

Conforme fundamentado no Capítulo 3 – Desenvolvimento do Processo, o consumo 

de energia e a emissão de CO2 não se originam apenas das plantas de processo, mas também 

das plantas de utilidades que fornecem água e vapor para os mesmos. Por esse motivo, para o 

cálculo dos ecoindicadores, também é necessário à análise das plantas de utilidades.  

A fim de possibilitar a análise dos ecoindicadores de cada planta de síntese deste 

trabalho, os cálculos da planta de utilidades foram desenvolvidos separadamente, ou seja, 

considerando uma planta de utilidades para cada planta de síntese. Em seguida, foi realizada a  

análise dos ecoindicadores para a planta integrada, considerando uma única planta de 

utilidades para todo o processo. 

Uma vez que a análise dos ecoindicadores é realizada baseando-se na quantidade de 

produto formado, a Tabela 5.7 explicita, para fins práticos, a produção de DME e de MeOAc  

na unidade de tonelada por h (t/h). 

Tabela 5.7  Produto das plantas de síntese de DME e de MeOAc. 

Produto 
Vazão molar 

(kmol/h) 

Vazão mássica 

(t/h) 

DME 247,503 11,399 

MeOAc 246,889 18,279 
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5.4.1 Ecoindicador de consumo de energia 

 

Em conformidade com o que foi desenvolvido no Capítulo 3, o cálculo dos 

ecoindicadores de energia levou em consideração todos os valores de energia consumidos no 

processo. Esses valores incluem não somente os equipamentos que utilizam energia elétrica, 

como bombas e compressores, mas também as energias consumidas nos equipamentos das 

plantas de utilidades para gerar vapor nas condições necessárias para os vaporizadores e 

refervedores e para resfriar a água de refrigeração. 

Como explicado anteriormente, as energias encontradas no UNISIM referentes aos 

vaporizadores e refervedores são energias referentes ao calor latente de vaporização da água, 

que devem ser somadas as energias referentes ao calor sensível. 

A Tabela 5.8 apresenta os resultados do ecoindicador de consumo energético para a 

planta de síntese do DME.  

Tabela 5.8 Ecoindicador de consumo energético da planta de síntese de DME. 

Fonte Energética 
Tipo de 

Emissão 
Sistema Eficiência 

Energia 

consumida (GJ/h) 

P11 Indireta Processo 75%* 0,0443 

ECCL1 Combustão Utilidades 80% 40,0797 

ECCS1 Combustão Utilidades 80% 13,2750 

EBC1 Indireta Utilidades 75%* 0,0221 

EBR1 Indireta Utilidades 75%* 0,0071 

EBTR1 Indireta Utilidades 75%* 0,0094 

EVTR1 Indireta Utilidades - 0,0861 

Total (GJ/h) 
 

  

53,5237 

Produção (t/h) 

   

11,3986 

Ecoindicador Energético (GJ/t) 

  

4,6956 
 

        *Já calculada pelo software UNISIM. 

 

O consumo total de energia do processo de síntese de DME foi de 53,5237 GJ/h para 

uma produção de 11,399 t/h de DME. Dessa forma, o ecoindicador energético é 4,6956 GJ/t. 

A Tabela 5.9 apresenta os resultados do ecoindicador de consumo energético para a 

planta de síntese de MeOAc a partir do DME. 
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Tabela 5.9 Ecoindicador de consumo energético da planta de síntese de MeOAc. 

Fonte 

Energética 

Tipo de 

Emissão 
Sistema Eficiência 

Energia 

consumida (GJ/h) 

P12 Indireta Processo 75%* 0,0591 

K1 Indireta Processo 75%* 0,1338 

K2 Indireta Processo 75%* 0,3788 

K3 Indireta Processo 75%* 2,2562 

ECCL2 Combustão Utilidades 80% 14,0399 

ECCS2 Combustão Utilidades 80% 2,8585 

EBC2 Indireta Utilidades 75%* 0,0014 

EBR2 Indireta Utilidades 75%* 0,0024 

EBTR2 Indireta Utilidades 75%* 0,0064 

EVTR2 Indireta Utilidades - 0,4902 

Total (GJ/h)       20,2267 

Produção (t/h)       18,2791 

Ecoindicador Energético (GJ/t)     1,1065 

        *Já calculada pelo software UNISIM. 

O consumo total de energia da planta de síntese de MeOAc foi de 20,2267 GJ/h para 

uma produção total de 18,2791/h de MeOAc. O ecoindicador energético é 1,1065 GJ/t. 

Para a Planta integrada o cálculo do ecoindicador do consumo de energia foi realizado 

através do somatório das energias consumidas na planta integrada considerando uma única 

planta de utilidades. A Tabela 5.10 ilustra os valores encontrados, resultando em 4,0027 GJ/t. 

Tabela 5.10 Ecoindicador de consumo energético total para a planta integrada. 

Fonte  

Energética 

Tipo de 

Emissão 
Sistema Eficiência 

Energia 

consumida (GJ/h) 

P11 Indireta Processo 75%
*
 0,0443 

P12 Indireta Processo 75%
*
 0,0593 

K1 Indireta Processo 75%
*
 0,1338 

K2 Indireta Processo 75%
*
 0,3789 

K3 Indireta Processo 75%
*
 2,2562 

ECCLi Combustão Utilidades 80% 52,6519 

ECCSi Combustão Utilidades 80% 17,4421 

EBCi Indireta Utilidades 75%
*
 0,0290 

EBMi Indireta Utilidades 75%
*
 0,0000 

EBR1i Indireta Utilidades 75%
*
 0,0071 

EBR2i Indireta Utilidades 75%
*
 0,0024 

EBTRi Indireta Utilidades 75%
*
 0,0159 

EVTRi Indireta Utilidades - 0,1447 

Total (GJ/h) 
   

73,1656 
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Tabela 5.10 Ecoindicador de consumo energético total para a planta 

integrada. Continuação. 

 

Produção (t/h) 
   

18,2791 

Ecoindicador Energético (GJ/t) 
  

4,0027 

        *
 
Já calculado pelo software UNISIM.  

  

 

A utilização de uma única planta de utilidades contribui para a redução de custos com 

equipamentos e possivelmente aumenta a receita da planta, uma vez que o DME seria 

produzido pelo próprio processo, o que aumentaria sua margem de lucro. Entretanto, a análise 

econômica do processo não está no escopo deste trabalho.  

Além disso, sabe-se que nos reatores das plantas de síntese de DME e MeOAc há a 

geração de vapor de alta e baixa pressão, respectivamente. Desse modo, seria possível 

exportar esse vapor para outras unidades e gerar créditos para as plantas ou ainda utilizar o 

vapor produzido no primeiro reator na planta de MeOAc. 

 Neste trabalho, optou-se por considerar que o vapor produzido nos reatores será todo 

exportado e não reaproveitado no processo, pois o vapor gerado no primeiro reator produz 

uma parte muito pequena do vapor necessário para a planta de MeOAc. 

 

5.4.2 Ecoindicador de emissão de CO2  

 

A planta de produção de DME não possui purga, portanto, o cálculo do ecoindicador 

de emissão de CO2 é realizado analisando o consumo energético de forma indireta e por 

combustão. A Tabela 5.11 apresenta os resultados encontrados. 

Tabela 5.11 Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de síntese do DME. 

Fonte 

Energética 

Tipo de 

Emissão 
Sistema 

Energia 

consumida 

(GJ/h) 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Quantidade 

(tCO2/h) 

P11 Indireta Processo 0,0443 0,0345 0,0015 

ECCL1 Combustão Utilidades 40,0797 0,0561 2,2485 

ECCS1 Combustão Utilidades 13,2750 0,0561 0,7447 

EBC1 Indireta Utilidades 0,0221 0,0345 0,0008 

EBR11 Indireta Utilidades 0,0071 0,0345 0,0002 
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Tabela 5.11 Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de síntese do DME. 

Cntinuação. 

EBTR1 Indireta Utilidades 0,0094 0,0345 0,0003 

EVTR1 Indireta Utilidades 0,0861 0,0345 0,0030 

Total 
    

2,9990 

Produção (t/h) 
    

11,3986 

Ecoindicador de CO2 (tCO2/t)    
0,2631 

 

A emissão de CO2 para a planta de síntese de DME foi de 2,9990 tCO2/h para uma 

produção total de 11,3986 t/h de DME. O ecoindicador calculado é de 0,2631 tCO2/t. 

Para a planta de síntese de MeOAc, no entanto, o ecoindicador de emissão de CO2 é 

calculado levando em consideração também a quantidade de CO2 liberada na queima dos 

compostos  enviados para purga que classificam-se como emissão fugitiva, que leva em conta 

o fator de conversão para combustão completa, conforme apresentado na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 Quantidade de CO2 liberada na purga. 

Componente Vazão Mássica (t/h) ρc (tCO2/t) Quantidade (tCO2/h) 

DME 0,0128 1,9130 0,0245 

MeOH 0,0000 - - 

MeOAc 0,0245 1,7838 0,0438 

CO 0,0105 1,5712 0,0165 

H2 0,0000 - - 

Total 0,0479  0,0848 

 

A quantidade de CO2 liberada no flare é então somada às emissões de CO2 do 

processo e da planta de utilidades. A Tabela 5.13 mostra a quantidade total emitida e o valor 

do ecoindicador calculado. 

Tabela 5.13 Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de síntese do MeOAc. 

Fonte  

Energética 

Tipo de 

Emissão 
Sistema 

Energia 

consumida 

(GJ/h) 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Quantidade 

(tCO2/h) 

P12 Indireta Processo 0,0591 0,0345 2,04E-03 

K1 Indireta Processo 0,1338 0,0345 4,62E-03 

K2 Indireta Processo 0,3788 0,0345 1,31E-02 

K3 Indireta Processo 2,2562 0,0345 7,78E-02 
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Tabela 5.13 Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de síntese do MeOAc. 

Continuação. 

ECCL2 Combustão Utilidades 14,0399 0,0561 7,88E-01 

ECCS2 Combustão Utilidades 2,8513 0,0561 1,60E-01 

EBC2 Indireta Utilidades 0,0071 0,0345 2,46E-04 

EBR22 Indireta Utilidades 0,0024 0,0345 8,22E-05 

EBTR2 Indireta Utilidades 0,0043 0,0345 1,49E-04 

EFTR2 Indireta Utilidades 0,4902 0,0345 1,69E-02 

CO2 emitido na purga Fugitiva Processo -  -  0,0848 

Total          1,1476 

Produção (t/h)         18,2791 

Ecoindicador de CO2 (tCO2/t)       0,0628 

 

A emissão de CO2 para a planta de síntese de MeOAc é de 1,1476 tCO2/h para uma 

produção total de 18,2791 t/h de MeOAc. O ecoindicador de CO2 é de 0,0628 tCO2/t.   

Este resultado mostra que o processo de produção de MeOAc a partir de DME possui 

um índice baixo de poluição atmosférica, comparado ao processo anterior, por exemplo. 

O ecoindicador de emissão de CO2 para a síntese de MeOAc a partir de metanol – 

Planta integrada – resulta no valor total de CO2 emitido para a planta integrada dividido pela 

produção final de MeOAc. Portanto, os cálculos são realizados através do somatório da 

quantidade de CO2 emitida no processo e na planta de utilidades integrada. 

 A Tabela 5.14 apresenta os valores calculados para melhor visualização. O 

ecoindicador de CO2 é de 0,2256 toneladas de CO2 por tonelada de produto. 

Tabela 5.14 Ecoindicador de Emissão de CO2 da planta integrada. 

Fonte 

Energética 

Tipo de 

Emissão 
Sistema 

Energia 

consumida 

(GJ/h) 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Quantidade 

(tCO2/h) 

P11 Indireta Processo 0,0443 0,0345 1,53E-03 

P12 Indireta Processo 0,0593 0,0345 2,04E-03 

K1 Indireta Processo 0,1338 0,0345 4,62E-03 

K2 Indireta Processo 0,3789 0,0345 1,31E-02 

K3 Indireta Processo 2,2562 0,0345 7,78E-02 

ECCLi Combustão Utilidades 52,6519 0,0561 2,95E+00 

ECCSi Combustão Utilidades 17,4421 0,0561 9,79E-01 
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Tabela 5.14 Ecoindicador de Emissão de CO2 da planta integrada. Continuação. 

EBCi Indireta Utilidades 0,0290 0,0345 1,00E-03 

EBMi Indireta Utilidades 0,0000 0,0345 1,48E-06 

EBR1i Indireta Utilidades 0,0071 0,0345 2,46E-04 

EBR2i Indireta Utilidades 0,0024 0,0345 8,22E-05 

EBTRi Indireta Utilidades 0,0159 0,0345 5,48E-04 

EVTRi Indireta Utilidades 0,1447 0,0345 4,99E-03 

CO2 da purga Fugitiva Processo     0,0848 

Total         4,1230 

Produção (t/h)         18,2791 

Ecoindicador de CO2 (tCO2/t)         0,2256 

*O subscrito 1 e 2 identifica se o equipamento veio da primeira ou segunda planta. 

** O subscrito i relaciona o equipamento a planta de utilidades integrada. 

 

A Tabela 5.15 e a Figura 5.6 sintetizam os valores calculados de energia e de emissão 

de CO2, além dos ecoindicadores resultantes para todas as plantas estudadas neste trabalho. 

Tabela 5.15  Resultados dos Ecoindicadores. 

 
DME MeOAc Planta Integrada 

Consumo de Energia (GJ/h) 53,5237 20,2267 73,1656 

Emissão de CO2 (tCO2/h) 2,999 1,1476 4,123 

Produto Formado (t/h) 11,3986 18,2791 18,2791 

Ecoindicador de Energia (GJ/t) 4,6956 1,1065 4,0027 

Ecoindicador de CO2 (tCO2/t) 0,2631 0,0628 0,2256 

 

Dessa forma, foram apresentados e discutidos todos os resultados para os processos, 

bem como para a planta que os integra. 

Como se observa na Figura 5.6, a planta integrada possui resultados para os 

ecoindicadores de consumo energético e de emissão de CO2 dentro da faixa mínima (planta de 

MeOAc) e máxima (planta de DME). 
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Figura 5.6 Resultados dos Ecoindicadores. 

 

Embora todos os resultados apresentados aqui sejam de cunho computacional, o 

conceito de ecoindicadores e a metodologia apresentada podem ser utilizados em plantas 

industriais reais. 



CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre o trabalho desenvolvido e 

discutido nos capítulos anteriores referente à simulação computacional e ecoindicadores para 

as plantas de produção de DME e MeOAc, além de sugestões para possíveis trabalhos futuros 

nesta área.  

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho abordou a simulação computacional com a utilização do software 

UNISIM
®
, e estimou os ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2 de duas 

plantas originalmente descritas por Diemer e Luyben (2010) e de uma planta integrada.  

As simulações das plantas de produção de DME e MeOAc foram realizadas, 

verificando para ambas, resultados muito próximos aos valores encontrados pelos autores. Os 

desvios, em sua maioria, foram inferiores a 5% e desta forma, as plantas puderam ser 

validadas. Os componentes que obtiveram maiores desvios foram aqueles que apresentaram 

suas concentrações extremamente baixas, e a sensibilidade ao erro é maior nos valores de 

pequena magnitude. Além disso, esses desvios podem ser explicados pela diferença entres os 

softwares utilizados: enquanto neste trabalho foi utilizado o UNISIM, os autores utilizaram o 

software Aspen Plus, bem como pela utilização de pacotes termodinâmicos diferentes, uma 

vez que Diemer e Luyben (2010) não o especificaram. 
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Os ecoindicadores analisados neste trabalho: consumo de energia e emissão de CO2 

foram desenvolvidos com base nos valores obtidos na simulação computacional e nas 

equações adaptadas de Pereira (2013).  

Para a planta de desidratação do metanol para formar DME, o ecoindicador energético 

foi de 4,6956 GJ/t e o ecoindicador de emissão de CO2 foi de 0,2631 tCO2/t. 

Para a planta de carbonilação do DME formando MeOAc, o ecoindicador energético 

foi de 1,1065 GJ/t e o de emissão de CO2 foi de 0,0628 tCO2/t. 

Para a planta integrada, produção de MeOAc partindo do metanol, o ecoindicador 

energético foi de 4,0027 GJ/t e o de emissão de CO2  foi de 0,2256 tCO2/t. 

Os resultados dos ecoindicadores contribuem para a análise da ecoeficiência dos 

processos estudados, e auxilia na identificação dos principais consumidores de energia e 

emissão de CO2 dessas plantas, favorecendo a criação de propostas de melhorias nos projetos. 

 

6.2 SUGESTÕES 

 

Como sugestões para trabalhos futuros recomendam-se: 

 

 Simular outros processos de produção de DME e MeOAc apresentados na revisão 

bibliográfica, e posteriormente desenvolver seus ecoindicadores; 

 Analisar outros ecoindicadores de processo como consumo de água, emissão de 

efluentes e geração de resíduos para aumentar as variáveis ambientais analisadas e, 

portanto, a análise da ecoeficiência do processo; 

 Realizar o estudo de viabilidade técnica-econômica das plantas;  

 Realizar a análise “pinch” visando integração energética; 

 Desenvolver análise do ciclo de vida desses processos. 

 

Por fim, acredita-se que este trabalho tenha contribuído para o enriquecimento do tema 

simulação computacional e ecoindicadores, principalmente em processos produtivos de DME 

e MeOAc, auxiliando na busca de processos mais ecoeficientes e de um desenvolvimento 

cada vez mais sustentável. 
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Resumo 

 

A preocupação com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável está cada 

vez mais presente na atualidade. Assim, um novo projeto industrial deve analisar além da 

viabilidade econômica, o respectivo impacto ambiental associado. Um conceito que vem 

ganhando destaque por avaliar o desempenho econômico juntamente com os impactos 

ambientais é a ecoeficiência. Esta analisa um processo, geralmente por meio de 

ecoindicadores, auxiliando no monitoramento e na redução dos impactos gerados. O objetivo 

deste trabalho é estimar a emissão de CO2 do processo de produção do acetato de metila a 

partir de dimetil éter via simulação computacional, por meio de ecoindicadores. O resultado 

encontrado de 62,39 kgCO2 por tonelada de produto formado mostra que esse processo 

possui reduzido impacto ambiental. 

 

Palavras-chave: Acetato de Metila, Dimetil Éter, Emissão de CO2, Ecoindicadores, 

Simulação. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

Na atualidade, as indústrias estão buscando alcançar um desenvolvimento cada vez 

mais sustentável para atender a uma sociedade ambientalmente mais consciente e ao mesmo 

tempo um mercado mais competitivo, e para isso tentam minimizar os seus impactos 

ambientais sem necessariamente reduzir seus lucros.  

Nesse contexto, o conceito de ecoeficiência vem ganhando destaque. Geralmente 

baseada na avaliação de ecoindicadores, esta contribui para o desenvolvimento sustentável, 

uma vez que relaciona os impactos ambientais diretamente com o desempenho econômico dos 

processos. O ecoindicador, por sua vez, pode ser expresso por uma razão entre uma variável 

ambiental (emissão de CO2, consumo de água, energia, por exemplo) e uma variável 

econômica (receita líquida ou produção). 

Na literatura, é possível observar que o número de artigos acadêmicos sobre o tema 

vem aumentando e diversas áreas da indústria já apresentam referências importantes. É o 

caso, por exemplo, da indústria do aço citada no artigo de Van Caneghem et al. (2010), de 

papel e celulose analisada por Yu et al. (2016) e da petroquímica referendada por 

Charmondusit e Keartpakpraek (2011). Além disso, a ecoeficiência também já está sendo 

utilizada em algumas empresas para auxiliar no monitoramento de seus processos. 

Em novos projetos industriais é interessante avaliar diversas rotas de produção para 

um mesmo produto, além da utilização de outras tecnologias. Ainda na fase de projeto é 

possível realizar uma estimativa dos impactos ambientais. É nesse contexto de otimização dos 

processos que a simulação computacional vem sendo muito utilizada (Turton et al., 2012).  

A produção de acetato de metila (MeOAc) é particularmente importante pela demanda 

deste insumo e pela existência de diferentes rotas de produção. O MeOAc é 

convencionalmente produzido pela esterificação do ácido acético com metanol sobre 

catalisador ácido, porém possui uma rota alternativa através da carbonilação do dimetil éter. 

Este trabalho propõe a análise da emissão de CO2 na produção de acetato de metila a 

partir da carbonilação do dimetil éter utilizando simulação computacional e o conceito de 

ecoindicadores. Para isso, escolheu-se analisar a planta de carbonilação de Diemer e Luyben 

(2010), por ter sido otimizada econômica e energeticamente.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Esta seção apresenta a revisão da literatura sobre a produção de acetato de metila e 

sobre ecoindicadores para indústria, apresentada a seguir. 

 

2.1. Acetato de metila 

Acetato de metila pode ser produzido a partir da reação em fase líquida do ácido 

acético e metanol na presença de catalisador ácido, apresentada na Equação (1). 

OHCOOCHCHMeOHCOOHCH 2333   (1) 

Ácido Acético  +  Metanol     Acetato de Metila  +  Água 

A síntese de acetato de metila também pode ocorrer a partir da carbonilação de dimetil 

éter. Esta é uma reação exotérmica que segue a estequiometria apresentada na Equação (2).  

3333 COOCHCHOCHCHCO 
 

(2) 

Monóxido de Carbono + Dimetil Éter    Acetato de Metila 

O acetato de metila tem o mais baixo ponto de ebulição (55,8ºC – 58,2ºC) entre os 

acetatos orgânicos. Sua evaporação é cerca de cinco vezes mais rápida do que a do acetato de 

butila. Portanto, é muito utilizado como solvente, como por exemplo, no processo de 

preparação de nitratos de celulose. É utilizado também como matéria-prima na produção de 

ésteres e na produção de anidrido acético (Cheung et al., 2011). 

A análise da literatura referente aos processos produtivos de MeOAc revelou a 

existência de poucos trabalhos de simulação computacional e seus impactos ambientais, pois a 

maioria dos trabalhos publicados nesse tema tem como foco principal a área de catálise 

(Cheung et al., 2007; Kazantsev et al., 2012; Park et al., 2016). 

 

2.2. Ecoindicadores 

Ecoindicadores são ferramentas que auxiliam na gestão, no monitoramento de 

processos, e na tomada de decisões por ações de engenharia, sendo expressos de forma 

relativa entre uma variável ambiental e uma variável econômica. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002195170600337X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021951712000966
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Em 1996, a indústria química BASF estabeleceu um método holístico para análise de 

ecoeficiência e foi uma das primeiras empresas do setor químico a utilizá-lo em suas próprias 

atividades. Para o cálculo da ecoeficiência eles determinaram os impactos ambientais com 

base em cinco principais aspectos: consumo de matérias-primas, consumo de energia, 

emissões, potencial de toxicidade e potencial de risco (Sailing et al., 2002).  

Atualmente podemos observar que os ecoindicadores mais utilizados pela indústria são 

os de consumo de energia e o de emissão de CO2. Isso se deve a alguns fatores: esses 

indicadores são mais facilmente medidos e monitorados e por questões econômicas, além 

disso, é importante relacionar ao aumento do efeito estufa e do número de leis ambientais 

relacionadas à poluição.  

 

3. METODOLOGIA 

Esta seção apresenta a metodologia utilizada para a simulação e para determinação do 

ecoindicador de CO2 da planta de produção de MeOAc via carbonilação do DME. 

 

3.1. Simulação 

A planta de MeOAc foi simulada em estado estacionário, utilizando o software 

UniSim
®
 Design Suite R390 da Honeywell e o modelo termodinâmico UNIQUAC. A 

metodologia de simulação consistiu em inserir os componentes da reação: Monóxido de 

Carbono (CO), Dimetil Éter (DME) (CH3OCH3), Acetato de Metila (CH3COOCH3), 

Hidrogênio (H2) e Metanol (MeOH), a estequiometria conforme Equação (2), o modelo 

reacional, cuja cinética heterogênea é representada na Equação (3).  















































DMEDME

DMEDME

Ww 11 pK
pK

pK
pkr CO

ãocarbonilaç  (3) 

 

Na Equação (3) r é a taxa de reação em kmol/kgcat/s, k é a constante cinética da taxa 

de reação em kmol/kgcat/s/Pa, pCO, pw, pDME são as pressões parciais de CO, H2O e DME em 

Pa, KDME é a constante de equilíbrio de pseudo-adsorção do DME e KW é a constante de 

equilíbrio de adsorção da H2O. 
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De acordo com a equação de Arrhenius apresentada na Equação (4), os parâmetros 

reacionais, fator pré-exponencial (A) e energia de ativação (E) são especificados na Tabela 1. 

TR

E

ãocarbonilaç eAk 



  

           (4) 

 

Tabela 1 – Parâmetros da reação. 

Parâmetros Valores Unidades  

KDME 1 Pa-1 

KW 0 Pa-1 

E  16633 cal/mol 

A 0,3075 kmol/kgcat/s/Pa 

 

Para a simulação, também é necessário inserir as composições das correntes de 

entrada, que podem estar em termos de frações ou vazões molares ou mássicas e as condições 

operacionais iniciais (pressão, temperatura). Esses valores são apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 – Composições e condições iniciais 

Corrente de 

Alimentação 

Temp 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

 (kmol/h) 

DME 

(kmol/h) 

MeOH 

(kmol/h) 

MeOAc 

(kmol/h) 

CO 

(kmol/h) 

H2 

(kmol/h) 

DME 318,0 10,0 250,0 249,75 0,25 0,00 0,00 0,00 

CO 321,2 5,0 262,0 0,00 0,00 0,00 256,76 5,24 

 

A simulação foi conduzida em um Notebook com processador Intel® Core™ i5 de 

1.60GHz, 6,0 GB de memória, disco rígido de 500GB, utilizando o sistema operacional 

Windows 10.  

 

3.2. Ecoindicador de Emissão de CO2 

A metodologia para o cálculo do ecoindicador de CO2 está baseada nas diretrizes do 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2006). Primeiramente, é necessário 

dividir e classificar as fontes emissoras de CO2 numa planta industrial:  

• Emissões por combustão: Relativas à queima de combustíveis líquidos ou gasosos. 

Exemplo: queima do gás natural para geração de vapor na caldeira; 

• Emissões indiretas: Relativas a fontes externas de energia, principalmente energia 
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elétrica (proveniente da concessionária) e vapor (quando este é importado); 

• Emissões fugitivas: Relativas a pequenos vazamentos em equipamentos como válvulas 

e flanges, aos veículos de transporte de insumo e produtos, e às emissões geradas por 

alívio para flare. Observa-se na Figura 1 a classificação das fontes emissoras quanto à 

procedência. 

 

Figura 1 – Fontes de emissão de CO2. 

Fonte: Pereira et al. (2014). 

 

Segundo Pereira et al. (2014), com exceção da emissão indireta e da fugitiva por 

vazamento, a geração de CO2 pode ser generalizada com base na Equação (5): 

22 COOC   (5) 

Assim, nas demais fontes emissoras, a estimativa do CO2 emitido é realizada por meio 

da relação mássica (pc), baseando-se na estequiometria de conversão total do componente à 

CO2. A Tabela 3 apresenta as relações mássicas utilizadas. Desta forma, pode-se calcular a 

vazão de CO2 (mCO2) relacionada à queima do componente multiplicando-se a relação mássica 

pela vazão mássica do componente (mc), conforme Equação (6): 
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cc mpm
CO


2

 
(6) 

Tabela 3 - Relação entre a massa de CO2 emitida para cada componente queimado no flare. 

Componente Reação de conversão: Reagentes / Produtos pc (tCO2/ton) 

Acetato de Metila CH3COOCH3 + 7/2O2   3CO2 + 3H2O 1,7838 

Dimetil Éter CH3OCH3 + 3O2   2CO2 + 3H2O 1,9130 

 

Para o cálculo das emissões de CO2 por fontes indiretas são utilizados os valores de 

conversão de acordo com a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Fatores de conversão. 

Tipo Fator de conversão Referência 

Conversão Energia Elétrica em CO2 0,1244 tonCO2/MWh MCT (2016) 

Energia em CO2 (Gás Natural) (GJ/h) 0,0561 tonCO2/GJ IPCC (2006) 

     *1 MWh equivale a 3,6 GJ. 

O valor encontrado na Tabela 4 de 0,1244 tonCO2/MWh é a média brasileira de 

emissão de CO2 por geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional em 2015 

(MCT, 2016). Dividindo esse valor por 3,6 GJ/MWh, obtém-se o valor de 0,0345 tonCO2/GJ, 

para a emissão indireta de energia. 

O ecoindicador de CO2 foi determinado pela razão entre a quantidade de CO2 emitida 

(kgCO2/h) e a produção de MeOAc (ton/h), conforme Equação (7) e utilizando as seguintes 

considerações a seguir:  

• As bombas operam com energia elétrica, considerando uma eficiência de 75%;  

• Os compressores operam com energia elétrica, considerando uma eficiência de 75%; 

• Vapor é produzido na caldeira considerando uma eficiência de 80%; 

• O vaporizador e o refervedor operam com vapor de baixa pressão; 

• As emissões fugitivas por vazamento e transporte são desconsideradas. 
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Ecoindicador de CO2 =
[ton/h]

/h][kgCO

 MeOAcdeProdução

COdeEmissão 2 2
 (7) 

 

4. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS  

Nesta seção é apresentada a descrição da planta de MeOAc e da planta de utilidades 

necessária para a geração de água aquecida e tratada para a geração de vapor, e água de 

resfriamento, ambos utilizados na operação da planta de MeOAc. 

 

4.1. Planta de acetato de metila 

A planta de acetato de metila analisada neste trabalho utiliza como referência o 

processo via carbonilação do DME descrito por Diemer e Luyben (2010). O fluxograma deste 

processo é representado na Figura 2.  

 

Figura 2 – Planta de produção de MeOAc apresentada por Diemer e Luyben (2010). 

A principal corrente de alimentação desta planta (DME) é composta por 250 kmol/h 

de DME líquido com uma composição molar de 99,9% de DME e 0,1% de MeOH. Essa 
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corrente é pressurizada de 10atm até 32atm e direcionada a um vaporizador que opera com 

vapor de baixa pressão a uma temperatura de 372 K. 

Uma segunda corrente de alimentação contendo CO na vazão molar de 262 kmol/h é 

comprimida de 5atm até 32atm no compressor KCO. Essa vazão é maior do que a necessária 

pela estequiometria para reagir com o DME, pois uma parte do CO é purgada posteriormente. 

 As duas correntes de alimentação são misturadas (corrente 3) e alimentam um reator 

multitubular catalítico que contém 1000 tubos e possui 0,05m de diâmetro e 10m de 

comprimento. O catalisador possui uma densidade sólida de 2500 kg/m
3 

e uma fração de 

vazios do leito de 0,4.  

A reação de carbonilação de DME é exotérmica e o calor gerado na reação é removido 

produzindo vapor de baixa pressão a partir de água pura e tratada (Boiled Feed Water – 

BFW), ou seja, trata-se de um reator com sistema de refrigeração. Os autores sugerem que o 

vapor gerado nesse reator seja utilizado para gerar créditos para a planta.  

A corrente que sai do reator (corrente 4), contendo uma vazão molar de 888,4 kmol/h, 

é parcialmente condensada em um trocador de calor (HX1) que resfria o efluente do reator 

com água de resfriamento até a temperatura de 322,4K (corrente 5.1).  

Posteriormente, essa corrente é enviada a um vaso separador que opera a 320K e 

30atm. A maior parte da fase gasosa (566,3 kmol/h) é novamente comprimida a 32atm no 

compressor K1 (corrente 11) e é enviada de volta ao processo, enquanto uma pequena parte é 

purgada (13,1 kmol/h) para retirar hidrogênio da corrente de reciclo. A corrente líquida que 

sai do vaso separador (corrente 6.1), contém traços de CO e DME, e alimenta uma coluna de 

destilação que opera a 5atm. 

A coluna é composta por 16 pratos com eficiência de 100% e a alimentação ocorre no 

1º prato. A pressão de operação da coluna a 5atm é feita de maneira a possibilitar a utilização 

de vapor de baixa pressão no refervedor da coluna (387K). O produto de topo (corrente 7) 

possui uma vazão de 52,39 kmol/h e está numa temperatura de 300K. O condensador da 

coluna é do tipo refluxo total e utiliza água como fluido refrigerante. O vapor destilado é 

então comprimido no compressor K2 (corrente 8) até a pressão de 32atm e se junta a corrente 

12, sendo reciclados no processo. A corrente de fundo (MeOAc) possui vazão molar de 249,7 

kmol/h e 99% molar de MeOAc e 0,1% de MeOH, a uma temperatura de 387K e 5,16atm.  
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4.2. Planta de utilidades 

Para calcular o ecoindicador de emissão de CO2 também é importante considerar o 

consumo energético da planta de utilidades que fornece água de resfriamento e vapor para a 

planta de MeOAc. Apesar desses valores não terem sido fornecidos no artigo, é importante 

estimá-los, pois eles contribuem para as emissões de CO2 da planta como um todo. Para 

melhor entendimento, a planta de utilidades foi dividida em duas partes: sistema de 

refrigeração e produção de vapor. 

Fazem parte do sistema de refrigeração: um ventilador da torre de refrigeração (VR) e 

uma bomba de utilidades (BU), necessários para resfriar e bombear água na vazão calculada 

para fornecer ao trocador de calor (HX1) e ao condensador da coluna de destilação. Foram 

consideradas as temperaturas de entrada e saída para a água de resfriamento em 28ºC e 48ºC, 

respectivamente, com base nos valores especificados por Seider et al. (2009) e 5,16 bar e 4,96 

bar para a pressão de entrada e saída, respectivamente, conforme Turton et al. (2012). 

No sistema de produção de vapor foram considerados: uma bomba para pressurizar a 

água da serpentina que vai para o reator refrigerado (EBR) e uma bomba para pressurizar a 

água tratada que vai para caldeira (EBC). Segundo Seider et al. (2009), nos processos de 

produção de vapor a água chega ao processo à aproximadamente 30ºC e é aquecida na 

caldeira por meio da queima de gás natural para a geração de vapor até a temperatura de 

saturação na pressão desejada, dependendo do tipo de vapor que se deseja obter (alta, média 

ou baixa pressão). As temperaturas necessárias para o vaporizador (VAP) e para o refervedor 

da coluna de destilação (CD) são de 373K e 387K, respectivamente. 

A Figura 3 ilustra o sistema de utilidades necessário para atender o processo de 

produção de MeOAc. 
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Figura 3 – Planta de Utilidades. 

Fonte: Batista (2015).. 

 

5. RESULTADOS  

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados da simulação da planta; vazões 

molares, pressão e temperatura das principais correntes, e o resultado do ecoindicador de CO2 

calculado para o processo de produção de MeOAc. 

 

5.1. Simulação  

A Figura 4 ilustra a simulação realizada no software UniSim
®

 R390 baseada nas 

condições operacionais: vazões, composições, temperaturas e pressões, dimensões e 

especificações dos equipamentos e parâmetros cinéticos apresentados por Diemer e Luyben 

(2010). As condições operacionais e as composições das correntes de alimentação foram 

mantidas idênticas as do artigo a fim de obter resultados satisfatórios e validar a simulação. 
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Figura 4 – Simulação da planta de MeOAc em ambiente de simulação UniSim
®
. 

 

Os resultados da simulação da planta são apresentados na Tabela 5. Os resultados 

foram comparados aos valores informados por Diemer e Luyben (2010) e a Tabela 5 mostra 

os desvios percentuais obtidos. 

 

Tabela 5 – Resultados da simulação das principais correntes. 

Corrente 
Temp 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

 (kmol/h) 

DME 

(kmol/h) 

MeOH 

(kmol/h) 

MeOAc 

(kmol/h) 

CO 

(kmol/h) 

H2 

(kmol/h) 

  UniSim® 389 32 1137,340 279,493 0,420 17,043 607,563 232,820 

3 ARTIGO 389 32 1130,000 278,500 0,400 17,000 602,000 231,800 

  Desvio % 0,00% 0,00% 0,65% 0,36% 5,00% 0,25% 0,92% 0,44% 

  UniSim® 512,5 31,55 887,920 30,073 0,420 266,464 358,142 232,820 

4 ARTIGO 475 31,56 881,200 30,000 0,400 266,500 352,500 231,800 

  Desvio % 7,89% 0 0,76% 0,24% 5,00% -0,01% 1,60% 0,44% 
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Corrente 
Temp 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

 (kmol/h) 

DME 

(kmol/h) 

MeOH 

(kmol/h) 

MeOAc 

(kmol/h) 

CO 

(kmol/h) 

H2 

(kmol/h) 

 
UniSim® 320 5 301,730 17,593 0,363 251,542 32,233 0,000 

6 ARTIGO * * 301,800 17,474 0,360 251,490 32,474 0,000 

  Desvio % - - -0,02% 0,68% 0,83% 0,02% -0,74% - 

  UniSim® 451 32 52,390 17,593 0,114 2,451 32,233 0,000 

8 ARTIGO 451 32 52,390 17,461 0,120 2,337 32,471 0,000 

  Desvio % 0 0 0,00% 0,76% -5,00% 4,88% -0,73% 0,00% 

  UniSim® 331,7 32 573,090 12,201 0,056 14,588 318,626 227,617 

12 ARTIGO 327 32 566,300 12,232 0,057 14,667 312,824 226,520 

  Desvio % 1,44% 0,00% 1,20% -0,25% -1,75% -0,54% 1,85% 0,48% 

  UniSim® 387,1 5,16 249,340 0,000 0,249 249,091 0,000 0,000 

MeoAc ARTIGO 387 5,16 249,700 0,000 0,249 249,450 0,000 0,000 

  Desvio % 0,03% 0,00% -0,14% 0,00% 0,00% -0,14% 0,00% 0,00% 

*Valor não informado no artigo. 

Algumas divergências foram encontradas na simulação com relação aos resultados 

informados pelos autores do artigo. As maiores diferenças foram observadas para o MeOH, 

componente que possui as menores vazões molares do processo, por isso em termos de desvio 

absoluto, estes valores são pequenos, sendo gerados muito provavelmente por 

arredondamentos por parte dos autores. 

A diferença de 7,89% observada na temperatura de saída do reator pode ser explicada 

pela divergência de software e do modelo termodinâmico utilizado. Diemer e Luyben (2010) 

utilizaram o Aspen Plus e não indicaram o pacote termodinâmico, e sabe-se que a utilização 

de softwares ou modelos termodinâmicos diferentes pode gerar resultados diferentes para uma 

mesma simulação. Apesar das pequenas divergências, os resultados da simulação foram 

considerados bastante satisfatórios. 

O consumo energético dos equipamentos envolvidos nos processos de bombeamento 

(bombas), compressão (compressores) e aquecimento (vaporizador e refervedor) também 

foram analisados e comparados aos consumos informados no artigo. Esses valores foram 

utilizados para calcular os ecoindicadores de emissão de CO2 por fonte indireta e por 
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combustão e estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Consumo energético dos equipamentos da planta. 

Equipamento TAG Energia 
Tipo de 

energia 

UniSim® 

(KW) 

Artigo 

(KW) 

Desvio  

% 

Bomba P1 EP1 Elétrica 16,59 * - 

Vaporizador VAP EVAP Vapor 1378,48 1280,00 7,7% 

Compressor 1 K1 EK1 Elétrica 37,26 33,80 10,2% 

Compressor 2 K2 EK2 Elétrica 105,27 101,60 3,6% 

Compressor CO KCO EKCO Elétrica 633,04 636,00 -0,5% 

Refervedor RCD ERCD Vapor 1694,25 1690,00 0,3% 

 *Valor não informado no artigo. 
 

A maior divergência está na energia do compressor K1 (10,2%), pelo fato da 

separação no vaso de separação não estar totalmente idêntica a do artigo e a vazão de vapor 

estar um pouco maior do que a encontrada no artigo, possivelmente devido à diferença de 

modelo termodinâmico. Entretanto essa diferença é considerável aceitável para a simulação. 

 

5.2. Ecoindicador de Emissão de CO2 

Os resultados dos consumos energéticos obtidos através da simulação e utilizados no 

cálculo do ecoindicador de CO2 são apresentados na Tabela 7. Esses valores incluíram o 

consumo energético estimado do sistema de utilidades necessário para suprir o processo. 

Tabela 7 – Consumo energético dos equipamentos das plantas de processo e utilidades. 

Fonte energética TAG 
Tipo de 

emissão 
Sistema 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Energia 

consumida 

(GJ/h) 

Quantidade 

(tCO2/h) 

Bomba 1 EP1 Indireta Processo 0,0345 0,0597 0,0021 

Compressor 1 EK1 Indireta Processo 0,0345 0,1341 0,0046 

Compressor 2 EK2 Indireta Processo 0,0345 0,3790 0,0131 

Compressor CO EKCO Indireta Processo 0,0345 2,2789 0,0786 

Ventilador da Refrigeração EVR Indireta Utilidades 0,0345 0,0584 0,0020 

Bomba de Utilidades EBU Indireta Utilidades 0,0345 0,0064 0,0002 

Bomba para a Caldeira  EBC Indireta Utilidades 0,0345 0,0036 0,0001 

Bomba para o Reator EBR Indireta Utilidades 0,0345 0,0318 0,0011 

Energia da Caldeira ECAL Vapor Utilidades 0,0561 17,4820 0,9807 

Total (tCO2/h)         20,4340 1,0826 
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A Tabela 8 apresenta as vazões mássicas de cada componente da corrente enviada para 

queima no flare (purga) e as respectivas vazões mássicas de CO2. 

Tabela 8 – Resultados para a corrente de purga e respectiva quantidade de CO2 emitida. 

Componente  Vazão mássica (ton/h) Quantidade (tCO2/h) 

DME 0,01285 0,02458 

MeOH 0,00004 * 

MeOAc 0,02470 0,04407 

CO 0,20401 * 

H2 0,01049 * 

Total 0,25210 0,06865 

A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 7 e 8, é possível calcular o 

ecoindicador de emissão de CO2, apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9 - Ecoindicador de CO2. 

Variável Fator Valores Unidades 

Ambiental Total de CO2 emitido 1151,2350 kgCO2/h 

Econômica Produção de MeOAc 18,4526 ton/h 

Ecoindicador Ecoindicador de CO2 62,3888 kgCO2/ton 

    *18,4526 ton/h corresponde a 249 kmol/h. 

O valor encontrado para o ecoindicador da planta analisada (62,39 kgCO2/ton) 

apresenta um baixo índice de poluição atmosférica. Logo, esta se apresenta como um processo 

interessante do ponto de vista econômico e ambiental, visto que suas emissões não são 

significativas. 

 

6. CONCLUSÕES 

  Os resultados da simulação utilizando o software UniSim
®
 Design Suite R390 

mostraram-se bastante satisfatórios quando comparados aos resultados apresentados por 

Diemer e Luyben (2010) em seu artigo. A conversão encontrada para o processo no reator 

Plug Flow foi de 89,2%, bem próxima à conversão de 89% informada pelos autores. 

As vazões e frações molares do processo ficaram bem próximas aos valores apresentados no 
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artigo, assim como os valores do consumo energético dos equipamentos, o que pode ser 

evidenciado por meio dos baixos desvios relativos, que pontualmente atingiram valores entre 

5% para a vazão molar do MeOH e 10,2% para a energia do compressor K1. 

Embora o processo de produção de MeOAc a partir da carbonilação de DME não 

tenha apresentado um ecoindicador de CO2 elevado é necessário avaliar outros indicadores 

desta planta para uma análise mais abrangente da ecoeficiência deste processo. Seria 

interessante fazer a análise dos ecoindicadores de energia, água e de geração de resíduos 

sólidos, por exemplo. Como sugestão futura, também poderiam ser analisadas outras plantas 

de produção de MeOAc para fins de comparação, além da criação de um índice global para 

avaliar os ecoindicadores de maneira conjunta, facilitando a análise do processo como um 

todo. 
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