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RESUMO  

  

 O presente trabalho tem como objetivo primordial simular um empreendimento 
químico-industrial, referente a uma unidade criogênica para separação do ar em seus 
componentes principais, com produção de 7 081 m3/h de oxigênio com 99,9% de pureza, 67 
929 m3/h de nitrogênio com traços insignificantes de oxigênio, e 0,0596 m3/h de argônio 
líquido, com 95,9% de pureza. Sequencialmente, desenvolvimento de estudo econômico para 
que as premissas financeiras e projeções possam corroborar a pequena modificação proposta 
na seção final da planta, bem como o real potencial do investimento. Dessa forma, serão 
realizadas simulações em softwares apropriados de modo a apresentar o cenário antigo e o 
proposto, sob as óticas processual e econômica. 
  
Palavras-chave: Empreendimento, Separação, Modificação, Simulações.  
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ABSTRACT 

 
  This present works has as main goal to simulate a chemical-industrial 
enterprise, referring to an air cryogenic separation unit into its main components, with 
production of 7 081 m3/h of oxygen with 99,9% of purity, 67 828 m3/h of nitrogen with few 
traces of oxygen and 0,0596 m3/h of liquid argon with 95,9% of purity. Sequentially, the 
economic development study for financial and projections assumptions which can support the 
small modification proposed at the final section of the unit, as well as the real potential of the 
investment. Thus, simulations will be carried out in appropriate softwares in order to present 
the former scenario and the proposed one, under the procedural and economic points of view. 
  
Key words: Enterprise, Separation, Modification, Simulations. 
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1. INTRODUÇÃO  
   

O projeto da Unidade de Separação de Ar, exposto no presente trabalho, corresponde a 

um empreendimento brasileiro de capital privado cujos principais propósitos tangem o 

suprimento de ar de serviço e ar de instrumento a uma indústria petroquímica, além da 

produção de 7 081 m3/h de oxigênio com 99,9% de pureza, 67 929 m3/h de nitrogênio com 

traços insignificantes de oxigênio (<quatro ppm de oxigênio na corrente de nitrogênio) e 

0,0596 m3/h de argônio líquido, com 95,9% de pureza. 

 Objetivando-se o aperfeiçoamento energético da produção da planta a partir do projeto 

inicial em operação, propõe-se a substituição de três compressores de nitrogênio localizados 

na seção final da planta por apenas um compressor capaz de aumentar a eficiência do 

processo de compressão do nitrogênio obtido. Com a pequena modificação proposta, supõe-se 

um aprimoramento nos quesitos que tangem economia e energia devido à melhor performance 

do novo compressor.   

 Diante da necessidade de se verificar e analisar a viabilidade das pequenas alterações 

mencionadas propõe-se primordialmente, no presente trabalho, um aprofundado 

desenvolvimento das simulações da planta em operação e da planta modificada, bem como o 

respectivo estudo econômico para que as premissas financeiras e projeções possam corroborar 

ou refutar as alterações, bem como o real potencial do investimento.  

 

1.1.  CONTEXTO JUSTIFICATIVO  
  

 A separação de ar pelo método de destilação criogênica é um processo amplamente 

utilizado em indústrias, atualmente.  Portanto, a necessidade de se obter resultados melhores, 

produtos mais puros e gastos menores de energia, aumentando a eficiência do processo, são 

cada vez mais levados em consideração para a escolha de um processo químico, bem como a 

disposição de seus equipamentos (P. CRUZ, 2003).   

 Além disso, o mercado consumidor dos gases obtidos do ar é extenso e variado; assim 

sendo, há um grande interesse no estudo de plantas de separação do mesmo em seus 

componentes principais, principal motivo para determinação do tema do persente projeto. 

 Plantas químicas estão sempre passando por alterações em sua disposição ou até no 

próprio processo em si (R. MAGALHAES, 2011). Maneiras de reorganizar uma fábrica a fim 

de se obter um melhor reaproveitamento energético das correntes e uso de reciclos para 

regeneração e purificação de produtos, são modos de otimizar um processo.  
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 A simulação de processos é, portanto, de fundamental importância para o estudo 

dessas reorganizações industriais, consistindo em uma ferramenta útil para que possa ser 

disponibilizada ao engenheiro uma visão ampla do processo estudado, de forma a permiti-lo 

manipular variáveis diversas e verificar o efeito das mesmas no processo, reproduzindo um 

cenário futuro hipotético e gerando análises solidificadas que permitam uma decisão assertiva 

(VISAGIO, 2013). 

   

1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 O desenvolvimento do trabalho iniciar-se-á por uma revisão bibliográfica, a partir da 

qual todo o projeto será baseado e fundamentado.  

 No capítulo seguinte, as simulações da Unidade de Separação de Ar, proposta 

principal do presente trabalho, bem como da Unidade modificada, serão detalhadas. Além 

disso, os equipamentos constituintes, condições operacionais e correntes envolvidas no 

processo também serão analisados. 

 Para ambas as simulações referentes ao processo de separação, utilizar-se-á o software 

UniSim Design (Honeywell’s Unisim® Design Suite R390). Este software tem como base 

ajudar em uma série de tarefas de engenharia de processo, dentre delas: produção, incluindo a 

criação de modelos de projeto de plantas e simulações; monitoramento de desempenho; 

resolução de problemas específicos na planta e melhoramento de operações globais e gestão 

de ativos da planta. Todas as simulações realizadas pelo software UniSim Design 

(Honeywell’s Unisim® Design Suite R390) foram calculadas exclusivamente para o 

problema em questão e suas condições serão abordadas de modo mais aprofundado ao longo 

deste trabalho.  

No capítulo seguinte, as duas plantas serão confrontadas e dessa forma analisar-se-á 

um estudo técnico-econômico referente àquela já em operação e à ASU apresentando a 

pequena alteração proposta, baseando-se na produção prevista, no valor dos produtos obtidos 

e no custo energético envolvido, relacionados à revisão bibliográfica.  

 Abrangendo a parte de cálculos de viabilidade econômica para este projeto, utilizar-se-

á o software SuperPro Designer (SuperPro Designer®). Este, por sua vez, é capaz de simular 

a planta com parâmetros específicos de potências e capacidades energéticas em geral, e 

simular o custo da mesma, bem como o gasto energético.  
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 Por fim, serão dispostos os resultados obtidos e as conclusões pertinentes ao trabalho, 

objetivando-se corroborar ou refutar a proposta defendida, apresentando-se recomendações 

pertinentes.  
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2. MERCADO DE CONSUMO  
  

 Devido à forte relação entre os níveis de desenvolvimento e de produção industriais, 

podemos observar que o mercado de gases é de suma importância para a economia, 

apresentando taxas de crescimento que variam de 1,5 a duas vezes o aumento do PIB 

(MELLO et al., 2006).   

 Como produtos principais das indústrias de gases podemos citar o oxigênio, o 

nitrogênio, o argônio, o gás carbônico, o hélio, o hidrogênio e o acetileno (MELLO et 

al.,2006), destacando-se o oxigênio, o nitrogênio e o argônio devido ao vasto consumo e às 

diversas aplicações encontradas. Segundo a White Martins (2016), uma das empresas 

dominantes nesse setor, os gases em destaque são usados em diversos ramos industriais.  

No setor automobilístico e de transporte, o oxigênio é utilizado como um gás de corte 

de plasma e gás auxiliar para corte a laser. O nitrogênio, por sua vez, é usado em combinação 

com outros gases de soldagem, assim como o argônio, para soldar autopeças, chassis, 

silenciadores e outros componentes. Tanto o nitrogênio quanto o argônio são importantes 

componentes de segurança em airbags.  

 Outra vantagem do uso do argônio, devido à propriedade de ser um gás inerte, é a sua 

capacidade de proporcionar um ambiente sem oxigênio e nitrogênio em processos de 

tratamento térmico. 

No setor siderúrgico/metalúrgico, o oxigênio tem como função aumentar a eficiência 

de combustão na produção de metais ferrosos e não ferrosos. O nitrogênio por sua vez é 

considerado um gás de transporte e purga na produção de aço, sendo usado para evitar a 

oxidação, sendo essencial no processo de tratamento térmico.  Argônio também é utilizado 

nesse tipo de indústria com a finalidade de evitar a oxidação durante o processo. 

 Na área da mecânica tem-se que nitrogênio e oxigênio são usados como gás auxiliar 

para corte a laser. Outras aplicações desses gases nesse setor incluem a adição de oxigênio em 

pequenas quantidades a gases de proteção e o uso de nitrogênio como um gás de purga na 

soldagem de tubos de aço inoxidável.  

 O argônio também é usado nesse setor para criar uma proteção de gás inerte, visando a 

melhoria da estabilidade e as características da soldagem. 

Na indústria química, o oxigênio é usado na sua forma mais pura em muitos produtos 

importantes como óxido de etileno e dióxido de titânio, e também em processos de oxidação 

cuja função é de aumentar a capacidade de produção. Por outro lado, o nitrogênio é usado 

como um gás de pressurização.  
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 No setor energético, o oxigênio, ao ser usado no lugar do ar atmosférico, aumenta a 

eficiência energética e melhora a performance operacional, reduzindo consequentemente a 

emissão de gases causadores do efeito estufa. Já o Nitrogênio é utilizado como um agente 

anticontaminante em tubos e equipamentos.   

Na área da saúde, o oxigênio medicinal é frequentemente usado no tratamento e na 

prevenção de algumas doenças em clínicas e hospitais, a exemplo da hipoxemia. Ainda nesse 

setor, usa-se o nitrogênio para congelar e preservar materiais biológicos e também para 

congelar e destruir tecidos doentes; pode também ser utilizado em equipamentos médicos.  

Na indústria farmacêutica e biotecnológica, o oxigênio é usado em fermentadores e 

biorreatores. Já o nitrogênio protege o processo contra a penetração de umidade, oxidação, 

degradação e contaminação. No estado líquido, controla a temperatura de reatores e preserva 

amostras biológicas.  

No setor de papel e celulose, como um gás industrial, o oxigênio ajuda a atender às 

normas ambientais rigorosas por meio do uso em deslignificação, extração oxidativa e 

tratamento de águas residuais.  Além disso, usado amplamente em refinarias, tem a função de 

aumentar a capacidade de plantas de Craqueamento Catalítico de Fluidos (FCC) e Unidades 

de Recuperação de Enxofre (SRU), além de melhorar as operações de tratamento de efluentes. 

  O nitrogênio, por sua vez, pode ser utilizado em refinarias tanto para revestimento de 

tanques de armazenamento e tubos de purga, quanto para remoção de Componentes 

Orgânicos Voláteis (VOCs) de correntes de processos químicos e efluentes, reduzindo as 

emissões de VOCs.  

O oxigênio, em Unidades de Tratamento de Água/Esgoto, tem como objetivo 

maximizar a capacidade de tratamento, minimizar as emissões de VOCs, reduzir o odor e a 

espuma e aumentar a flexibilidade  

No setor alimentício, o nitrogênio é um agente criogênico essencial em resfriamento, 

refrigeração e congelamento de alimentos. Além disso, desempenha um papel fundamental na 

redução da deterioração, descoloração e perda de sabor, garantindo resistência à embalagem 

de varejo.  

  



17 
 

 
 

3. PROCESSOS DE SEPARAÇÃO DO AR 
  

 O processo abordado por este estudo é o de separação do ar, para fornecimento de 

oxigênio, nitrogênio e argônio, em escala industrial.  

 Numerosos métodos já foram propostos objetivando a preparação dos componentes 

em questão a partir do ar atmosférico. Esses métodos se dividem em duas grandes categorias: 

métodos físicos e químicos de separação. Os métodos físicos envolvem liquefação, seguida de 

fracionamento do ar líquido, enquanto os métodos químicos abrangem métodos de adsorção e 

dessorção de oxigênio, além daqueles que utilizam membranas.   

 Foi utilizado, neste trabalho, o método de separação criogênica como base para o 

projeto, contudo serão apresentados não só este como também outros métodos que são 

amplamente utilizados, além da justificativa para a escolha do mesmo.  

 

3.1. ADSORÇÃO  
  

 Adsorção é um método industrial não criogênico, baseado na capacidade de alguns 

materiais sintéticos e naturais de, preferencialmente, adsorverem nitrogênio (A.R. SMITH, J. 

KLOSEK, 2001). No processo de separação, o ar passa por um leito com material zeolítico e 

as moléculas de nitrogênio são mais fortemente adsorvidas do que as moléculas de oxigênio. 

Em seguida, a corrente, rica em oxigênio e já com nitrogênio retido nas zeólitas, passa por 

uma peneira molecular de carbono que apresenta tamanhos de poros maiores do que o 

tamanho das moléculas de oxigênio e menores do que as de nitrogênio. Com isso, tem-se que 

peneiras moleculares de carbono têm a função de reter oxigênio, enquanto as zeólitas retêm 

nitrogênio.  

 A Figura 1 mostra um fluxograma resumido do processo de adsorção. O ar 

pressurizado entra no primeiro vaso que contém o adsorvente. Neste, como já mencionado, 

retém-se o nitrogênio, obtendo uma corrente rica em oxigênio na saída do topo. Quando o 

leito do primeiro vaso estiver saturado com nitrogênio, este será desligado do processo, e a 

corrente de ar pressurizado entra no vaso seguinte, de modo que o primeiro possa ser 

regenerado.   

 De modo a se obter uma maior eficiência na separação durante o processo de 

adsorção, podem ser incluídas unidades de pré-tratamento do ar para remover água e dióxido 

de carbono, múltiplos leitos que permitam a recuperação de pressão durante a troca dos leitos 
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e operação à vácuo durante a despressurização dos vasos. Para se otimizar este processo, 

deve-se considerar valores de vazão do produto, pureza, pressão, energia e custo da operação.  

  

Figura 1 - Processo de separação de ar por adsorção 

 

Fonte: SMITH; KLOSEK, 2000 

 

3.2.  PROCESSO QUÍMICO  
  

 Um grande número de materiais pode absorver oxigênio em determinada temperatura 

e pressão, e pode dessorvê-lo quando em outras condições. Um estudo que teve início em 

1990 pela Air Products and Chemicals foi o processo químico não criogênico com sal 

fundido, representado na Figura 2.  

 Ar é comprimido de vinte para 185 psia e tratado para remoção de água e dióxido de 

carbono em um sistema de adsorção. Estes são retirados para que não ocorra degradação do 

sal. A corrente, então, passa por um leito adsorvente até que se atinja seu ponto de saturação. 

Uma vez atingido, a corrente de ar pressurizado passa por outro leito para que o primeiro 

possa ser regenerado com nitrogênio da própria planta.  

 O ar seco e limpo é aquecido em um trocador, atingindo uma temperatura de, 

aproximadamente, 650ºC e segue para o fundo do absorvedor, onde contém sal líquido 

fundido. Oxigênio reage com o sal presente e sai na corrente de fundo do absorvedor, 

passando por um trocador de calor e tendo sua pressão reduzida para entrar na torre 
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dessorvedora. Nesta, o oxigênio livre de sal sai no topo e passa pelo trocador de calor 

principal. Posteriormente, o oxigênio é comprimido e, então estocado. O sal retorna então 

para a torre absorvedora para novos processos. 

 O nitrogênio sai no topo da torre absorvedora e é então enviado para regeneração dos 

vasos e o restante é também armazenado.  

 

Figura 2 - Processo químico de separação de ar 

 

Fonte: SMITH; KLOSEK, 2000 

 

3.3.  MEMBRANAS POLIMÉRICAS  
  

 Segundo Smith e Klosek (2000), o processo não criogênico que utiliza, como material, 

membranas poliméricas, é baseado na diferença entre as taxas de difusão de oxigênio e 

nitrogênio na membrana, na qual são separados os processos de alta e baixa pressão.  

 Um processo típico que se utiliza membranas poliméricas é apresentado na Figura 3. O 

ar é bombeado com uma pressão suficiente para ultrapassar a queda de pressão dentro dos 

filtros e tubulações. As membranas são feitas com um material polimérico cilíndrico, capaz de 

atingir a produção necessária para atender a planta. O oxigênio permeia dentro das fibras e sai 

como produto e passa através de uma bomba à vácuo, que mantém a pressão desta corrente de 

saída no valor requerido por projeto. Dióxido de carbono e água, geralmente, aparecem 
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juntamente com o oxigênio, uma vez que estes são mais permeáveis para a maioria dos 

materiais poliméricos.   

 O maior benefício desse método de separação é que podem ser utilizadas condições 

próximas às condições ambiente, o que o torna simples e de fácil implementação. O fluxo e a 

seletividade, além de serem características específicas de cada material utilizado como 

membrana, são também as principais propriedades que regem a economia deste tipo de 

processo.  

 O fluxo determina a área superficial da membrana e é em função da diferença de 

pressão na espessura da membrana. Uma constante de proporcionalidade, a qual varia com o 

tipo de membrana usado, é chamada de permeabilidade, e a seletividade é a razão entre as 

permeabilidades dos gases a serem separados. Devido ao tamanho reduzido das moléculas de 

oxigênio, grande parte das membranas poliméricas é mais permeável em oxigênio do que em 

nitrogênio.  

 

Figura 3 - Método com membranas poliméricas 

 

Fonte: SMITH; KLOSEK, 2000 

 

3.4.  PROCESSO DE SEPARAÇÃO CRIOGÊNICA  
  

 De acordo com Fontana e Dallas (1950), em um dos primeiros artigos sobre o tema, 

apresentaram o método criogênico como foco principal para produção de oxigênio. A partir 
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de então muitos outros propósitos foram sendo descobertos, no que tange o consumo dos 

produtos gerados a partir dessa separação.  

 Este método é o mais frequentemente usado, devido ao seu alto grau de eficiência e 

relação custo-benefício de tecnologia aplicada para produção em larga escala de oxigênio, 

nitrogênio e argônio nas fases líquida e gasosa. Uma unidade de separação de ar (ASU) usa, 

convencionalmente, duas colunas de destilação criogênica para produção de oxigênio, com 

alto grau de pureza, a partir de ar comprimido (SMITH; KLOSEK, 2001).  

 No processo de separação criogênica do ar, é comumente usada uma coluna de alta 

pressão e uma de baixa pressão. Para reduzir o consumo de energia da planta, usa-se o 

condensador da coluna de alta pressão acoplado ao refervedor da coluna de baixa pressão. 

Apesar do consumo de energia poder ser reduzido apenas com a troca de calor latente da 

condensação de nitrogênio na coluna de alta pressão com a vaporização de oxigênio na coluna 

de baixa pressão, é requerida uma grande quantidade de energia a partir da diferença de 

pressão dessas duas colunas (QIAN et al., 2014).  

 A Figura 4 mostra o típico esquema convencional para este método de separação com 

o uso das duas colunas de destilação. Neste processo, o ar ambiente é comprimido, em 

seguida resfriado até temperatura ambiente, para em seguida ser subresfriado até atingir uma 

temperatura próxima a seu ponto de orvalho antes de ser enviado para a coluna superior que 

opera a altas pressões (UC-HP). Nesta coluna, nitrogênio é separado de oxigênio, ambos 

líquidos. Então, a corrente de nitrogênio que sai do topo da coluna HP é subresfriada e 

despressurizada para alimentar o topo da coluna de baixa pressão (LP) como refluxo, 

enquanto a corrente rica em oxigênio é também subresfriada e despressurizada para alimentar 

o meio da coluna LP.   

 Após a destilação, oxigênio com alto grau de pureza é retirado na corrente de fundo da 

coluna LP (corrente S6-2), enquanto nitrogênio em duas correntes de alto (corrente S5-1) e 

baixo (corrente S4-1) grau de purezas é retirado no topo.  

Existe também outro tipo de ASU onde se tem um refluxo de corrente de baixo grau 

de pureza de nitrogênio, a corrente denominada waste N2. Este método, mais complexo, 

mostra a possibilidade de utilizar uma corrente do próprio processo a fim de otimizá-lo e 

mitigar quaisquer perdas. 

 Além disso, existem ASUs que focam na produção de argônio com alto grau de 

pureza. Nestas, além das colunas HP e LP, existe a coluna de argônio cru (CAC). A adição de 
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argônio aumenta significativamente a complexidade do processo, pois é adicionada mais uma 

corrente na coluna de LP, tornando a separação mais trabalhosa.  

 

Figura 4 - Configuração convencional de um processo de separação criogênica do ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: QIAN et al., 2014 

    

 A Figura 5 apresenta um fluxograma para este método utilizando a coluna de argônio 

cru. O ar comprimido tem suas impurezas retiradas, bem como água e dióxido de carbono. 

Após passar por um resfriamento, a corrente de ar é expandida e introduzida na coluna de 

baixa pressão (LPC), e a corrente remanescente de ar entra no fundo da coluna de alta pressão 

(HPC). No sistema acoplado de condensador/aquecedor, tem-se a corrente de fundo da LPC 

sendo vaporizada, enquanto a corrente de nitrogênio em fase vapor é condensada no topo da 

HPC. Portanto, o nitrogênio em fase líquida é retirado no topo desta coluna e introduzido 

como corrente de refluxo para o topo da LPC. Parte da corrente de oxigênio líquido é retirada 

do fundo da HPC e levada para a LPC de modo a retificar a produção de oxigênio, obtendo-se 

alto grau de pureza na corrente remanescente desta coluna.   

 A corrente rica em oxigênio líquido é usada no condensador da CAC para condensar o 

argônio líquido e gerar uma corrente de refluxo para esta coluna. Uma saída lateral da LPC 

que contém oxigênio e argônio é levada para a CAC a fim de ter estes componentes 

separados. O oxigênio líquido é produzido no sistema acoplado de condensador/aquecedor, 

enquanto este na sua forma gasosa é produzido no fundo da LPC. O nitrogênio líquido é 

produzido na corrente de topo da HPC e nitrogênio gasoso, no topo da LPC (Z. YU, L. 

SEAN, D.L. CARL, 2011).  
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Figura 5 - Esquema simplificado do processo de separação criogênica do ar 

 

Fonte: YU et al., 2011 

 

3.5. COMPARAÇÃO DE MÉTODOS  
  

 Para os métodos de adsorção e de membranas poliméricas, muitos estudos estão sendo 

feitos a fim de impactar na redução de custo e de energia consumidos pelas plantas que os 

utilizam. Ambos têm a capacidade de produzir nitrogênio e oxigênio, contudo não apresentam 

a habilidade de produzir argônio nem gases raros. Assim sendo, estes métodos não 

criogênicos são menos complexos comparados ao método criogênico e são, portanto, de mais 

fácil aplicação industrial.  

 O processo químico apresenta a capacidade de se operar em regime contínuo e 

produzir em larga escala os produtos requeridos. Por outro lado, oferece problemas no que 

tange a corrosão dos materiais utilizados.  

 A Tabela 1 mostra uma comparação entre os métodos aqui apresentados, baseando-se 

em algumas características relevantes de processo. A coluna Status corresponde o grau de 

desenvolvimento de tais tecnologias hoje no mercado, variando de um estado já maduro para 
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o método de separação criogênica, até um estado em desenvolvimento para o processo 

químico.  

 

       Tabela 1 - Comparação de métodos 

 

Fonte: SMITH; KLOSEK, 2001 

  

 Para o parâmetro apresentado de Capacidade de Produção, temos a capacidade que 

determinado método tem de poder produzir nitrogênio, oxigênio e/ou argônio. Os métodos 

menos complexos, portanto menos eficientes, são os métodos de adsorção e com membranas 

poliméricas. Estes, por sua vez, apresentam uma baixa capacidade de taxas de produção.  

 No Limite de Pureza, tem-se a capacidade de cada tecnologia de produzir as taxas de 

determinados produtos com alto grau de pureza, ou seja, o limite máximo que pode ser 

gerado, tendo em vista que todos podem apresentar produtos com baixo grau de pureza. 

Observa-se que o método que utiliza membranas poliméricas é o que apresenta menor grau de 

pureza em seus produtos gerados; em contrapartida, os métodos que utilizam criogenia e 

processo químico apresentam o mais elevado grau de pureza nas correntes de saída.  

O Tempo de Start-up é a medida que mostra o tempo que uma planta leva para se 

atingir novamente o determinado grau de pureza depois de ter sido feito um shutdown no 

processo.  

 Assim sendo, a partir dos parâmetros avaliados e apresentados neste trabalho, tem-se a 

justificativa que corrobora a escolha do método a ser utilizado para simulação da Unidade, 

correspondendo ao método de separação criogênica, visto que é o mais avançado em níveis de 

pesquisa e tecnologia dominante no mercado, apresenta uma alta capacidade em sua 

produção, além de elevado grau de pureza dos produtos obtidos.  

  

Processo Status Capacidade de Produção Limite de Pureza (vol. %) Tempo de Startup

Adsorção Semi-maduro Baixa 95 Minutos

Processo Químico Em desenvolvimento Baixa 99+ Horas

Membranas Poliméricas Semi-maduro Baixa ~40 Minutos

Separação Criogênica Maduro Excelente 99+ Horas
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4. OBJETIVOS  
  

Simular primordialmente, com auxílio de software apropriado, uma Unidade de 

Separação de Ar em seus componentes principais, bem como a respectiva modificação da 

seção final da planta, referente à compressão de Nitrogênio obtido; realizar um estudo 

técnico-econômico de ambas conjunturas; comparar os resultados obtidos e verificar a 

viabilidade dessa modificação na Unidade.  
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5. FLUXOGRAMA DA UNIDADE DE SEPARAÇÃO 
 

 O projeto a ser analisado no presente trabalho corresponde a uma planta de separação 

criogênica do ar já em operação.  Esta Unidade fornece uma produção de oxigênio, nitrogênio 

e argônio de elevada pureza.  

 A partir da simulação realizada com o auxílio do software Unisim Desing 

(Honeywell’s Unisim® Design Suite R390), foi desenvolvido fluxograma do processo de 

separação criogênica do ar conforme verificado na Figura 6. Esta figura representa a ASU 

original, após convergência de todas as correntes e equipamentos. A figura 7 representa a 

seção de compressão e pré tratamento do ar; as figuras 8 e 9 representam, respectivamente, a 

primeira e a segunda seção do Cold Box; já as figuras 10 e 11 representam a seção referente à 

compressão de nitrogênio. A figura 10 apresenta a configuração original, e a Figura 11 a 

pequena modificação proposta no que tange a compressão. 

  

  



Figura 6 - Fluxograma de processo de separação criogênica do ar
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Figura 7 - Seção de compressão e pré-tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Primeira seção do Cold Box 
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Figura 9 – Segunda seção do Cold Box 

 

Figura 10 – Seção de compressão de Nitrogênio 
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Figura 11 – Configuração proposta para compressão de Nitrogênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO SIMULADO 
 

Para o início da simulação, determinou-se o pacote termodinâmico como Peng-

Robinson. Utilizou-se tal pacote devido à grande referência na Literatura e bons resultados 

obtidos para separação do ar em seus componentes principais. Como exemplo, pode-se citar 

FU (2011).  

Ar ambiente, assumindo-se a hipótese de estar previamente livre de partículas sólidas, 

e cuja composição é especificada na Tabela 2, é succionado e, então, comprimido até 

aproximadamente 6,13 bar. A compressão eleva a temperatura da carga a 566,32 K e, 

portanto, utilizam-se sucessivos resfriamentos para aproximar a temperatura do ar à 

temperatura especificada para devida destilação dos componentes do ar. 

 

Tabela 2 - Dados referentes à composição da carga 

 

 

 

 

 

Fonte: FU, C; 2011 

 

O primeiro resfriamento utiliza um cooler para retirada de 2,877.1010 kJ/h da carga, 

resfriando-a a 304,29 K e queda de pressão corresponde a 48,0 kPa. O segundo resfriamento 

Componente Fração Molar

Água 0,006

Dióxido de Carbono 0,001

Oxigênio 0,23

Argônio 0,013

Nitrogênio 0,75
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beneficia-se de um trocador de calor que, por sua vez, utiliza água de processo para 

resfriamento proveniente de um ciclo. Neste ciclo, a água aquecida pela carga de ar, a uma 

temperatura de 295,60 K e pressurizada a 7,5 bar, é posteriormente resfriada com um excesso 

de Nitrogênio produzido pela própria planta, em um trocador que opera à pressão atmosférica. 

Essa corrente de excesso de nitrogênio resfria a água de processo em 9,8 K. A queda de 

pressão no trocador faz necessária a utilização de uma bomba para elevar a pressão da água de 

processo, seguida de um Cooler para resfriar a água à temperatura exigida para troca de calor 

com a carga de ar. Ao final do ciclo, a corrente de água de processo encontra-se a 278,5 K e 

7,5 bar, fato que permite o resfriamento da carga principal em 4,46 K, desconsiderando queda 

de pressão neste trocador de calor entre a água e a carga de ar. 

 A carga de ar, previamente resfriada, é então enviada a um sistema de pré-purificação, 

na qual frações de água e dióxido de carbono são eliminadas. Devido às baixas temperaturas 

utilizadas na ASU, possíveis frações destes componentes poderiam congelar e obstruir 

diversas seções, fazendo-se necessária uma parada de emergência para aquecer as regiões 

obstruídas e remover, dessa forma, a massa solidificada, consistindo em um processo 

extremamente dispendioso (JAIN et al., 1992). Na simulação realizada, reduziu-se em setenta 

e cinco vezes a quantidade de água, em termos de fração molar, em relação à carga original, e 

em dez vezes a quantidade de dióxido de carbono, em termos de fração molar, também em 

relação à carga original. 

 Para a retirada de água, utilizou-se um separador simples, denominado PPS1, com 

queda de pressão equivalente a 15,0 kPa e, para a retirada de dióxido de carbono, utilizou-se 

uma caixa preta no Simulador devido a ausência de absorvedor apropriado no software 

UniSim Design (Honeywell’s Unisim® Design Suite R390). Assim sendo, simulou-se a 

absorção de Dióxido de carbono em equipamento equivalente utilizando-se o software 

SuperPro Designer (SuperPro Designer®), e os resultados obtidos foram utilizados como 

corrente de saída da caixa preta no UniSim Design. Desconsideraram-se, para o PPS2, 

quaisquer variações de pressão e temperatura da carga. 

 A corrente pré-purificada é então separada em duas frações; a corrente contendo a 

maior fração de escoamento é enviada para uma das seções do PHX para resfriamento contra 

a corrente fria de Nitrogênio produzida pela própria ASU.  Em seguida, é subdividida em três 

novas correntes: a maior fração de escoamento (0,80 em termos de fração molar da carga 

original) é enviada totalmente vaporizada para o fundo da Coluna Inferior (LC – Lower 

Column); a segunda maior fração (0,15 em termos de fração molar da carga original) é 

resfriada a 100,15 K contra o produto de fundo, rico em oxigênio e argônio, da Coluna 
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Superior (UC – Upper Column) e, em seguida, misturada com a menor fração subdividida 

(0,05 em termos de fração molar da carga original) que, por sua vez, é previamente resfriada a 

73,15 K em uma das seções do Nitrogen SuperHeater contra a corrente fria de Nitrogênio 

produzida pela própria ASU. Essas duas frações, já misturadas, são enviadas então 

parcialmente vaporizadas para o 6° prato da Coluna Inferior (LC – Lower Column). 

A segunda corrente da carga pré-purificada, contendo a menor fração de escoamento, é 

enviada para um compressor para elevar a pressão do sistema em 4,2 bar e, devido à 

consequente elevação da temperatura, a carga é resfriada em 1~2 K primeiramente com a 

própria água retirada do processo pelo PPS1, com queda de pressão no trocador de 5,0 kPa e, 

em seguida, enviada para uma segunda seção do PHX para resfriamento em 19 K contra a 

corrente fria de Nitrogênio produzida pela própria ASU. Esta corrente é então enviada para 

um Expansor, cujo trabalho é utilizado pelo Compressor Booster, de forma a complementar a 

integração energética da planta. Esta corrente, a 217,24 K e 1,388 bar, é então enviada para o 

42° prato da Coluna Superior (UC – Upper Column). 

 A Coluna Inferior é também denominada High Pressure Column (HPC), visto que 

opera a pressões elevadas. O condensador total, com delta de pressão equivalente a zero, 

apresenta uma razão de refluxo especificada de 0,960. O método para convergência da Coluna 

Inferior utilizado correspondera ao Método de Newton-Raphson Inside-Out, e considerou-se 

uma eficiência de 100% para todos os pratos da coluna.  

 De acordo com FU et al. (2016), a coluna inferior apresenta 30 pratos, além de 

condensador total. Entretanto, não houve convergência da mesma ao definir um número de 

pratos inferior a 34; portanto, mesmo obtendo-se uma coluna superdimensionada, como se 

poderá verificar no capitulo referente a Resultados e Discussões, manteve-se o número de 

pratos tal que houvesse convergência. 

Os gráficos 1 e 2 apresentam, respectivamente, os gradientes de Temperatura e 

Pressão especificados ao longo dos estágios da Coluna Inferior (LC-HP). 

A corrente de fundo da Coluna Inferior é então resfriada em 20 K em uma das seções 

do Nitrogen Superheater contra a corrente de fria de Nitrogênio produzida pela própria ASU e 

então enviada, na fase líquida, para o 30° prato da Coluna Superior para nova destilação; o 

mesmo ocorre com a corrente de topo da Coluna Inferior, sendo essa resfriada em 17,25 K em 

uma outra seção do Nitrogen SuperHeater; além disso, há uma queda de pressão de 4,4 bar 

especificamente nessa seção. Entretanto, ela é enviada, também na fase líquida, para o 4° 

prato da Coluna Superior, devido à maior composição de Nitrogênio, componente que, após 

destilação, será obtido no topo da Coluna Superior. 
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Gráfico 1 - Gradiente de temperatura LC-HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Gradiente de pressão LC-HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coluna Superior é também denominada Low Pressure Column (LPC), visto que 

opera a pressões mais baixas. O refervedor opera a uma variação nula de pressão, e apresenta 

uma razão de refluxo especificada de 5,000. Especificou-se também uma recuperação molar 

de oxigênio no fundo da coluna equivalente a 0,9990, e recuperação molar de excesso de 

Nitrogênio na saída lateral localizada no 8° prato equivalente a 0,9900, de forma a obter uma 
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recuperação ainda maior deste componente no topo da coluna. O número de pratos 

especificado para convergência da coluna em questão, de forma a obter os produtos na pureza 

desejada, equivalera a 69 pratos, além do refervedor.  

O método utilizado para convergência da Coluna Superior corresponde ao Método 

proposto pelo Aspen, “Hysym Inside Out”, e considerou-se uma eficiência de 100% para 

todos os pratos da coluna. 

 Os gráficos 3 e 4 apresentam, respectivamente, os gradientes de Temperatura e 

Pressão ao longo dos estágios da Coluna Superior (UC-LP). 

 

Gráfico 3 - Gradiente de temperatura UC-LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deve-se frisar que há uma injeção de carga fresca líquida de Nitrogênio no topo da 

Coluna Superior, a 78,15 K e 1,2 bar, de forma a maximizar a recuperação dos componentes 

leves e mantê-los na especificação desejada.  

 O excesso de Nitrogênio é enviado para sucessivos resfriamentos em seções do 

Nitrogen SuperhHeater e do PHX, contra a corrente fria de Nitrogênio produzida no topo da 

Coluna Superior. Há um resfriamento mínimo dessa corrente de excesso de Nitrogênio, 

entretanto, resfriamentos essenciais para subsequente utilização desta corrente como fluido 

frio no Evaporative Cooler, na seção inicial da planta, para levar a água de processo do ciclo 

à temperatura desejada.  
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Gráfico 4 - Gradiente de pressão UC-LP 
 

 

 

 

A corrente rica em Nitrogênio, obtida no topo da coluna superior, é então utilizada 

como fluido frio em todas as seções do Nitrogen Superheater e do PHX. No Nitrogen 

SuperHeater, há um acréscimo de 46,54 K na temperatura e queda de pressão de 0,04 bar. Já 

no PHX, há um acréscimo de 47,61 K na temperatura e queda de pressão de 0,06 bar. Essa 

corrente é então enviada para a seção final da planta, referente à compressão do Nitrogênio 

obtido para posterior estocagem e comercialização. 

A corrente de fundo da Coluna Superior, rica em oxigênio e argônio, após resfriar uma 

das correntes do processo como já mencionado, é posteriormente resfriada em uma das seções 

do PHX contra a corrente fria de Nitrogênio produzida pela ASU. Após resfriamento em 

31,34 K, segue para uma terceira coluna para obtenção de uma carga mais rica em oxigênio, e 

outra rica em Argônio. 

 Essa terceira coluna, denominada Crude and Superstaged Column, opera praticamente 

à vácuo devido às pequenas frações de Argônio na carga principal, fato que requer condições 

de separação mais rígidas. Especificou-se uma recuperação de 0,9500 de Argônio na corrente 

de topo, bem como número de pratos equivalente a 20, além de condensador total, para 

convergência da coluna em questão de forma a obter os produtos na pureza desejada. 

O método para convergência desta Coluna de Argônio utilizado corresponde ao 

Método proposto pelo Aspen, Hysym Inside Oute. Além disso, considerou-se uma eficiência 

de 100% para todos os pratos da coluna. 
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As correntes ricas em Oxigênio e Argônio são, então armazenadas e levadas para 

estocagem para posterior comercialização. 

 Os gráficos 5 e 6 apresentam, respectivamente os gradientes de Temperatura e Pressão 

ao longo dos estágios da Crude and Superstaged Column. 

 

Gráfico 5 - Gradiente de temperatura Crude Column 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Gradiente de pressão Crude Column 
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5.2.  LISTA DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS  
  

 A Tabela 3 apresenta a listagem de todos os compressores e expansores utilizados 

neste projeto, bem como suas especificações.  

 

   Tabela 3 - Especificações de compressores, expansores e bomba da ASU simulada 

Equipamento Eficiência (%) Energia (kJ/h) 

Black Existing 75 2,87700.1010 

Bomba_1 75 2,0392.1008 

Booster 80 3,98369.1008 

K-100 75 7,40141.1009 

Upper Column Turbine 89 3,984.1008 

N2 Pip Comp 1 50 5,898.1009 

N2 Pip Comp 2 50 5,898.1009 

N2 Pip Comp 3  50 6,077.1010 

N2 Pip Comp 85 1,0514.1010 

  

Os compressores N2 Pip Comp 1, N2 Pip Comp 2 e N2 Pip Comp 3 corresponde aos 

compressores da configuração original da Unidade, compressores esses antigos e com baixa 

eficiência. Já o compressor N2 Pip Comp corresponde ao novo compressor proposto de maior 

eficiência. 

A Tabela 4 apresenta a listagem de todos os Trocadores de Calor e Coolers utilizados 

neste projeto, bem como suas especificações.  
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  Tabela 4 - Especificações de trocadores de calor e coolers da ASU simulada 

Equipamento Delta P Tubo (kPa) 
Delta P Casco 

(kPa) 
Energia (kJ/h) UA 

Cooler_1 48 - 2,87700.1010 - 

DCA 0 5 - 3,648.1007 

Evaporative Cooler 650 21 - 1,320.1006 

Chiller 0 - 2,0392.1008 - 

Cooler-2 0 - 7,401.1009 - 

Troc 0 5 - 2,386.1005 

Product Boller 5 0 - 4,668.1007 
Nitrogen SuperHeater 

1 
1 9,412.10-03 - 1,212.1009 

Nitrogen SuperHeater 
2 

1 450 - 2,660.1005 

Nitrogen SuperHeater 
3 

1 440 - 5,133.1005 

Nitrogen SuperHeater 
4 

1 0 - 10 

PHX1 1 0 - 9,351.1005 

PHX2 1 0 - 1,988.1007 

PHX3 1 1 - 1,228.1004 

PHX4 3 0,02 - 3,952.1006 

 

 

5.3. DIAGRAMA DE BLOCOS  
  

A Figura 12 abaixo representa o diagrama de blocos simplificado referente à planta 

Unidade simulada. 

Figura 12 - Diagrama de blocos da planta simulada 
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6. ESTUDO DE CASO  
 

Devido à grande demanda de oxigênio, nitrogênio e argônio de alta pureza, as 

unidades criogênicas de separação de ar ganharam maior relevância para diversos processos e 

como consequência, os custos da operação de tais unidades ficaram ainda mais significativos, 

gerando um interesse maior em reduzi-los (HUANG; ZAVALA; BIEGLER, 2009).  

 Para que a redução dos custos de operação seja possível, é necessária a otimização do 

processo por meio de constantes mudanças nas condições operacionais, visando a diminuição 

do consumo energético e o aumento da eficiência, garantindo assim a viabilidade econômica 

das unidades de separação de ar.   

 Objetivando-se uma pequena otimização da Unidade simulada, e consequentemente a 

redução de custos de operação, propôs-se a troca de três compressores antigos de nitrogênio e 

de baixa eficiência por um novo compressor de nitrogênio de maior potência.  Para verificar a 

viabilidade dessa modificação, o custo da ]planta e da sua produção foi calculada em seu 

estado atual e posteriormente foram feitos os cálculos do custo da seção final modificada da 

planta e da sua produção. Os cálculos dos custos dos equipamentos, exceto das colunas de 

destilação, foram feitos usando o software SuperPro Designer 2013, versão 9.5 (Intelligen, Inc 

2013), a partir dos dados obtidos da simulação feita no software UniSim Design (Honeywell’s 

Unisim® Design Suite R390), podendo ter um erro de 30%.  

 Para a realização dos cálculos dos custos das colunas de destilação, foi necessário que 

o seu dimensionamento fosse feito, obtendo-se assim os valores da altura, diâmetro e área das 

respectivas colunas. Tal dimensionamento foi baseado em dois heurísticos, são eles: 

• O espaçamento entre bandejas deve ser entre 0,5 e 0,6m 

• A velocidade linear do vapor destilado deve ser de cerca de 0,6096 m/s 

 Os dados obtidos a partir da simulação feita no software UniSim Design (Honeywell’s 

Unisim® Design Suite R390) e que foram usados para o dimensionamento das colunas de 

destilação são mostrados nas tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5 - Dados das colunas de destilação obtidos pelo UniSim Design 

Colunas UC-LP LC-HP Crude and Superstaged 

Número total de estágios 70 34 20 
Temperatura do destilado 

(°C) 
-194,15 -176,26 -224,72 

Pressão do destilado (atm) 1,18 5,53 0,000395 

Vazão do destilado (kg/h) 54872977 79489564 80,99 
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Tabela 6 - Composição molar das correntes de destilado obtidos pelo UniSim Design 

 Componentes UC-LP LC-HP Crude and Superstaged 

Dióxido de Carbono 0% 0% 0% 

Oxigênio 0,40% 13,30% 5,0% 

Argônio 0,10% 1,20% 95% 

Nitrogênio 99,50% 85,50% 0% 

 

O cálculo das alturas das colunas foi realizado considerando o espaçamento entre as 

bandejas das colunas igual a 0,6 m, de acordo com os heurísticos usados. Logo,  

 

H = N" × 0,6       (1) 

 

Sendo H = altura da coluna e N” = número total de estágios. 

 As áreas das colunas foram calculadas a partir da fórmula abaixo, considerando a 

velocidade linear do vapor destilado igual a 0,6096 m/s como previsto nos heurísticos.   

 

A =

��ã�

�
	∗	��
        (2) 

 

Onde A = área da coluna, V = velocidade linear do vapor destilado e ρ = densidade do 

destilado.  

 A partir dos valores das áreas, pode-se calcular o diâmetro das colunas de destilação, 

visto que  

 

A =
	�∗��

�
      (3) 

 

Onde D = diâmetro da coluna de destilação.   

Após o dimensionamento das colunas de destilação, os custos das mesmas foram 

calculados seguindo o modelo apresentado em J. R. COUPER, 2005. Os demais dados usados 

nos cálculos referentes às colunas de destilação seguem nos Apêndices A, B e C.
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A tabela 7 mostra os valores obtidos após devidos cálculos do dimensionamento das 

colunas de destilação. 

 

         Tabela 7 - Dimensionamento das colunas 

Colunas de destilação UC-LP LC-HP Crude and Superstaged  

Número de Pratos 69 34 20 

Altura (m) 42 20,4 30 

Diâmetro (m) 2,5 1,5 0,1 

Área (m²) 4,9 1,8 0,009 

 

 

As tabelas 8 e 9 apresentam, respectivamente, as composições das correntes de fundo 

da coluna inferior e de topo obtidas após simulação. Além disso, o Gráfico 7 apresenta o 

gradiente de concentração obtido dos componentes ao longo dos estágios da referida coluna. 

 

    Tabela 8 - Dados referentes à composição da corrente de fundo da coluna inferior 

Componente Fração molar 

Água 0 

Dióxido de Carbono 0,000317 

Oxigênio 0,604903 

Argônio 0,019319 

Nitrogênio 0,375462 

 

 

    Tabela 9 - Dados referentes à composição da corrente de topo da coluna inferior 

Componente Fração molar 

Água 0 

Dióxido de Carbono 0 

Oxigênio 0,133183 

Argônio 0,011473 

Nitrogênio 0,855344 
 

 

 

 

 



42 
 

 
 

Gráfico 7 – Gradiente de concentrações na Coluna Inferior (LC – HP) 

 

 De acordo com os resutados obtidos, pode-se notar que os produtos ainda não se 

encontram na especificação requerida e, portanto, necessitam ser novamente destilados, sendo 

enviados então para a coluna superior.  

Deve-se frisar novamente que não houve convergência da mesma ao definir um 

número de pratos inferior a 34; portanto, mesmo obtendo-se uma coluna superdimensionada, 

manteve-se o número de pratos tal que houvesse convergência. 

As tabelas 10 e 11 apresentam, respectivamente, as composições das correntes de topo 

da coluna superior e de fundo obtidas após simulação. Além disso, o Gráfico 8 apresenta o 

gradiente de concentração obtido dos componentes ao longo dos estágios da referida coluna. 

 

Tabela 10 - Dados referentes à composição da corrente de topo da coluna superior 

Componente Fração molar 

Água 0 

Dióxido de Carbono 0 

Oxigênio 0,003699 

Argônio 0,000908 

Nitrogênio 0,995393 
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Tabela 11 - Dados referentes à composição da corrente de fundo da coluna superior 

Componente Fração molar 

Água 0 

Dióxido de Carbono 0,000988 

Oxigênio 0,999 

Argônio 0,000012 

Nitrogênio 0 

 

 

Gráfico 8 – Gradiente de concentrações na Coluna Superior (UC – LP) 

 

 De acordo com os resutados obtidos, pode-se notar que as especificações da torre, 

levando em consideração recuperação de reagente, número de pratos da coluna, estágio de 

alimentação e estado das cargas de alimentação na coluna permitiram a obtenção de um dos 

produtos do processo em alta pureza, Nitrogênio, com 99,5% em termos de porcentagem 

molar na carga destilada.  

As tabelas 12 e 13 apresentam, respectivamente, as composições das correntes de 

fundo da Crude and Superstaged Column e de topo obtidas após simulação. Além disso, o 

Gráfico 9 apresenta o gradiente de concentração obtido dos componentes ao longo dos 

estágios da referida coluna. 
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    Tabela 12- Dados referentes à composição da corrente de fundo da Crude and Superstaged 
Column 

Componente Fração molar 

Água 0 

Dióxido de Carbono 0,000988 

Oxigênio 0,999008 

Argônio 0,000004 

Nitrogênio 0 

 

Tabela 13 - Dados referentes à composição da corrente de topo da Crude and Superstaged Column 

Componente Fração molar 

Água 0 

Dióxido de Carbono 0 

Oxigênio 0,050019 

Argônio 0,949981 

Nitrogênio 0 

 

Gráfico 9 – Gradiente de concentrações na Crude and Superstaged Column 

  

De acordo com os resutados obtidos, pode-se notar que as especificações da torre, 

levando em consideração recuperação de reagente, número de pratos da coluna, estágio de 

alimentação e estado das cargas de alimentação na coluna permitiram a obtenção dos demais 

produtos do processo em alta pureza, Oxigênio e Argônio, com respectivamente 99,% e 

95,0%% em termos de porcentagem molar na carga de fundo e de topo da coluna. 
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A Tabela 14 apresenta a listagem de todas as Colunas de Destilação utilizadas neste 

projeto, bem como as energias obtidas, após simulação, de seus respectivos condensadores ou 

refervedores 

 

   Tabela 14 - Especificações de colunas de destilação da ASU simulada 

 

 

 

 

 A tabela 15 apresenta os valores de todos os equipamentos obtidos a partir de 

simulação utilizando-se o software Software SuperPro Designer (SuperPro Designer®). 

 

Tabela 15 - Custo dos principais equipamentos 

EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS 

Nome Tipo Unidade Especificação Valor por unidade* 

Blac Existing Compressor Centrífugo 1 Aço Carbono $          9 564 000,00 

DCA Trocador de Calor 1 Aço Carbono $               20 000,00 

Evaporative Cooler Trocador de Calor 1 Aço Carbono $                 8 000,00 

Bomba_1 Bomba Centrífuga 1 Aço Inox 316 $             424 000,00 

PPS 1 Vaso Flash 1 Aço Carbono $                 2 000,00 

PPS 2 Absorvedor 1 Aço Carbono $                 1 000,00 

K-100 Compressor Centrífugo 1 Aço Carbono $          6 680 000,00 

Booster Compressor Centrífugo 1 Aço Carbono $             181 000,00 

Upper Colunm Turbine Expansor 1 Aço Carbono $               51 000,00 

PHX 2 Trocador de Calor 1 Aço Carbono $               46 000,00 

PHX 4 Trocador de Calor 1 Aço Carbono $               12 000,00 

Product Booller Trocador de Calor 1 Aço Carbono $               18 000,00 

"Ajuste para a coluna" Trocador de Calor 1 Aço Carbono $               25 000,00 

Nitrogen SuperHeater 2 Trocador de Calor 1 Aço Carbono $             113 000,00 

Nitrogen SuperHeater 3 Trocador de Calor 1 Aço Carbono $                 8 000,00 

Nitrogen SuperHeater 4 Trocador de Calor 1 Aço Carbono $               16 000,00 

UC-LP Coluna de Destilação 1 Aço Inox 304 $             617 285,05 

LC-HP Coluna de Destilação 1 Aço Inox 304 $             184 500,71 

Crude and Superstaged Coluna de Destilação 1 Aço Inox 304 $               42 591,16 

N2 Pip Comp 1,2 e 3 Compressor Centrífugo 3 Aço Carbono $         6 104 000,00 

N2 Pip Comp Compressor Centrífugo 1 Aço Carbono $        10 353 000,00 
 

*Preço de 2016 

 

Equipamento N° Pratos 
Energia Condensador 

(kJ/h) 
Energia Refervedor 

(kJ/h) 

LC-HP 34 2 7395.1010 - 

UC-LP 69 - 8 5126.1009 

Crude and Superstaged Column 20 2 0616.1009 - 
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Para a determinação dos custos da produção foi feita uma comparação entre os custos 

dos equipamentos. Devido a diferenciação entre as seções da planta com a configuração 

original e configuração proposta ser somente em relação a substituição dos compressores de 

nitrogênio, modificação a qual se encontra apenas no final do processo, consequentemente os 

custos dos equipamentos anteriores a essa alteração, são iguais para ambas as plantas. A 

quantidade e a especificação dos produtos obtidos da Unidade em questão também não foram 

alterados com a inserção do novo compressor; sendo assim o que as difere são os valores 

apenas dos compressores N2 Pip Comp 1, 2 e 3 e N2 Pip Comp.  

 

Tabela 16 - Custos de produção 

Equipamentos Planta nova Planta antiga 

N2 Pip Comp 1 $                     - $ 6 104 000,00 

N2 Pip Comp 2 $                     - $ 6 104 000,00 

N2 Pip Comp 3 $                     -  $ 6 104 000,00  

N2 Pip Comp $ 10 353 000,00 $                      - 

TOTAL $ 10 353 000,00 $  18 312 000,00 

 

 A partir da Tabela 16, podemos observar que de fato o novo compressor de maior 

eficiência é economicamente viável, tornando válida a modificação proposta.   

 Com base na simulação feita no software UniSim Design (Honeywell’s Unisim® 

Design Suite R390) da unidade de separação criogênica do ar, foi obtido a partir de uma 

vazão de 120.760 m3/h de ar, uma produção de 67.929 m3/h de nitrogênio gasoso com pureza 

de 99%, 7.081 m3/h de oxigênio líquido com pureza de 99% e 0,0596 m3/h de argônio líquido 

com pureza de 95%, todos dentro da especificação desejada. 

 Analisando-se o consumo de energia realizado na planta a partir da substituição dos 

compressores, temos os dados apresentados na Tabela 17. Nela é apresentada uma 

comparação dos diferentes níveis de consumo no primeiro momento, onde se utilizam os três 

compressores antigos e com eficiência de 50%, e no segundo momento, associado à proposta 

de substituição com o compressor de nitrogênio com eficiência de 85%.  

A partir da análise de custo da planta, nota-se que os compressores Blac Existing, N2 

Pip Comp e K-100 são determinantes no custo da unidade, sendo de grande importância o 

estudo de otimizações que possam diminuir esse custo. A coluna superior UC-LP também tem 

influência significativa no custo da planta em questão, visto que a produção de nitrogênio 

gasoso e oxigênio liquido é proveniente desse equipamento, sendo ele o responsável pela 

maior parte da produção. 
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Tabela 17 - Comparação do consumo de energia 

Equipamentos Planta nova Planta antiga 

N2 Pip Comp 1 - 5 898 334 063 kJ/h 

N2 Pip Comp 2 - 5 898 334 063 kJ/h 

N2 Pip Comp 3 - 5 898 334 063 kJ/h 

N2 Pip Comp 10 514 007 128 kJ/h - 

TOTAL 10 514 007 128 kJ/h 17 695 002 189 kJ/h 

  

 Em relação a inserção do novo compressor, não houve modificação na quantidade e a 

na especificação do produto, portanto para a análise da viabilidade da pequena alteração 

proposta, somente o custo e o consumo de energia pela planta foram levados em 

consideração. Frente a isso, pode-se dizer que a substituição dos três compressores é viável, 

pois o valor do novo compressor de maior eficiência é da mesma ordem de grandeza do valor 

de um único compressor antigo de menor eficiência, tornando-o aproximadamente duas vezes 

mais barato, se comparado com a soma do custo dos três compressores antigos. Além disso, o 

consumo de energia também reduziu em um fator de um meio, em relação à situação inicial. 

 Realizou-se também um estudo comparativo entre diversas eficiências para os 

compressores localizados na seção final da planta. Como pode-se observar na Tabela 18, o 

gasto energético diminui conforme a eficiência do compressor, e verifica-se uma linearidade 

relacionando-se custo e eficiência, como pode ser observado no Gráfico 10. 

 

Tabela 18 – Custo x Eficiência dos compressores 

Eficiência (%) Custo Capacidade (kW) 

50 $            6.104.000,00 5899 
55 $            5.586.000,00 5363 
60 $            5.152.000,00 4916 
65 $            4.782.000,00 4537 
70 $            4.464.000,00 4213 
75 $            4.187.000,00 3932 
80 $            3.943.000,00 3687 
85 $            3.727.000,00 3470 
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Gráfico 10 – Custo x Eficiência  
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8. CONCLUSÃO  
   

Cada vez mais pode-se observar que a otimização é uma etapa imprescindível e 

inerente a qualquer projeto de uma plana industrial. A partir da instalação e do início da 

operação da planta, analisa-se toda e qualquer opção de nova otimização do processo, de 

modo a aprimorar o desempenho, bem como aumentar a eficiência reduzindo custos 

energéticos e operacionais em geral. 

 No presente trabalho, concluiu-se que a separação de ar pelo método da criogenia 

representa o método mais maduro em termos de estudo e aplicação no mercado e o que 

apresenta uma maior capacidade em sua produção; portanto, fora o determinante para o início 

da simulação. 

 A subsequente simulação da Unidade de separação de ar fora realizada. Todas as 

especificações de equipamentos e da carga foram definidas de modo a se obter os produtos na 

pureza desejada, tendo sido tal tarefa concluída com sucesso mas não sem grande dificuldade, 

visto a complexidade da planta e a interdependência das variáveis de processo. 

O estudo econômico da planta em sua totalidade demonstrou que os compressores 

Blac Existing, N2 Pip Comp e K-100 são determinantes no custo da unidade, sendo de grande 

importância o estudo da subsequente otimização de forma a diminuir esse custo. A coluna 

superior UC-LP também tem influência significativa no custo da planta em questão, visto que 

a produção de nitrogênio gasoso e oxigênio liquido é proveniente desse equipamento, sendo 

ele o responsável pela maior parte da produção. 

Tendo em vista a otimização da planta a partir de uma pequena modificação no que 

tange a compressão da carga de Nitrogênio produzido, concluiu-se que a substituição dos três 

compressores é viável, pois o valor do novo compressor de maior eficiência é da mesma 

ordem de grandeza do valor de um único compressor antigo de menor eficiência, tornando-o 

aproximadamente duas vezes mais barato, se comparado com a soma do custo dos três 

compressores antigos. Além disso, o consumo de energia também reduziu em um fator de um 

meio, em relação à situação inicial. 

 É importante ressaltar que aproximações foram feitas de modo que o processo 

permanecesse compatível com a realidade, e alguns cálculos foram efetuados com base em 

heurísticos, pois foram encontradas limitações no software SuperPro Designer (SuperPro 

Designer®), o que impossibilitaram o uso deste para o cálculo das colunas de destilação. Com 

isso, obteve-se um erro de cerca de 30% para os cálculos de custo de equipamentos e de 

produção para a Unidade simulada. 
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APÊNDICE A – Dimensionamento UC-LP 

 

DIMENSIONAMENTO DA TORRE

69

70 (considerando o refervedor)
42 metros

V = 0,6096 m/s Vazão = 54872745,21kg/h= 15242,4 kg/s

Dados: R = 8,21E-05atm*m³/mol*K
Td = -194,15°C
MMd = 28,038973Kg/mol (determinado pela proporção entre frações molares e massas molares dos constituintes do destilado)
Pressão = 1,18atm

ρgás = 5113,6003kg/m 4,8897 m² π*D²/4 = 4,889702676

2,495781m

1º Heurístico: O espaçamento entre bandejas deve ser entre 0,5 e 0,6m.

2º Heurístico: a velocidade linear do vapor destilado deve ser de cerca de 0,6096 m/s.

D = Diâmetro da torre =

Área = Vazão / (V * ρ) = 

Número de bandejas do projeto

A partir deste heurístico, podemos determinar a altura da torre:

Altura total 

ρ = Pressão * MM / (R*T)Área = π*D²/4

Vazão (kg/h) = V (velocidade, m/s) * Área da seção da torre (m) * ρgás (kg/m³)

Nº total de estágios



53 
 

 
 

 

Componente F (kg/h) D (kg/h) B (kg/h) SAÍDA LATERAL
Argônio 1969514,85 70977,25 115,80 1898421,80
Oxigênio 27868633,63 231669,50 8040632,70 19596331,43

Nitrogênio 104639828,51 54570098,46 0,00 50069730,05
Dióxido de Carbono 10941,75 0,00 10941,75 0,00

TOTAL 134488918,75 54872745,21 8051690,25 71564483,29

Número de Pratos 69
Refluxo 5,00

Prato de Alimentação 1
Altura (m) 42,00

Diametro (m) 2,50
Área (m²) 4,89

L (ft) 137,80
D (ft) 8,19

W (lbs) 152122,42
Tb/Tp 1

f1 (304SS) 1,7
Cb 249972,80
Ct 1560,86
N 69
f2 1,66

f3 (Sieve) 0,85
f4 1,00

Cp1 40233,24
Custo Total $617.285,05

COLUNA DE DESTILAÇÃO

BALANÇO DE MASSA

EQUIPAMENTOS

CUSTOS EQUIPAMENTOS - (J. R. COUPER - Cap. 20 - Costs of Individual Equipment)

COLUNA DE DESTILAÇÃO
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APÊNDICE B – Dimensionamento LC-HP 

 

DIMENSIONAMENTO DA TORRE

34

34
20,4 metros

V = 0,6096 m/s Vazão = 79489589kg/h= 22080,4 kg/s

Dados: R = 8,21E-05atm*m³/mol*K
Td = -176,259°C
MMd = 28,681042Kg/mol (determinado pela proporção entre frações molares e massas molares dos constituintes do destilado)
Pressão = 5,53atm

ρgás = 19979,925kg/m 1,81288 m² π*D²/4 = 1,81288

1,5196712mD = Diâmetro da torre =

2º Heurístico: a velocidade linear do vapor destilado deve ser de cerca de 0,6096 m/s.

Vazão (kg/h) = V (velocidade, m/s) * Área da seção da torre (m) * ρgás (kg/m³)

Área = π*D²/4 ρ = Pressão * MM / (R*T)

Área = Vazão / (V * ρ) = 

Número de bandejas do projeto

1º Heurístico: O espaçamento entre bandejas deve ser entre 0,5 e 0,6m.

A partir deste heurístico, podemos determinar a altura da torre:

Altura total 
Nº total de estágios
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Componente F (kg/h) D (kg/h) B (kg/h)
Argônio 1833900 1270235 563666
Oxigênio 25949691 11811774 14137917

Nitrogênio 74089576 66407581 7681995
Dióxido de Carbono 10188 0 10188

TOTAL 101883355 79489589 22393766

Número de Pratos 34
Refluxo 0,96

Prato de Alimentação 6
Altura (m) 20,4

Diametro (m) 1,52
Área (m²) 1,81

L (ft) 66,93
D (ft) 4,99

W (lbs) 27927,27
Tb/Tp 1

f1 (304SS) 1,7
Cb 76388,94
Ct 894,34
N 34
f2 1,48

f3 (Sieve) 0,85
f4 1,00

Cp1 16472,55
Custo Total $184.500,71

COLUNA DE DESTILAÇÃO

COLUNA DE DESTILAÇÃO

CUSTOS EQUIPAMENTOS - (J. R. COUPER - Chap. 20 - Costs of Individual Equipment)

BALANÇO DE MASSA

EQUIPAMENTOS
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APÊNDICE C – Dimensionamento Crude Column 
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BALANÇO DE MASSA 

Componente F (kg/h) D (kg/h) B (kg/h) 
Argônio 115,80 77,71 38,09 
Oxigênio 8040632,70 3,28 8040629,42 

Nitrogênio 0,00 0,00 0,00 
Dióxido de Carbono 10941,75 0,00 10941,75 

TOTAL 8051690,25 80,99 8051609,26 

EQUIPAMENTOS 

COLUNA DE DESTILAÇÃO 
Número de Pratos 20 

Refluxo 5,00 
Prato de Alimentação 20 

Altura (m) 12,00 
Diametro (m) 0,11 

Área (m²) 0,0094 

CUSTOS EQUIPAMENTOS - (J. R. COUPER - Chap. 20 - Costs of Individual Equipment) 

COLUNA DE DESTILAÇÃO 
L (ft) 39,37 
D (ft) 0,36 

W (lbs) 732,84 
Tb/Tp 1 

f1 (304SS) 1,7 
Cb 9708,79 
Ct 399,96 
N 20 
f2 1,21 

f3 (Sieve) 0,85 
f4 1,00 

Cp1 2032,01 
Custo Total  $26.761,79 

 


