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RESUMO 

Nas indústrias, a avaliação de processos em relação às suas variáveis econômicas e 

ambientais apresenta papel fundamental na redução de custos, riscos, matérias-primas e 

impactos ambientais. Particularmente para este último, fatores como consumo energético, 

consumo de água e emissão de gases de efeito estufa devem ser rigorosamente avaliados, 

principalmente na fase de projeto de novos processos. Atualmente a simulação computacional 

tem sido amplamente utilizada para essa finalidade. Este trabalho visa estimar e comparar, 

através de simulação computacional, o consumo de água, de energia e as emissões de CO2 

para três diferentes processos de separação acetona-metanol. O conceito de ecoindicador, uma 

relação entre uma variável ambiental e outra econômica foi utilizado. Os resultados 

mostraram que, entre os processos estudados, a destilação extrativa integrada energeticamente 

apresenta menor consumo de água, de energia e emissão de CO2 por quantidade produzida. 

Palavras-chave: Destilação, Acetona, Metanol, Ecoindicadores, Simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the industries, the evaluation of the processes in terms of its environmental and 

economic variables presents an essential role for the reduction of costs, risks, raw materials 

and environmental impacts. Particularly in relation to the latter one, important factors such as 

energy efficiency, water consumption and greenhouse gases emission must be strictly 

evaluated, especially when it comes to the design of new processes. An example of a method 

that is nowadays widely used by the industries in order to analyse process optimization is 

computational simulation. This works aims to quantify, through computational simulation, the 

water and energy consumption as well as the CO2 emissions of three different acetone-

methanol separation processes. The concept of eco-indicators, a relationship between an 

environmental variable and an economic one, has been utilized. The results have shown that, 

among the processes studied, the energetically integrated extractive distillation is the one with 

the lowest water and energy consumption and lowest amount of CO2 emitted per amount of 

product obtained.  

Keywords: Distillation, Acetone, Methanol, Eco-indicators, Simulation 
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 CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

A partir do fim da segunda grande Guerra Mundial, o mundo presenciou um 

crescimento alarmante nas emissões de dióxido de carbono (CO2), gás mais impactante em 

termos de efeito estufa. Apesar dos investimentos em energias limpas, o aumento das 

emissões globais de CO2 entre 1950 e 2012 foi de aproximadamente 500%, atingindo a marca 

de 9,74 milhões de toneladas (ADAMS, 2013). 

Diante deste cenário, discute-se a atual situação climática e subsequentes acordos 

governamentais foram firmados, visando mitigar os impactos ambientais. Deste modo, 

conceitos relevantes foram concebidos. Um dos mais importantes é o de desenvolvimento 

sustentável, que representa a capacidade de suprir as necessidades da geração atual sem 

comprometer as das gerações futuras (WCED, 1987). Este conceito é abrangente, estando 

ligado a diversos fatores como a emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos 

sólidos e efluentes líquidos, consumo de energia, de água e de recursos naturais, entre outros.  

Face a este quadro, se tornou necessário o desenvolvimento de tecnologias que 

possibilitassem uma maior eficiência em relação ao consumo dos recursos naturais, qualidade 

do produto e impactos gerados, além do tradicional retorno financeiro. No relatório da 

ESCAP (2009) é ressaltada a importância da ecoeficiência como ferramenta para expressar o 

quão eficiente é uma atividade econômica em relação à exploração dos recursos naturais e 

impactos gerados.  
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A ecoeficiência é um objetivo comum das indústrias que visam sustentabilidade, uma 

vez que relaciona os impactos ambientais diretamente com o desenvolvimento econômico 

(MÜLLER et al., 2014) e está baseada na avaliação de ecoindicadores, globais ou não. 

Segundo a UNCTAD (2004) um ecoindicador é uma métrica representada geralmente de 

forma simples, pela razão entre uma variável ambiental (consumos energético, de água e de 

matéria prima, geração de efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissão de CO2, entre outras) 

e uma variável econômica (receita ou produção). 

Geralmente, a ecoeficiência não é claramente observada quando as avaliações são 

realizadas em um único ecoindicador e, portanto, torna-se necessária a avaliação de mais 

ecoindicadores, separadamente ou em conjunto. 

Um dos principais objetivos dos ecoindicadores é melhorar a tomada de decisões, de 

modo que o monitoramento e a informação que eles trazem ajudem na diretriz de decisões 

economica e ambientalmente seguras, além de permitir a avaliação dos impactos gerados, a 

qual pode ser utilizada ainda na fase de projeto de um novo processo, permitindo escolher 

rotas mais ecoeficientes, realizar melhorias em um processo existente, ou ainda na tecnologia 

produtiva.  

O estudo de processos industriais correlacionando suas variáveis econômicas e 

ambientais tem se tornado parâmetro chave para comparação de processos, principalmente na 

fase de desenvolvimento de novos projetos. Nesta avaliação, estão inclusos os estudos: de 

diferentes rotas produtivas, isto é, utilização de diferentes matérias-primas; de diferentes 

layouts de processo, como por exemplo, com ou sem integração energética ou substituição de 

um reator químico e uma coluna de destilação convencional por uma coluna de destilação 

reativa; na avaliação de novas tecnologias, como por exemplo, diferentes catalisadores em 

reatores de leito fixo (conversão em produto/temperatura no leito/seletividade); entre outras. 

Entre as diversas possibilidades de avaliação de novos projetos, pode-se destacar: 

consultoria de equipe de projeto (expertise), utilização de dados reais (produção, receita 

econômica, impactos ambientais, entre outros) e simulação computacional. A primeira é 

quase sempre inevitável, enquanto a segunda nem sempre está disponível. A última, por sua 

vez, tem sido amplamente utilizada, uma vez que, além de apresentar custos relativamente 

menores, torna muito mais eficiente e viável a análise de modificações e adaptações em 

projetos de equipamentos e processos (TURTON et al., 2009). Isto é conhecido 

genericamente como Engenharia de Processos Auxiliada por Computadores (do acrônimo em 
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inglês CAPE: "Computer Aided Process Engineering") que está conquistando novas 

fronteiras na área de engenharia de processos. 

Nesse contexto, processos de separação de acetona-metanol são particularmente 

desafiadores devido à importância desses insumos e à existência de diferentes configurações 

e, por isso, tem ganhado atenção de pesquisadores em problemas envolvendo modelagem, 

simulação, controle, configuração operacional e otimização (LANGSTON et al., 2005; 

LUYBEN, 2008; GIL et al., 2009; YOUA et al., 2014). Ademais, Modla e Lang (2010) 

foram, aparentemente, os pioneiros na análise das emissões de CO2 decorrentes do processo 

de separação acetona-metanol, através da avaliação dos parâmetros operacionais de uma 

planta composta por duas colunas retificadoras em batelada com e sem integração energética. 

Entretanto, esta análise restringiu-se apenas a estimativas das emissões de CO2 e não foram 

considerados outros fatores de impacto ambiental, tais como o consumo de água e de energia, 

fato que motivou a realização desse trabalho. 

1.2 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é estudar, por meio de simulação computacional, o processo 

de separação da mistura acetona – metanol por três diferentes rotas: destilação por pressão 

variante, destilação extrativa convencional e destilação extrativa com integração energética. O 

software utilizado para realizar a simulação desses processos foi o UNISIM® Design Suite 

R390, da Honeywell, cuja licença está disponível nos computadores do laboratório de 

simulação da Universidade Federal Fluminense. 

O presente trabalho possui, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

 Reproduzir as três plantas de separação acetona – metanol descritas por Luyben 

(2008) via simulação computacional utilizando o software UNISIM®; 

 Comparar os resultados obtidos na simulação computacional com os resultados 

apresentados por Luyben (2008); 

 Desenvolver os ecoindicadores de: Emissão de CO2, Consumo de Água e 

Consumo de Energia para os processos analisados; 
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 Avaliar quantitativamente a ecoeficiência para as plantas estudadas por meio do 

Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) que utiliza os ecoindicadores 

conjuntamente, conforme desenvolvido por Pereira et al. (2014). 

1.3. ESTRUTURA 

Além deste capítulo introdutório, que apresenta a contextualização, processo a ser 

estudado, motivação e objetivos, este trabalho está estruturado em mais cinco capítulos, 

detalhados a seguir. 

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica da acetona e metanol, apresentando 

suas aplicações industriais, características da mistura desses componentes e métodos de 

separação. É apresentado, também, o conceito de ecoindicador como forma de avaliar a 

ecoeficiência de um processo. É apresentado, ainda, o conceito de ICE, bem como sua 

utilização para comparação da ecoeficiência de diferentes processos. 

Capítulo 3: é detalhado o processo de separação da mistura acetona-metanol por três 

diferentes rotas: destilação por pressão variante, destilação extrativa e destilação extrativa 

integrada energeticamente. São detalhados as condições operacionais, dimensionamento dos 

equipamentos e especificação dos produtos, conforme apresentado por Luyben (2008). Além 

disso, são apresentados os métodos de cálculo específicos para a avaliação dos ecoindicadores 

avaliados, bem como a análise conjunta destes. 

Capítulo 4: é exposta a metodologia utilizada para a simulação para as três rotas de 

separação da mistura acetona-metanol, além da apresentação de um critério para avaliação do 

ganho/perda em ecoeficiência. 

Capítulo 5: são apresentados e discutidos os resultados para os estudos propostos na 

metodologia. 

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

trabalhos futuros. 

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas citadas e consultadas ao longo 

desse trabalho. 



22 

Há ainda o apêndice, onde são apresentados resultados preliminares obtidos e 

publicados no XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão de 2016. 

Este trabalho foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Química e Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. Este trabalho está inserido nas linhas gerais de 

modelagem, simulação e controle de processos, bem como meio ambiente e sustentabilidade. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre os processos de separação 

acetona-metanol, bem como a produção desses compostos e sua utilização na indústria. 

São apresentados a avaliação dos impactos ambientais de plantas industriais por meio 

dos conceitos de ecoeficiência e ecoindicadores industriais, além da descrição da importância 

da integração energética de processos e seus benefícios. 

É apresentada, ainda, a metodologia para comparação da ecoeficiência das plantas 

estudadas, baseada no conceito de Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE), desenvolvido 

por Pereira et al. (2014). 

Por fim, este capítulo descreve a utilização de softwares de simulação de processos e 

sua importância para aplicações em engenharia. Neste projeto, o software utilizado foi o 

UNISIM® Design Suite R390.1, da Honeywell. 

2.1 ACETONA 

A acetona, nome popular da propanona, é um líquido incolor, inflamável e que 

evapora facilmente. É um composto orgânico de fórmula química CH3(CO)CH3, miscível em 

água e possui peso molecular de 58,08g/mol e ponto de ebulição de 56,14ºC (WEBER et al., 

2014). 
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A exposição à acetona durante um longo período pode causar irritação na cavidade 

nasal, garganta e olhos e a inalação dos vapores pode causar dores de cabeça, fadiga, náusea, 

irritação nos brônquios e, caso a concentração seja elevada, produz um efeito anestésico. O 

contato prolongado com a pele acarreta em ressecamento local, podendo causar dermatite e a 

exposição aos olhos causa irritação e, em caso de altas concentrações, pode levar a lesões na 

córnea. Apesar dos potenciais riscos supracitados decorrentes do manuseio da acetona, esta 

substância não é avaliada como carcinogênica (LUTTRELL, 2014). 

A acetona possui diversas aplicações, sendo a mais conhecida popularmente como 

removedora de esmalte de unha. Além desta, a acetona é utilizada das seguintes maneiras: 

como solvente; como reagente – mistura de acetona, CrO3 e H2SO4, dita reagente de Jones – 

para oxidação de álcool secundário na produção de cetonas (WADE, 2006); como um dos 

componentes da mistura de solventes em adesivos de uretano e neoprene, sendo o solvente 

principal em resinas adesivas; para extração de gorduras, óleos, ceras, resinas de produtos 

naturais, óleos essenciais; para extração de vitaminas do complexo B, antibióticos e enzimas 

na indústria farmacêutica; na produção de explosivos (CHEREMISINOFF, 2003); como 

matéria-prima na produção de outros solventes, em sua maioria empregados na indústria de 

tintas, sendo o mais importante a metil isobutil cetona (MIBK); como matéria prima para 

produção de bisfenol A, resinas epóxi e policarbonato (WITTCOFF et al., 2004), entre outras. 

2.1.1 MÉTODOS PARA OBTENÇÃO DA ACETONA 

Segundo Weber e colaboradores (2014) as principais rotas de produção da acetona 

são: oxidação do cumeno, oxidação do propileno, oxidação do di-isopropil-benzeno, 

fermentação da biomassa e desidrogenação do álcool isopropílico. Cada rota tecnológica 

apresenta diferentes vantagens e desvantagens técnico-econômicas e ambientais quando 

comparadas entre si, as quais são amplamente discutidas na literatura. 
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2.2 METANOL 

O metanol, também chamado de álcool metílico, é um líquido incolor, inflamável e 

que possui chama invisível. É um álcool de fórmula química CH3OH, miscível em água e 

possui peso molecular de 32,04g/mol e ponto de ebulição de 64,7ºC (OTT et al., 2012). 

O metanol é utilizado nas unidades de olefinas em plantas petroquímicas, na produção 

de biodiesel e éter dimetílico e na preparação de produtos na indústria química, como por 

exemplo, na preparação de formaldeídos, ácido acético, uma grande variedade de éteres, 

como o éter metil terciário butílico (MTBE) (WITTCOFF et al., 2004), corantes e ésteres via 

reações de esterificação de Fischer e transesterificação (WADE, 2006). O metanol é 

amplamente utilizado na indústria como solvente, principalmente em reações de importância 

farmacológica, como no preparo de colesterol, vitaminas e hormônios. Ademais, atualmente 

tem recebido maior importância na sua utilização como uma fonte combustível alternativa aos 

hidrocarbonetos por ser menos inflamável e poluente e apresentar um alto índice de 

octanagem (HILMEN, 2000; WADE, 2006). 

A absorção do metanol é rápida, tanto pela pele, via oral e por inalação, espalhando-se 

facilmente pelos tecidos e órgãos do corpo. Quando inalado, o metanol pode causar irritação 

no trato respiratório, dores de cabeça, náusea, fraqueza, diminuição da visão, cegueira, 

seguida de um período de 12 horas assintomático, após o qual pode acarretar em parada 

respiratória, se não houver tratamento. Há ainda a possibilidade de sequelas neurológicas 

permanentes como rigidez da musculatura e hipocinesia. A exposição à pele e aos olhos causa 

irritação local. Apesar dos severos danos causados devido à exposição a esta substância, não 

trata-se de um composto carcinogênico (LUTTRELL, 2011). 
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2.2.1 MÉTODOS PARA OBTENÇÃO DO METANOL 

Segundo Ott e coloboradores (2012) as principais rotas de produção de metanol são a 

partir do petróleo bruto, gasolina, butanol, carvão, biomassa, gás de síntese (rico em 

monóxido e dióxido de carbono) e gás natural. 

2.3 PROCESSO DE SEPARAÇÃO ACETONA-METANOL 

Processos de separação estão presentes em uma grande variedade de plantas 

industriais e apresentam importância fundamental em termos de purificação de produtos. 

Contudo, a separação de componentes de misturas não é uma operação simples, o que é 

devido à presença de não idealidades nas fases da mistura (BLACK e DITSLER, 1974). 

Dentre os processos de separação conhecidos, a destilação é, sem dúvida, um dos mais 

utilizados atualmente. A destilação é um processo físico (isto é, apenas transformações físicas 

ocorrem) e, em escala industrial, é realizada em uma torre de separação, através do 

aquecimento de uma mistura para vaporizar o(s) componentes(s) mais volátil(eis) e removê-

lo(s) na fase vapor ou líquida (destilado) no topo do equipamento. O(s) componente(s) menos 

volátil(eis), por sua vez, são retirados no fundo, na fase líquida. Para isso, é necessário sólido 

conhecimento de termodinâmica, bem como dos fatores a serem considerados no projeto e 

operação. 

A destilação pode ser utilizada para separar misturas binárias (apenas dois 

componentes) ou misturas multicomponentes. Para ambos os casos, a operação de uma coluna 

de destilação é similar, apesar das diferenças correspondentes ao projeto do equipamento, tais 

como: diâmetro e altura, condições operacionais (pressão e temperatura), número de estágios, 

tipos de pratos/recheios, dimensão dos condensadores/refervedores, entre outras.  

Além disso, em alguns casos é possível observar peculiaridades quanto às 

propriedades da mistura a ser separada, que podem gerar maior complexidade no processo. 

Um exemplo de misturas peculiares são as chamadas “misturas azeotrópicas”. Na indústria 

farmacêutica, por exemplo, resíduos de solventes formam uma mistura de acetona-metanol, 

que é uma mistura azeotrópica de mínimo (especificamente na temperatura de 55,24°C à 
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pressão atmosférica). Uma mistura azeotrópica é caracterizada por, dada uma composição 

específica, apresentar ponto de ebulição constante, comportando-se como uma substância 

pura. Ademais, o termo azeótropo de mínimo significa que essa mistura ferve a temperaturas 

inferiores à dos componentes puros. Analogamente, um azeótropo de máximo é uma mistura 

cujo ponto de ebulição é maior que o das substâncias que a compõem (ATKINS e DE 

PAULA, 2008).  

A destilação, ou seja, a separação, da mistura acetona-metanol é interessante 

economicamente devido à utilização destes compostos em diferentes processos. Entretanto, 

como mencionado anteriormente, apresenta determinadas peculiaridades quanto à separação 

dos ditos componentes, por ser uma mistura azeotrópica. 

Diversos são os tipos de destilação encontrados industrialmente. Porém, para 

separação de misturas binárias homogêneas, duas abordagens podem ser adotadas com 

sucesso: destilação por pressão variante e destilação extrativa. Segundo Luyben (2008), estes 

métodos são os mais comuns para separação de misturas azeotrópicas homogêneas, sendo o 

primeiro eficaz quando a composição da mistura varia significativamente com a pressão e o 

segundo quando se é possível utilizar um solvente adequado.  

2.3.1 DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE 

A técnica de destilação por pressão variante é comumente utilizada para casos em que 

determinada mistura homogênea apresenta azeótropos binários – tanto de mínimo quanto de 

máximo – cujas composições são sensíveis à pressão, sendo uma solução simples e 

econômicamente viável para estes casos (ABU-EISHAH e LUYBEN, 1985). Misturas 

binárias não sensíveis à pressão e misturas ternárias de azeótropos também podem ser 

separadas, neste último caso até mesmo sem a necessidade de adição de solvente, conforme 

relatado por Knapp e Doherty (1992). 

Em processos de destilação por pressão variante para misturas homogêneas de 

azeótropos binários, duas colunas operam em série à pressões distintas e esta diferença de 

pressão é responsável pela alteração da volatilidade relativa da mistura, possibilitando uma 

separação efetiva. Para o caso de azeótropos de mínimo as correntes de fundo são retiradas 
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como produto, enquanto para o caso de azeótropos de máximo, as correntes de topo são 

retiradas como produto (LUYBEN, 2008). Há ainda a possibilidade de integração energética 

entre as colunas para ambos os casos de azeótropo, como relata Luyben (2012), sendo, 

possivelmente, economicamente viável. 

O uso de mudança de pressão na separação de misturas azeotrópicas é conhecido em 

aplicações para separação de misturas como tetrahidrofurano (THF)-água, etanol-água, 

misturas do tipo álcool-cetona, como metanol-acetona, metanol-2-butanona metil-etil-cetona 

(MEK), etanol-MEK, entre outras (KNAPP e DOHERTY, 1992). 

2.3.2 DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

Em escala laboratorial e de plantas piloto, a destilação extrativa tem sido amplamente 

utilizada há décadas. Em escala industrial, esse método de separação vem sendo cada vez 

mais utilizado e se tornado cada vez mais significante para a engenharia química (LEI et al., 

2014). Lee (2000) explicou que esse interesse industrial se desenvolveu na Segunda Guerra 

Mundial, devido à demanda de tolueno de alta pureza, para fabricação de explosivos e de 

butadieno, para fabricação de borracha sintética. 

Na literatura, é possível verificar a existência de inúmeros estudos acerca do processo 

em si (GRASSI, 1992), estratégias de controle (ARIFIN e CHIEN, 2008), equilíbrio de fases 

(BLACK e DERR, 1963; NULL e PALMER, 1969), seleção de solventes (BERG, 1969), 

aplicações específicas (GIL et al., 2008; LEK-UTAIWAN et al., 2008; LUYBEN, 2008), 

entre outros. 

A destilação extrativa baseia-se no aumento da diferença entre as volatilidades 

relativas dos componentes de uma mistura a ser separada, de forma a permitir a separação dos 

componentes, através da adição de um terceiro agente, ou seja, um solvente. O agente, 

juntamente com o(s) composto(s) menos volátil(eis), é retirado no fundo da coluna de 

destilação e então separado do(s) produto(s) em uma segunda coluna. O(s) componente(s) não 

extraídos são retirados como destilado na primeira coluna (LEI et al., 2014). 

Entretanto, como há necessidade da introdução de um solvente ao sistema, este 

aparecerá, mesmo que em baixa quantidade, como impureza no produto final, o que 



29 

representa uma desvantagem considerável da destilação extrativa em comparação a outros 

métodos de separação (LUYBEN, 2008). 

2.3.3 COMPARAÇÃO ENTRE DESTILAÇÃO EXTRATIVA E POR PRESSÃO 

VARIANTE 

Essas diferentes configurações de processo para separação da mistura acetona-metanol 

tem atraído a atenção de pesquisadores em diversos estudos: simulação e estimação de 

parâmetros a partir de dados de planta piloto (LANG et al., 1994), identificação de condições 

viáveis para separação com base nos parâmetros operacionais: número de estágios, vazão de 

entrada de solvente e razão de refluxo (LELKES et al., 1998), maximização da recuperação 

de produto de topo via otimização da vazão de solvente (MILANI, 1999), simulação e 

otimização (LANGSTON et al., 2005), estratégias de controle e integração energética 

(LUYBEN, 2008), configuração ótima de operação (GIL et al., 2009), otimização energética 

(YOUA et al., 2014), entre outras. Entretanto, em nenhum desses estudos foram avaliadas as 

emissões de CO2 ou qualquer outro fator de impacto ambiental decorrente de tal atividade 

industrial. Modla e Lang (2010), por sua vez, avaliaram somente as emissões de CO2 para 

duas plantas de destilação por pressão variante: convencional e integrada termicamente. 

Porém, não foram realizados estudos similares para plantas de destilação extrativa e nem 

estudos comparativos entre os diferentes métodos de separação. 

Considerando as destilações extrativa e por pressão variante, o presente trabalho visa 

comparar, por meio de ecoindicadores, ambos os métodos para se obter a separação de uma 

mistura azeotrópica binária homogênea (acetona-metanol). As plantas simuladas na análise 

foram apresentadas originalmente por Luyben (2008). 

A escolha de tal referência se deve ao fato de as plantas apresentarem 

dimensionamento para operação em escala industrial, configuração de operação otimizada 

economicamente e integração energética e autosuficiência dados, sendo este último fator 

responsável por garantir a realização da simulação computacional de modo inequívoco. 
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2.4 ECOINDICADORES 

Nos últimos anos a intensificação das emissões de gases de efeito estufa (como por 

exemplo, CO2), juntamente com fatores como o consumo excessivo de água e de energia e a 

geração de efluentes e resíduos, tem gerado grande preocupação quanto aos impactos 

ambientais. 

Brown et al. (2012) apontaram que 40% da emissão global de CO2 é proveniente da 

indústria de transformação (metalúrgica, siderúrgica, fertilizantes, cimento, papel e celulose, 

química e petroquímica), provavelmente como consequência deste setor ser responsável por 

aproximadamente um terço do consumo de energia global (SIITONEN et al., 2010). 

Diante desse cenário alarmante, as indústrias buscaram (e ainda buscam) desenvolver 

estudos vinculados ao desempenho econômico e ambiental de suas atividades, a fim de 

mitigar os consequentes impactos e, ao mesmo tempo, compartilhar e expandir a 

conscientização entre as empresas e sociedades. Neste sentido, diversos acordos 

governamentais foram desenvolvidos visando a cooperação mútua entre os agentes 

governamentais, as indústrias e as organizações comprometidas com o desenvolvimento 

sustentável (WBCSD, 2016).  

Os gestores de grandes empresas perceberam que ter consciência ecológica poderia 

trazer benefícios importantes para as empresas (EL SAYED e PATON, 2005). Desenvolver 

produtos com melhor performance e menor impacto ambiental é atualmente uma importante 

estratégia de mercado (PICAZO-TADEO et al., 2012). Neste sentido, a ecoeficiência e os 

ecoindicadores apresentam um papel importante nas tarefas de tomada de decisão, uma vez 

que avaliam o desempenho de práticas econômicas e sustentáveis através da relação entre uma 

variável ambiental e uma variável econômica (CALLENS e TYTECA, 1999). Isso é 

particularmente verdade em procedimentos de otimização de processos reais, ou ainda na fase 

de projeto de um processo com mais de uma opção, escolhendo-se o de melhor ecoeficiência. 

Schaltegger e Sturm (1990) apud ESCAP (2009) definiram ecoeficiência como “um 

elo entre os negócios e o desenvolvimento sustentável”. Isto se deve pois, segundo o World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2000), a ecoeficiência, avaliada 

através do desenvolvimento de ecoindicadores, está relacionada à capacidade de realização de 

operações industriais que visam satisfazer as necessidades humanas em paralelo à preservação 

ambiental.  
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A análise de ecoindicadores fornece informações sobre o desempenho ambiental do 

processo industrial relacionado ao seu desempenho financeiro e melhora a eficiência de 

projeções de impactos econômicos e ambientais (UNCTAD, 2004). Esta análise permite, 

também, a organização com Sistema de Gestão Ambiental (SGA) avaliar a sustentabilidade de 

seu negócio e promover a conscientização ecológica e engajamento de pessoas. De acordo 

com a UNCTAD (2004), os ecoindicadores são definidos conforme a Equação (2.1). 

)ção(

)(

produEconômicaVariável

unidadeAmbientalVariável
Eco   (2.1) 

Na Equação (2.1), Eco refere-se ao ecoindicador correspondente à variável ambiental 

em análise. Para fins de avaliação, quanto menor o valor do ecoindicador, melhor é a 

ecoeficiência do processo estudado. 

Em relação às operações industriais, a variável ambiental avaliada pode apresentar 

diferentes categorias, como por exemplo, consumo energético, emissões de CO2, consumo de 

água, geração de efluentes líquidos e resíduos, entre outros. A variável econômica, por sua 

vez, é geralmente relacionada à produção. Quando a variável escolhida é a receita líquida, 

utiliza-se a relação inversa da Equação (2.1) (PEREIRA et al., 2014).  

Na literatura observa-se a existência de alguns estudos a respeito da ecoeficiência de 

indústrias de diferentes setores, sendo os mais destacados referentes à avaliação dos 

ecoindicadores da indústria do ferro (KHAREL E CHARMONDUSIT, 2008), aço 

(SIITONEN et al., 2010), borracha (RATTANAPAN et al., 2011), petroquímica (PEREIRA 

et al., 2014), acetona-metanol (MODLA e LANG, 2010), entre outras. 

A ESCAP (2009) afirmou que a ecoeficiência é uma questão que tem ganhado cada 

vez mais importância em termos de desenvolvimento sustentável e que tal conceito deveria 

ser aplicado para todas as categorias operacionais da indústria, considerando todos os 

impactos ambientais decorrentes destas. Entretanto, segundo a IEA (2007), a maioria dos 

estudos de ecoindicadores industriais estão vinculados às emissões de CO2 e ao consumo 

energético, uma vez que esse último está diretamente relacionado ao primeiro. Isto se deve 

não somente ao grande impacto ambiental resultante das emissões de gases estufa, mas 

também à conexão entre consumo energético e potencial econômico. 

Além dos ecoindicadores de emissão de CO2 e de consumo de energia, outros 

ecoindicadores importantes são o de geração de efluentes (líquidos e/ou resíduos sólidos) e de 

consumo de água. Como o primeiro depende de dados reais e é específico para cada tipo de 
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operação industrial, sua avaliação via simulação computacional torna-se muito complicada. O 

ecoindicador de consumo de água, por sua vez, pode ser facilmente avaliado por meio da 

determinação da quantidade total de água consumida em uma planta (considerando-se água e 

vapor de processo e de utilidade). 

2.4.1 ECOINDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO 

O consumo energético está intimamente relacionado aos impactos ambientais 

(principalmente para o setor industrial), uma vez que, em muitos casos, a queima de 

combustíveis é necessária para gerar energia nas formas elétrica e a vapor, por exemplo.  

Segundo a IEA (2007), a demanda energética decorrente de processos industriais é 

extremamente elevada e está diretamente vinculada ao custo final do produto. Desta forma, o 

estudo de tecnologias de otimização de processos (como por exemplo, integração energética) 

são de suma importância para reduzir o consumo de energia e, consequentemente, os impactos 

ambientais. A Figura 2.1 ilustra, de forma geral, o consumo total de energia por setor 

industrial. 

 
Fonte: Adaptado de IEA (2007). 

Figura 2.1 – Consumo energético industrial de 1971 a 2004. 
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A avaliação conjunta do consumo energético de um processo e o seu desempenho 

econômico pode ser realizada através do desenvolvimento do respectivo ecoindicador, 

definido da seguinte maneira: 

• Ecoindicador de Consumo Energético – Razão do total de energia consumida em 

um determinado período pela produção total equivalente (unidade GJ/t); 

O ecoindicador de consumo energético (CECE), em GJ/t, pode ser calculado conforme 

apresentado na Equação 2.2: 

Produção

ECogliqCombgasCombGNvaporE

CE

CECECECECECE
E


  (2.2) 

Na Equação (2.2) os termos CEE, CEvapor, CEGN, CEComb gas, CEComb liq e CEEcog  

representam o consumo de energia em forma elétrica fornecida pela agência credenciada, 

energia na forma de vapor, a energia do gás natural, a energia dos combustíveis gasosos, a 

energia dos combustíveis líquidos e a energia elétrica proveniente da cogeração, 

respectivamente, em GJ/h, e o termo Produção representa a taxa de produção total da planta 

de processo analisada em t/h, incluindo possíveis subprodutos vendáveis. Ademais, o sinal ± 

indica que parte da energia pode ser exportada e, com isso, descontada no consumo real do 

processo. 

Para fins de avaliação, quanto menor o valor dessas relações, melhor é a ecoeficiência 

do processo. 

2.4.2 ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

Como discutido na seção 2.1 deste capítulo, dentre os diversos ecoindicadores 

analisados na indústria, o ecoindicador de CO2 é o de maior destaque, muito provavelmente 

pela notória preocupação com o aquecimento global. 

Segundo Adams (2013), nas últimas décadas evidenciou-se uma intensificação nas 

emissões de CO2, principalmente decorrente de operações industriais. Esse aumento 

significativo – cerca de 500% entre 1950 e 2012  – corresponde a aproximadamente 9,74 

milhões de toneladas de CO2 emitido. 
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A Figura 2.2 apresenta, de forma geral, a emissão de CO2 por setor econômico. 

 
Fonte: Adaptado de EPA (2016). 

Figura 2.2 – Emissão de CO2 proveniente de cada setor econômico em 2010. 

Para avaliação de ecoeficiência, o ecoindicador de CO2 foi desenvolvido em diversas 

indústrias: cimento (OGGIONI et al., 2011), cálcio (LIU et al., 2011), amônia (ZHOU et al., 

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

aço (ZHANG et al., 2012). Entretanto, a avaliação de diferentes fluxogramas de processo para 

separação de mistura acetona-metanol oriunda de rejeitos da indústria farmacêutica não foi 

realizada.  

Em relação às emissões de CO2, o ecoindicador pode ser definido da seguinte maneira: 

• Ecoindicador de Emissão de CO2 – Razão do total de emissão de CO2 em um 

determinado período pela produção total equivalente (unidade tCO2/t); 

O ecoindicador de emissão de CO2  (ECO2), geralmente em tCO2/t, pode ser calculado 

conforme apresentado na Equação (2.3): 

Produção
2

FFFTFVcogCombLiqCombGasGNVaporEE

CO

EEEEEEEEE
E


  (2.3) 

Na Equação (2.3) os termos EEE, EVapor, EGN, ECombGas, ECombLiq, Ecog, EFV, EFT, EFF 

representam as emissões de CO2 referentes à emissão indireta por energia elétrica consumida, 

emissão indireta pelo consumo de vapor, emissão por combustão relativa à queima de gás 

natural, emissão por combustão relativa a outros combustíveis ou misturas de combustíveis 

gasosos, emissão por combustão relativa a combustíveis ou misturas de combustíveis 
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líquidos, emissão por cogeração, emissão fugitiva por vazamento de CO2 (válvulas, flanges, 

entre outros), emissão fugitiva nas etapas de transporte de produtos e matérias-primas e 

emissão fugitiva de alívio para flare, respectivamente, em tCO2/h e o termo Produção 

representa a taxa de produção total da planta de processo analisada, em t/h, incluindo 

possíveis subprodutos vendáveis. 

Cabe ressaltar que, diferentemente da Equação (2.2), a Equação (2.3) não apresenta 

sinais ± pois, mesmo que o vapor excedente (gerado por consumo de combustível) seja 

exportado, este não deve ser descontado da quantidade total de CO2 emitida.  

Para fins de avaliação, quanto menor o valor dessas relações, melhor é a ecoeficiência 

do processo. 

2.4.3 ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

O ecoindicador de consumo de água representa, como o próprio nome sugere, a 

quantidade total de água utilizada em um processo por unidade de produção ou serviço. Esse 

indicador pode ser analisado para fins de monitoramento ou controle, no caso de indústrias 

cuja matéria prima seja a água (NRTEE, 2001). 

Para o cálculo do ecoindicador de consumo de água deve-se considerar todas as 

correntes de água e vapor utilizadas, isto é, correntes de processo, água de resfriamento e 

vapor de aquecimento. Ademais, é preciso calcular a quantidade de água necessária para a 

geração de vapor de baixa pressão (LPS) e de alta pressão (HPS) provenientes da queima de 

gás natural na caldeira, a partir da Equação (2.4). 

)( 21 TcLTcmHmCE
vaporágua pvaporpáguavaporvaporvapor   (2.4) 

Na Equação (2.4), CEvapor é a quantidade de energia consumida por hora necessária 

para transformar a água em vapor pela queima de gás natural, considerando eficiência de 

100%, em kJ/h; mvapor e mágua são as vazões mássicas de vapor e água, em kg/h, 

respectivamente; ∆Hvapor é a entalpia do vapor d'água, em uma dada temperatura e pressão; 

Lvap é o calor latente de vaporização da água, em kJ/kg; cpágua e cpvapor são os calores 

específicos da água e do vapor, em kJ/kgºC, respectivamente, e ∆T1 e ∆T2 são as variações de 

temperatura na fase líquida e gasosa, respectivamente, em ºC. 
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Em relação ao consumo de água, o ecoindicador pode ser definido da seguinte 

maneira: 

• Ecoindicador de Consumo de Água – Razão do total de água consumida em um 

determinado período pela produção total equivalente (unidade m3H2O/t). 

O ecoindicador de consumo de água (EH20), em m3H2O/t, pode ser calculado conforme 

apresentado na Equação (2.5): 

Produção
20

VCPRfHPSLPS

H

CACACACACA
E


  (2.5) 

Na Equação (2.5) os termos CALPS, CAHPS, CARf, CACP e CAV representam os 

consumos de água referentes à geração de vapor de baixa pressão, à geração de vapor de alta 

pressão, aos equipamentos de refrigeração, como resfriadores e condensadores, às correntes 

de processo e a vazamentos de água e vapor (válvulas, flanges, entre outros), respectivamente, 

em m3H2O/h, e o termo Produção representa a taxa de produção total da planta de processo 

analisada, em t/h, incluindo possíveis subprodutos vendáveis. 

Para fins de avaliação, quanto menor o valor dessas relações, melhor é a ecoeficiência 

do processo. 

2.5 COMPARAÇÃO DAS ECOEFICIÊNCIAS 

O entendimento acerca do desempenho ecológico associado a operações industriais, 

bem como os aspectos necessários para sua avaliação, tem se tornado cada vez mais relevante 

no meio corporativo. Isto se deve ao fato de que, como discutido na seção 2.2 deste capítulo, o 

desempenho ambiental está diretamente relacionado ao econômico. Entretanto, em muitos 

casos, as informações fornecidas isoladamente não são suficientes para a tomada de decisão, 

como por exemplo, quando se deseja comparar diferentes processos/plantas ou empresas. 

Desta forma, as indústrias buscam desenvolver metodologias e ferramentas de análise da 

ecoeficiência de seus processos, produtos e serviços a partir da avaliação conjunta dos 

respectivos ecoindicadores. 

Segundo a UNCTAD (2004), a inexistência de regras ou padrões de desenvolvimento 

de ecoindicadores gera um grande desafio para consolidação de dados socioambientais para as 
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empresas. Desta forma, construir uma análise generalizada (para todos os setores de negócios) 

a partir de um único ecoindicador é uma tarefa extremamente complicada. Isto se deve 

também, de acordo com o WBSCD (2000), à divergência de prioridades de cada empresa e/ou 

região. Portanto, deve-se buscar ferramentas que possibilitem a avaliação conjunta dos 

indicadores. 

Uma vez que os ecoindicadores podem apresentar diferentes categorias (em termos de 

consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, entre outras), métodos que 

correlacionam diferentes ecoindicadores em uma única análise podem auxiliar na 

determinação do impacto ambiental geral de um processo. Um exemplo importante a ser 

destacado é o caso da indústria química BASF que, em 1996, desenvolveu a denominada 

Análise de Ecoeficiência (ilustrada de forma geral na Figura 2.3). Essa análise é baseada na 

avaliação geral da ecoeficiência a partir da análise do consumo energético e de matéria-prima, 

emissões e geração de resíduos, toxicidade, utilização do terreno, gerenciamento de risco, 

entre outros aspectos (SALING et al., 2002). 

 
Fonte: Adaptado de BASF (2016) 

Figura 2.3 – Gráfico para Análise de Ecoeficiência. 

Outro método a ser mencionado corresponde ao conceito do Índice Comparativo de 

Ecoeficiência (ICE), desenvolvido por Pereira et al. (2014). Este método consiste em agrupar 

os ecoindicadores normalizados em gráficos tipo radar, de maneira similar à Análise de 

Ecoeficiência da BASF, e compará-los por meio da área resultante de cada valor, conforme 

apresentado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Gráfico radar hipotético correlacionando diferentes ecoindicadores. 

O ICE é um índice de ranqueamento entre as plantas ou processos analisados em 

termos de suas respectivas ecoeficiências. Esse ranqueamento é feito a partir do cálculo do 

ICE, através da Equação (2.6), e da comparação entre os valores obtidos para as diferentes 

plantas/processos. 

1001%
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ICE  (2.6) 

 Na Equação (2.6), TS  é a área total e *

TS  é a maior área possível calculada, 

correspondente ao pior resultado. 

2.6 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

A utilização da modelagem e da simulação de processos têm se expandido nas últimas 

décadas devido ao grande avanço tecnológico, o qual contribuiu para o aumento do 

desenvolvimento e da disponibilidade de computadores mais rápidos e potentes. Ademais, 

elas têm se mostrado ferramentas extremamente úteis no projeto e otimização de processos 

físicos, químicos e biológicos (RAMIREZ, 1997). 

Neste sentido, as simulações computacionais passaram a ser identificadas como um 

dos pilares da engenharia de processos. Isto se deve à utilização de seus resultados, que 

promoveu a otimização de processos conhecidos, sintonia de malhas de controle, 

desenvolvimento de novas estratégias de controle, análises de risco e custo, análise de 

estabilidade, dimensionamento de equipamentos, estimativa de parâmetros, reconciliação de 
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dados, treinamento de operadores, bem como na diminuição da necessidade de realização de 

experimentos práticos e diversas outras atividades. 

Segundo Ramirez (1997), a utilização de técnicas computacionais contribuiu para o 

estreitamento entre a abordagem científica e a engenharia. Desta forma, devido à necessidade 

por competências em simulação computacional, algumas habilidades foram desenvolvidas, 

como por exemplo, a capacidade de elaboração de modelos matemáticos para descrever um 

processo e a habilidade para escolher e utilizar o software adequado.  

Além disso, uma vez que a simulação está relacionada à aproximações científicas (e 

não empíricas), esta tem contribuído para o desenvolvimento de modelos descritivos para 

áreas como a engenharia ambiental (RAMIREZ, 1997). Particularmente, esse novo ramo da 

utilização de simulação computacional - a análise de impactos ambientais (CASAVANT e 

CÔTÉ, 2004) - tem ganhado importância na literatura. Algumas aplicações incluem as 

estimativas de consumo de energia, consumo de água, geração de resíduos sólidos, geração de 

efluentes líquidos, e emissões de SO2 e de CO2. 

Diante desta demanda de simulações, pacotes computacionais foram (e estão sendo) 

desenvolvidos pela comunidade técnico-científica para suprir esta necessidade. Alguns destes 

softwares são: Aspen PlusTM, Aspen/HYSYSTM, UNISIM®, CHEMCADTM, PRO/IITM, 

EMSOTM, gPROMSTM, CAPE-COCOTM, iiSETM, ProSimTM, entre outros (PRATA, 2013). 

Uma vez que o resultado da simulação computacional de um processo geralmente 

inclui variáveis econômicas como produção ou receita líquida e pode, também, incluir 

variáveis ambientais, o desenvolvimento de uma métrica (ecoindicadores) correlacionando 

ambas pode ser desenvolvida. 

2.6.1 SOFTWARE UNISIM® 

O software UNISIM® oferece ao usuário uma interface simples e intuitiva, aliada à 

alta flexibilidade, possibilitando que múltiplas abordagens estejam disponíveis para uma dada 

tarefa específica. Há ainda diversos guias, tutoriais de uso e estudos de caso disponibilizados 

juntamente com o próprio software, o que torna esta plataforma ainda mais acessível a novos 

usuários. 
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A Honeywell, empresa desenvolvedora do software UNISIM®, classifica seu produto 

capaz de ser aplicado em inúmeras atividades distintas por apresentar os seguintes aspectos 

básicos (HONEYWELL, 2010): 

 Operação orientada a eventos; 

 Operações modulares; 

 Arquitetura de fluxogramas múltiplos; 

 Projeto orientado a objetos. 

O primeiro aspecto corresponde à associação entre a simulação interativa e o acesso 

instantâneo à informação, de forma que o processamento dos dados pelo software seja 

realizado assim que a informação é fornecida e os cálculos sejam automaticamente 

executados (HONEYWELL, 2010). 

O segundo aspecto básico, as operações modulares, são aliadas a um algoritmo de 

solução não-sequencial, de modo que não somente a informação seja processada assim que 

esta é fornecida, como também os resultados dos cálculos são disponibilizados imediatamente 

no próprio fluxograma de forma bidirecional. Isto significa que é possível tanto a 

especificação da corrente de entrada, quanto da corrente de saída, possibilitando um maior 

entendimento do processo com os resultados sendo gerados de forma imediata 

(HONEYWELL, 2010). 

O terceiro aspecto básico, a arquitetura de fluxogramas múltiplos, possibilita ao 

usuário a criação de diversos fluxogramas dentro de um mesmo arquivo de simulação e 

associar pacotes termodinâmicos à equipamentos ou fluxogramas independentemente 

(HONEYWELL, 2010). 

Por fim, o último aspecto básico, possibilita que as informações sejam exibidas em 

múltiplas localizações, sendo passíveis de alteração em qualquer uma delas e, conforme 

descrito anteriormente, as alterações são executadas instantaneamente onde quer que estejam 

exibidas (HONEYWELL, 2010). 
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

Três diferentes métodos de separação acetona-metanol foram estudados: Destilação 

por Pressão Variante, Destilação Extrativa e Destilação Extrativa Integrada Energeticamente. 

Os processos em questão foram escolhidos com base nas respectivas plantas apresentadas por 

Luyben (2008) por representarem os principais métodos de separação acetona-metanol e por 

não ter sido avaliado o consumo de água, o consumo energético e as emissões de CO2. 

Portanto, neste capítulo são discutidos detalhadamente os três processos mencionados. 

São apresentadas as condições operacionais (trocas térmicas, perdas de carga, 

eficiências, etc), as variáveis independentes (dimensões e eficiências dos equipamentos), o 

modelo termodinâmico, a estratégia numérica de solução adequada e o critério de 

convergência. 

São apresentadas, ainda, as especificações para o desenvolvimento dos ecoindicadores 

de consumo de energia, consumo de água e de emissão de CO2 e as hipóteses e simplificações 

adotadas para os três processos. 

A simulação executada no software UNISIM® foi realizada sob condição operacional 

de estado estacionário. As equações do modelo termodinâmico adotado, bem como as 

justificativas para sua utilização, são apresentadas em detalhes. 
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3.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO ESTUDADOS 

Esta seção descreve as plantas de separação acetona-metanol simuladas no software 

UNISIM® e, em seguida, são apresentadas as respectivas tabelas das especificações descritas 

por Luyben (2008). São especificadas as correntes do processo, os equipamentos e condições 

operacionais, as particularidades de cada processo e as simplificações adotadas. 

Para a simulação das plantas, utilizou-se o modelo termodinâmico UNIQUAC VLE, o 

mesmo utilizado por Luyben (2008). Ademais, foram utilizadas as mesmas especificações de 

entrada (vazões, temperaturas e pressões) e variáveis independentes (parâmetros, dimensões e 

eficiências dos equipamentos) para os processos, exceto quando especificado nesta seção. 

Luyben (2008) realizou a simulação no software Aspen Plus™, da Aspentech®. 

3.1.1 DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE 

 O processo de destilação por pressão variante estudado foi baseado na planta proposta 

por Luyben (2008), cujo fluxograma é ilustrado na Figura 3.1. 

 
Fonte: Adaptado de Luyben (2008). 

Figura 3.1 – Planta de destilação por pressão variante. 
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Na planta de destilação por pressão variante, a corrente F é alimentada na coluna de 

metanol (T-100). O produto dessa coluna (corrente B1) é retirado como produto de fundo com 

99,5 mol% de metanol e o destilado (corrente D1) é encaminhado à coluna de acetona (T-

101). Na segunda coluna, o produto de fundo (corrente B2) é retirado com 99,4 mol% de 

acetona e o destilado (corrente D2) é reciclado para a primeira coluna.  

3.1.1.1 COLUNA DE METANOL 

A coluna de metanol (T-100) é dotada de 50 pratos com 100% de eficiência, 

refervedor (E-103) e condensador total (E-101, V-101, P-101). O diâmetro da coluna é de 

3,30 m e a razão de refluxo de 2,84. A alimentação é realizada no prato 361 pela corrente F, de 

vazão de 540,00 kmol/h contendo 0,50 mol% de acetona e 0,50 mol% de metanol a 320,0K e 

pressão atmosférica. A coluna T-100 é também alimentada no estágio 42 pela corrente de 

reciclo (D2) proveniente da coluna de acetona (T-101). A corrente D2, contendo 41,62 mol% 

de acetona e 58,38 mol% de metanol a 350,7K e 10 atm, apresenta vazão de 181,4 kmol/h. 

O produto da coluna de metanol (corrente B1) é obtido com vazão de 269,8 kmol/h, 

contendo 99,91 mol% de metanol a 337,5K e 1 atm. O destilado desta coluna (corrente D1), 

contém 76,5 mol% de acetona e 23,5 mol% de metanol, encontra-se a 328,5K e 1 atm com 

vazão de 457,2 kmol/h. 

3.1.1.2 COLUNA DE ACETONA 

A coluna de acetona (T-101) é dotada de 60 pratos com 100% de eficiência, refervedor 

(E-104) e condensador total (E-102, V-102, P-102). O diâmetro da coluna é de 1,89 m e a 

razão de refluxo de 3,11. Esta coluna é alimentada no prato 402 pela corrente D1, que contém 

76,50 mol% de acetona e 23,50 mol% de metanol. Além disso, esta corrente apresenta uma 

vazão de 457,2 kmol/h e uma temperatura de 328,5K a 1 atm. O produto da coluna de acetona 

                                                 
1 Estágio 37, Luyben (2008) contabiliza o condensador como estágio 1. 
2 Estágio 41, Luyben (2008) contabiliza o condensador como estágio 1. 
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(corrente B2) é obtido com uma vazão de 270,3 kmol/h, contendo 99,40 mol% de acetona a 

416,8K e 10 atm. O destilado desta coluna (corrente D2), contendo 41,62 mol% de acetona e 

58,38 mol% de metanol a 350,7K e 10 atm, apresenta vazão de 181,4 kmol/h e é recirculado à 

primeira coluna. 

Luyben (2008) não forneceu detalhes sobre as utilidades energéticas. 

 Dessa forma, o processo foi devidamente descrito e acredita-se que sua reprodução 

seja possível em qualquer outro software de simulação de processos. 

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

discriminada na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Equipamentos da planta de destilação por pressão variante. 

Equipamento Tag Observação 

Bomba 1 P – 101 Elétrica, 75% de eficiência 

Bomba 2 P – 102 Elétrica, 75% de eficiência 

Bomba 3 P – 103 Elétrica, 75% de eficiência 

Bomba 4 P – 104 Elétrica, 75% de eficiência 

Trocador de Calor 1 E – 101 Condensador total, água 

Trocador de Calor 2 E – 102 Condensador total, água 

Trocador de Calor 3 E – 103 Refervedor, vapor de baixa pressão 

Trocador de Calor 4 E – 104 Refervedor, vapor de alta pressão 

Coluna 1 T – 100 Coluna de metanol 

Coluna 2 T – 101 Coluna de acetona 

Vaso 1 V – 101 Vaso de refluxo, coluna 1 

Vaso 2 V – 102 Vaso de refluxo, coluna 2 
 

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

destilação por pressão variante de acordo com Luyben (2008). 

Tabela 3.2 – Dados das correntes da planta de destilação por pressão variante. 

Corrente F D1 B1 D2 B2 

Temperatura (K) 320 329 345 337 418 

Pressão (atm) 1 1 1 10 10 

Vazão molar (kmol/h) 540 458,7 269,7 188,4 270,3 

Vazão mássica (t/h) 24,3 23,1 8,7 7,5 15,7 

Vazão molar por componente (kmol/h) 

Acetona 0,5 0,75 0,005 0,4 0,994 

Metanol 0,5 0,25 0,995 0,6 0,006 

Fonte: Adaptado de Luyben (2008). 
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3.1.2 SIMULAÇÃO DA PLANTA DE DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE 

 A fim de se obter resultados coerentes, é fundamental o preenchimento correto das 

especificações fornecidas pela planta apresentada por Luyben (2008). Portanto, é necessário 

especificar as correntes de alimentação (vazões, composições, temperaturas e pressões), as 

variáveis independentes (dimensões e eficiências dos equipamentos), as condições 

operacionais (trocas térmicas, perdas de carga, eficiências, etc), o modelo termodinâmico, 

bem como a estratégia numérica de solução adequada e o critério de convergência. A 

simulação será realizada em estado estacionário, e, deste modo, ela fornecerá as variáveis 

dependentes de saída da planta, isto é, as vazões (de topo e fundo) dos equipamentos, suas 

composições, temperaturas e pressões. 

A Figura 3.2 ilustra o fluxograma da planta de destilação por pressão variante 

simulada no software UNISIM®, utilizando-se como base a planta apresentada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.2 – Planta de destilação por pressão variante no ambiente UNISIM®. 

 É importante ressaltar que foi necessária a inserção de uma bomba (P-100) entre as 

colunas para que a alimentação na segunda coluna fosse realizada a 10 atm (pressão de 

operação da coluna T-101). Essa bomba é ocultada no fluxograma de Luyben (2008). Na 

Figura 3.2 é possível verificar a ausência das bombas P-101, P-102, P-103 e P-104 e dos 

vasos V-101 e V-102. Isto ocorre pois as bombas e vasos de refluxo são internos dos 

condensadores/refervedores das colunas no ambiente do simulador. Portanto, esses 

equipamentos não são demonstrados (com tag) na simulação. 



46 

 

3.1.3 PLANTAS DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA CONVENCIONAL E INTEGRADA 

ENERGETICAMENTE 

Os processos de destilação extrativa (convencional e integrado energeticamente) 

foram também baseados nas plantas propostas por Luyben (2008). Os respectivos 

fluxogramas são ilustrados nas Figuras 3.3 e 3.4. 

 
Fonte: Adaptado de Luyben (2008). 

Figura 3.3 – Planta de destilação extrativa convencional. 

 
Fonte: Adaptado de Luyben (2008). 

Figura 3.4 – Planta de destilação extrativa com integração energética. 
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Nas plantas de destilação extrativa, a corrente F é alimentada na coluna de acetona (T-

100). O destilado desta coluna (corrente D1) é retirado como destilado contendo 99,5 mol% 

de acetona e o produto de fundo (corrente B1) é, por sua vez, encaminhado à coluna de 

metanol (T-101), na qual o produto (corrente D2) é obtido como destilado contendo 99,5 

mol% de metanol. O produto de fundo da segunda coluna (corrente B2) é resfriado, misturado 

com uma corrente makeup de água (Água) e, então, recirculado para a coluna de acetona. 

Para integrar energeticamente a planta de destilação extrativa, é necessário elevar a 

pressão da coluna de metanol (T-101) de 1 atm para 5 atm a fim de obter um suficiente 

diferencial de temperatura entre o refervedor da coluna de acetona (T-100) e o condensador 

da coluna de metanol. Ademais, é importante mencionar que a corrente Água é utilizada a fim 

de compensar pequenas perdas deste solvente nas correntes de produto (Luyben, 2008). 

3.1.3.1 COLUNA DE ACETONA 

A coluna de acetona (T-100) é dotada de 55 pratos com 100% de eficiência, refervedor 

e condensador total. O diâmetro da coluna é de 2,79 m e as razões de refluxo são de 3,91 para 

a planta convencional e de 3,81 para a planta com integração energética. Esta coluna é 

alimentada no prato 393 pela corrente F, que contém 0,50 mol% de acetona e 0,50 mol% de 

metanol. Esta corrente apresenta uma vazão de 540,00 kmol/h a 320,0K e pressão 

atmosférica.  

A coluna T-100 é também alimentada no estágio 24 pela corrente resultante da mistura 

entre a corrente Água e a corrente de reciclo (B2), proveniente da coluna de metanol (T-101). 

A corrente Água, contendo água pura a uma vazão de 1,73 kmol/h, encontra-se a 320,0K e 1 

atm. A corrente B2, contendo 99,97 mol% de água e 0,03 mol% de metanol a 373,1K e 1 atm, 

apresenta vazões de 1084,36 kmol/h na planta convencional e de 1099,03 kmol/h na planta 

com integração energética. 

O produto da coluna de acetona (corrente D1) é obtido com uma vazão de 270,70 

kmol/h, contendo 99,47 mol% de acetona a 329,2K e 1 atm. O produto de fundo desta coluna 

(corrente B1) apresenta diferentes características para cada planta. Na planta convencional, a 

                                                 
3 Estágio 40, Luyben (2008) contabiliza o condensador como estágio 1. 
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corrente B1, contendo aproximadamente 79 mol% de água e 21 mol% de metanol, encontra-

se a 359,1K e 1 atm, com vazão de 1335,47 kmol/h. Na planta com integração energética, a 

corrente B1 contém aproximadamente 80 mol% de água e 20 mol% de metanol e apresenta 

vazão de 1370,13 kmol/h a 354,7K e 1 atm. Ademais, nesta planta a corrente B1 é ainda 

resfriada para 289,3K antes de ser levada à coluna de metanol (T-101). 

3.1.3.2 COLUNA DE METANOL 

A coluna de metanol (T-101) é dotada de 24 pratos com 100% de eficiência, 

refervedor e condensador total. O diâmetro da coluna é de 2,91 m e as razões de refluxo são 

de 1,75 para a planta convencional e de 4,10 para a planta com integração energética. Esta 

coluna é alimentada no prato 13 pela corrente B1, cujas especificações foram apresentadas na 

Tabela 3.2. Diferentemente da coluna de acetona, esta coluna opera a uma pressão de 5 atm. 

O produto da coluna de metanol (corrente D2) é obtido com uma vazão de 271,11 

kmol/h, contendo 99,50 mol% de metanol a 337,6K e 1 atm para a planta convencional, e à 

384,9K e 5 atm para a planta com integração energética. O produto de fundo desta coluna 

(corrente B2) contém aproximadamente 100 mol% de água e também apresenta diferentes 

características para cada planta. 

Na planta convencional, a corrente B2 encontra-se a 373,1K e 1 atm com vazão de 

1084,36 kmol/h. Na planta com integração energética, a corrente B2 apresenta vazão de 

1099,03 kmol/h a 425,5K e 5 atm. Ademais, nesta planta a corrente B1 é ainda resfriada para 

289,4K antes de entrar na coluna de metanol. Esta corrente é, em seguida, resfriada para 

320,0K, misturada com a corrente Água e recirculada para a coluna de acetona. 
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As listas de equipamentos com seus respectivos Tags e condições operacionais estão 

discriminadas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Equipamentos das plantas de destilação extrativa. 

Equipamento Tag Observação 

Bomba 1 P – 101 Elétrica, 75% de eficiência 

Bomba 2 P – 102 Elétrica, 75% de eficiência 

Bomba 3 P – 103 Elétrica, 75% de eficiência 

Bomba 4 P – 104 Elétrica, 75% de eficiência 

Trocador de Calor 1 E – 101 Condensador total, água 

Trocador de Calor 2 E – 103 Refervedor, vapor de baixa pressão 

Trocador de Calor 3 E – 104 Refervedor, vapor de alta pressão 

Coluna 1 T – 100 Coluna de acetona 

Coluna 2 T – 101 Coluna de metanol 

Vaso 1 V – 101 Vaso de refluxo, coluna 1 

Vaso 2 V – 102 Vaso de refluxo, coluna 2 

Trocador de Calor 4 E – 102 Condensador total, água 

Trocador de Calor 5 E – 100 Refrigerador, água 
 

Luyben (2008) apenas forneceu detalhes sobre as utilidades energéticas do processo 

integrado energeticamente. Nos refervedores E-103 e E-104 são utilizados vapor de baixa 

pressão (LPS) e vapor de alta pressão (HPS), respectivamente. 

 As Tabela 3.4 e 3.5 descrevem os parâmetros de operação de cada corrente das plantas 

de destilação extrativa convencional e destilação extrativa integrada energeticamente, 

respectivamente, de acordo com Luyben (2008). 

Tabela 3.4 – Dados das correntes da planta de destilação extrativa convencional. 

Corrente F D1 B1 D2 B2 

Temperatura (K) 320 329 364 338 378 

Pressão (atm) 1 1 1 1 1 

Vazão molar (kmol/h) 540 270,7 1369 271,1 1098,3 

Vazão mássica (kg/h) 24,3 15,7 27,0 8,7 18,5 

Vazão molar por componente (kmol/h) 

Acetona 0,5 0,9950 0,0005 0,0025 0,000 

Metanol 0,5 0,0011 0,1974 0,9950 0,0005 

Água 0,0 0,0039 0,8021 0,0025 0,9995 
Fonte: Adaptado de Luyben (2008). 
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Tabela 3.5 – Dados das correntes da planta de destilação extrativa integrada energeticamente. 

Corrente F D1 B1 D2 B2 

Temperatura (K) 308 329 364 385 427 

Pressão (atm) 1 1 1 5 5 

Vazão molar (kmol/h) 540 270,7 1369 271,1 1097,4 

Vazão mássica (kg/h) 24,3 15,7 27,0 8,7 18,5 

Vazão molar por componente (kmol/h) 

Acetona 0,5 0,9950 0,0005 0,0007 0,0005 

Metanol 0,5 0,0011 0,1970 0,9950 0,0005 

Água 0,0 0,0039 0,8025 0,0043 0,0090 
Fonte: Adaptado de Luyben (2008). 

3.1.4 SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

 Na simulação serão utilizados os mesmos dados apresentados originalmente por 

Luyben (2008), isto é,  as especificações das correntes de alimentação, as variáveis 

independentes (dimensões e eficiências dos equipamentos), as condições operacionais (trocas 

térmicas, perdas de carga, eficiências, etc), o modelo termodinâmico (UNIQUAC VLE) e a 

estratégia numérica de solução. A simulação será realizada em estado estacionário, assim, ela 

fornecerá as variáveis dependentes de saída da planta, isto é, as vazões (de topo e fundo) dos 

equipamentos, suas composições, temperaturas e pressões. 

 As Figuras 3.5 e 3.6 ilustram os fluxogramas das plantas de destilação extrativa 

convencional e integrada energeticamente, respectivamente, simuladas no software 

UNISIM®, utilizando-se como base as plantas apresentadas nas Figuras 3.3 e 3.4. 

 
Figura 3.5 – Planta de destilação extrativa convencional simulada no UNISIM®. 
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Figura 3.6 – Planta de destilação extrativa com integração energética simulada no UNISIM®. 

 Como discutido na seção 3.1.3 deste trabalho, Luyben (2008) afirmou que, para 

integrar energeticamente a planta de destilação extrativa, é necessário elevar a pressão da 

coluna de metanol (T-101) de 1 atm para 5 atm a fim de obter um suficiente diferencial de 

temperatura entre o refervedor da coluna de acetona (T-100) e o condensador da coluna de 

metanol. Portanto, foi necessário, também, inserir uma bomba (P-100) entre ambas as colunas 

a fim de elevar a pressão da corrente B1 de 1 atm para 5 atm. 

 É possível observar nas Figuras 3.5 e 3.6 a presença de quatro funções Adjust (ADJ-1, 

ADJ-2, ADJ-3 e ADJ-4). As funções Adjust são utilizadas para calcular um determinado valor 

ótimo especificado de uma variável de uma determinada corrente ou equipamento a partir da 

manipulação de uma variável de outra corrente ou equipamento, ou de outra variável de uma 

mesma corrente ou equipamento. 

 Na simulação das plantas de  destilação extrativa, as funções Adjust ADJ-1 e ADJ-3 

foram utilizadas para determinar a vazão molar ótima da corrente de reciclo (B2_R) para que 

a composição da corrente D1 fosse de 99,5 mol% de acetona. As funções ADJ-2 e ADJ-4, por 

sua vez, foram utilizadas para determinar a temperatura ótima da corrente de reciclo (B2_R) 

para que a composição da corrente D2 fosse de 99,5 mol% de metanol. As Figuras 3.7 e 3.8 

ilustram as especificações das funções Adjust utilizadas na simulação. 
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Figura 3.7 – Especificações das funções Adjust ADJ-1 e ADJ-3. 

 
Figura 3.8 – Especificações das funções Adjust ADJ-2 e ADJ-4. 

 É importante ressaltar, ainda, que a principal diferença entre as plantas de destilação 

extrativa e a de destilação por pressão variante é a existência de um terceiro componente 

(água) utilizado como solvente nas primeiras. Ademais, a corrente Água é utilizada como 

alimentação a fim de compensar pequenas perdas de água nas correntes de produto (Luyben, 

2008). 
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3.2 PACOTE TERMODINÂMICO 

 Os pacotes termodinâmicos disponíveis no UNISIM® permitem a previsão de 

propriedades dos componentes e das misturas, que variam de compostos bem definidos a 

misturas complexas e não ideais. Esses pacotes termodinâmicos utilizam equações e modelos 

matemáticos que são necessários para o cálculo das propriedades da mistura e para a 

convergência da solução numérica. Através destas equações calcula-se, entre outras 

propriedades, a densidade, entalpia e entropia, capacidade calorífica e volume molar das 

substâncias puras e de misturas.  

 Alguns exemplos de pacotes termodinâmicos são: Peng-Robinson (PENG e 

ROBINSON, 1976) e suas variações, Lee-Kesler (LEE e KESLER, 1975), Soave-Redlich-

Kwong preditivo (REDLICH e KWONG, 1949; SOAVE, 1972), NRTL (acrônimo do idioma 

inglês “Non-Random Two Liquid”), UNIQUAC (acrônimo do idioma inglês “UNIversal 

QUAsiChemical”), entre diversos outros (ASPENTECH®, 2013). 

 Para a simulação dos três processos analisados foi utilizado o pacote de coeficientes de 

atividade UNIQUAC, o mesmo utilizado por Luyben (2008). Acredita-se que esse pacote 

represente, com maior proximidade da realidade, a interação entre as substâncias analisadas 

(acetona e metanol). 

 O modelo UNIQUAC, proposto por Abrams e Prausnitz em 1975, é geralmente 

utilizado para sistemas não ideais e para determinação dos coeficientes de atividade para 

substâncias líquidas nos casos de ELV (Equilíbrio Líquido-Vapor), ELL (Equilíbrio Líquido-

Líquido) e ELLV (Equilíbrio Líquido-Líquido-Vapor) (ASPENTECH®, 2013; 

SCHWARTZBERG E HARTEL, 1992). 

 Segundo Aspentech® (2013), a equação UNIQUAC é a mais sofisticada dos modelos 

de atividade conhecidos, apresentando como maior vantagem a boa representação para ELV e 

ELL de misturas não ideais (não eletrolíticas). Este modelo pode ser aplicado a várias 

misturas contendo água, álcoois, aminas, aldeídos, hidrocarbonetos, entre outras substâncias.  
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3.3 MODELO DE COLUNA DE DESTILAÇÃO 

 Colunas de destilação são as operações unitárias mais complexas realizadas pelo 

UNISIM® e cada coluna consiste em uma série de estágios de equilíbrio (HONEYWELL, 

2010). Desde modo, para realizar uma simulação mais fidedigna aos fenômenos possível, uma 

solução matemática rigorosa é necessária, sendo formuladas apenas as seguintes 

considerações: 

 Líquido e vapor estão idealmente misturados; 

 A temperatura e pressão em cada prato são uniformes (parâmetros uniformes por 

prato); 

 O arraste e gotejamento do líquido são desprezados; 

 Os pratos possuem uma eficiência previamente estabelecida. 

No entanto, deve ser ressaltado que este tipo de modelo é somente tão preciso quanto a 

acurácia das propriedades físicas dos componentes envolvidos utilizadas para estimar as 

propriedades do sistema, como as frações molares dos componentes em cada fase e entalpias, 

por exemplo (KHOURY, 2015). 

Sendo assim, o UNISIM® utiliza-se de um sistema não-linear de equações algébricas, 

que representam os balanços de massa, balanços de energia, relações de equilíbrio e equações 

de especificação da coluna de destilação para fornecer uma solução. O conjunto de equações 

para cada estágio de equilíbrio é denominado de equações MESH (acrônimo em inglês para 

Material Balance (M), Phase-Equilibrium (E), Mole-Fraction Summation (S) and Energy or 

Enthalpy Balance (H)) e serão detalhados nesta seção. A Figura 3.9 ilustra a representação do 

comportamento de um fluido em um estágio genérico da coluna de destilação. 

 

Fonte: Adaptado de Khoury (2015). 

Figura 3.9 – Representação do comportamento de um fluido no prato da coluna de destilação. 
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 A equação de balanço de massa e a equação do balanço de energia do modelo para um 

estágio genérico j é representada pelas Equações (3.2) e (3.5), respectivamente. As equações 

(3.3) e (3.4) surgem devido à necessidade da soma das frações molares de todos os 

componentes, seja na fase líquida ou vapor, ser unitária. A equação (3.6) descreve as relações 

do equilíbrio de fase (KHOURY, 2015). 

0)()( ,,,1,11,1   jijjjijjjijjijjij yWVxULzFyVxL  (3.2) 

01, 
i

jiy  (3.3) 

01, 
i
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0,,,  jijiji xKy  (3.6) 

 As definições das variáveis do modelo são apresentadas na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Definições das variáveis do modelo de coluna de destilação. 

Variável Definição 

Fj vazão molar de entrada (alimentação) no estágio j 

zi,j frações molares da corrente de entrada (alimentação), no estágio j 

Lj vazão molar – fase líquida, para o estágio j 

Vj vazão molar – fase vapor, para o estágio j 

xi,j frações molares do componente i na fase líquida 

yi,j frações molares do componente i na fase vapor 

Uj vazão molar da corrente de saída lateral – fase líquida, para o estágio j 

Wj vazão molar da corrente de saída lateral – fase vapor, para o estágio j 

Qj calor fornecido/removido no estágio j 

HLj entalpia molar – fase líquida 

HVj entalpia molar – fase vapor 

HFj entalpia molar de entrada (alimentação) no estágio j 

Ki,j razão de equilíbrio líquido – vapor 

 As entalpias molares das fases líquido e vapor e a razão de equilíbrio líquido – vapor 

são estimadas utilizando-se um modelo termodinâmico adequado em função da temperatura, 

pressão e composição molar. 
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3.4 SIMPLIFICAÇÕES NOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO ACETONA-METANOL 

 É importante ressaltar que algumas hipóteses simplificadoras foram assumidas para a 

simulação das plantas discutidas. Tais simplificações se referem às condições operacionais 

dos processos, bem como ao cálculo das utilidades energéticas e são apresentadas a seguir: 

 Operação em regime permanente, isto é, estado estacionário;  

 Não há queda de pressão (perda de carga) nos equipamentos e correntes;  

 As energias requeridas nos refervedores (Qreb1 e Qreb2), para todas as plantas 

analisadas são disponibilizadas na forma de vapor; 

 O vapor é considerado 100% água (tratada e aquecida), gerado por uma caldeira (na 

área de utilidades) com eficiência de 80%, via queima do gás natural (SEIDER et al., 

2008); 

 Conforme exposto nos objetivos específicos do presente trabalho, pretende-se calcular 

além da energia consumida e da quantidade de CO2 emitida, a quantidade total de água 

consumida nos três processos de separação. Portanto, com base nas condições operacionais e 

nas simplificações supracitadas é possível discutir sobre a água utilizada nos refrigeradores e 

o vapor utilizado para aquecimento nos refervedores. 

 Segundo Turton et al. (2009), para a utilização de água como fonte de resfriamento 

considera-se que: 

 A temperatura de entrada da água nos equipamentos nos quais ocorra refrigeração é de 

298K, correspondente à temperatura de bulbo úmido média nos EUA. Por esse 

motivo, entretanto, considerando que os processos serão adotados na cidade do Rio de 

Janeiro, a temperatura de entrada da água será de 301K. 

 A temperatura de saída da água nos equipamentos nos quais ocorre refrigeração será 

de 318K; 

 Neste caso, apenas troca de calor sensível será utilizada; 

Para o vapor d’água, Seider et al. (2008) apresentou três categorias conforme suas 

respectivas faixas de temperatura e pressão: vapor de alta pressão (high pressure steam), 

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

steam). A Tabela 3.7 resume essas três classes de vapor. 
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Tabela 3.7 – Classificação do vapor segundo sua pressão e temperatura. 

Vapor Temperatura (K) Pressão (atm) 

Baixa pressão (low pressure steam) - LPS 394 – 408 2,1 – 3,1 

Média pressão (medium pressure steam) - MPS 436 – 459 7,8 – 13,3 

Alta pressão (high pressure steam) - HPS 504 – 527 28,2 – 41,8 
 

Fonte: Adaptado de Seider et al. (2008). 

 Segundo Turton et al. (2009), para a utilização do vapor como fonte de energia para 

aquecimento considera-se que: 

 Nos equipamentos nos quais ocorra aquecimento, deve-se calcular a temperatura e a 

pressão de entrada do vapor d’água com base na temperatura de saída do fluido de 

processo (fuido a ser aquecido), a qual deve estar dentro da faixa da classe de vapor 

considerado; 

 Utiliza-se a classe de vapor da faixa de temperatura mais elevada quando a 

temperatura do fluido a ser aquecido não esteja dentro da dita faixa; 

 Geralmente, apenas troca de calor latente é utilizada. Portanto, toda corrente que entra 

nos refervedores no estado de vapor saturado sai destes como líquido saturado na 

temperatura adotada conforme a Tabela 3.7. 

Para calcular o consumo energético e a emissão de CO2 dos processos de separação 

analisados, estima-se o consumo de gás natural a partir das energias requeridas nos 

refervedores. Essas energias são corrigidas pela eficiência da caldeira e, então, calcula-se a 

emissão de CO2 com base na quantidade de gás natural consumida. Com base no consumo 

energético, na quantidade de CO2 emitida e na produção total, é possível desenvolver os 

respectivos ecoindicadores, conforme será apresentado nas seções subsequentes. 

3.5 ECOINDICADORES 

 A partir da descrição dos três processos (destilação por pressão variante, destilação 

extrativa convencional e destilação extrativa integrada energeticamente) é possível 

desenvolver, com base nas formulações gerais apresentadas pelas Equações (2.2), (2.3) e 

(2.5), os ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2 e consumo de água, 

respectivamente. A metodologia de cálculo de cada ecoindicador é detalhada a seguir. 
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3.5.1 CONSUMO DE ENERGIA 

 Para o cálculo deste ecoindicador é necessário contabilizar o consumo energético de 

cada unidade das plantas simuladas utilizando a Equação (2.2). Desta forma, para os 

processos de separação acetona-metanol por destilação por pressão variante, destilação 

extrativa convencional e destilação extrativa integrada energeticamente, o consumo de energia 

(em GJ) é determinado conforme as Equações (3.7), (3.8) e (3.9), respectivamente. 

 Destilação por Pressão Variante: 
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21

1[
2.1.

ut

CaldeiraCaldeira

Energético E
QrebQreb

QConsumo 


 (3.7) 

 Destilação Extrativa Convencional: 
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 Destilação Extrativa Integrada Energeticamente: 

][]
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 (3.9) 

Onde: 

 Q1 é a energia elétrica consumida pela bomba P-100, em MW; 

 Q3 é a energia elétrica consumida pela bomba P-100, em MW; 

 Qreb1 é a energia requerida pelo refervedor da coluna T-100, em MW; 

 Qreb2 é a energia requerida pelo refervedor da coluna T-100, em MW; 

 1.Caldeira  é a eficiência da caldeira 1; 

 2.Caldeira  é a eficiência da caldeira 2; 

 utE  é a energia elétrica consumida em uma planta de utilidades, em MW. 

Nessas Equações, Eut corresponde à energia elétrica consumida em uma planta de 

utilidades, necessária para suprir as necessidades energéticas das plantas simuladas. 

Geralmente, uma planta de utilidades é dividida em duas partes: sistema de geração de vapor 
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e sistema de refrigeração (água e outras utilidades refrigerantes, como propano líquino e 

brine, por exemplo). 

No sistema de geração de vapor, os principais equipamentos de consumo energético 

são: bombas para pressurização da água tratada e aquecida (boiled feed water) para envio à 

caldeira e à serpentina de reatores. Nesse último caso, mesmo sendo para refrigeração, essa 

utilidade é produzida no sistema de geração de vapor, com tratamento prévio no sistema de 

desmineralização e desaeração, com posterior reaproveitamento energético de “condensado de 

retorno”. A água aquecida e tratada é pressurizada de 1 atm à temperatura aproximada de 

32°C (TURTON et al., 2009) até a pressão requerida do vapor produzido correspondente. 

Já no sistema de refrigeração com água, os principais equipamentos de consumo 

energético são: ventiladores da torre de refrigeração e a bomba de pressurização que corrige 

as perdas de carga para envio dessa utilidade ao processo. 

Geralmente as bombas e ventiladores da planta de utilidades são elétrica e, como o 

fluido de trabalho é a água, esses consumos energéticos são mínimos se comparados à energia 

consumida na caldeira. Isso pode ser considerado para todas as três plantas analisadas nesse 

trabalho. Portanto, o termo Eut será negligenciado na contabilização dos ecoindicadores de 

energia e de emissão de CO2. 

Na Equação (3.7) (válida para a planta de destilação por pressão variante) o termo Q1 

representa a energia elétrica consumida pela bomba P-100, utilizada para elevar a pressão da 

corrente D1 de 1 atm para 10 atm com eficiência adiabática de 75%. Qreb1 representa a 

energia requerida pelo refervedor da coluna de metanol (T-100), o qual utiliza vapor saturado 

proveniente de uma caldeira (considerada neste trabalho como aquatubular movida a gás 

natural) de eficiência (ϕCaldeira) de 80% (valor aproximado segundo US DEPARTMENT OF 

ENERGY, 2003) e que corresponde ao menor valor adotado por Seider et al. (2008), o que 

faz o cálculo ser conservativo quanto ao consumo real e condizente com o objetivo da 

simulação computacional. Qreb2 refere-se à energia requerida pelo refervedor da coluna de 

acetona (T-101), o qual também utiliza vapor saturado proveniente da caldeira, cuja eficiência 

(ϕCaldeira) é de 80%. 

Na Equação (3.8) (válida para a planta de destilação extrativa convencional) os termos 

Qreb1 e Qreb2 correspondem às energias requeridas pelos refervedores das colunas de 

acetona (T-100) e de metanol (T-101), respectivamente. Ambos os refervedores utilizam 

vapor saturado proveniente da caldeira, de eficiência (ϕCaldeira) de 80%. 
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Finalmente, na Equação (3.9) (válida para a planta de destilação extrativa integrada 

energeticamente) o termo Q3 refere-se à energia elétrica consumida pela bomba P-100, 

utilizada para elevar a pressão da corrente B1 de 1 atm para 5 atm com eficiência adiabática 

de 75%. Qreb2, por sua vez, corresponde à energia requerida pelo refervedor da coluna de 

metanol (T-101), o qual utiliza vapor saturado proveniente da caldeira, de eficiência (ϕCaldeira) 

de 80%. 

É importante ressaltar que as energias das bombas foram calculadas pelo software 

UNISIM® já considerando suas respectivas eficiências, o que não cocorre para Qreb1 e 

Qreb2. Portanto, para essas últimas é necessário dividir o valor das energias pela eficiência da 

caldeira, uma vez que o vapor é gerado nesse equipamento. 

Com base no trabalho de ecoindicadores proposto por Pereira et al. (2014), cujo 

ecoindicador de consumo de energia foi apresentado, de forma generalizada, na Equação 

(2.7), é possível determinar o ecoindicador de consumo energético para as três plantas 

analisadas a partir da equação 3.10. 
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 Onde ECEi é o ecoindicador de consumo energético da planta, em GJ/t. 

3.5.2 EMISSÃO DE CO2 

De acordo com as diretrizes apresentadas pelo Intergovernmental Panel on Climate 

Change - IPCC (IPCC, 2006), as emissões de CO2 podem ser quantificadas conforme a 

seguir: 

 Emissão por combustão – Proveniente da queima de combustíveis líquidos ou gasosos, 

para aquecimento direto ou para geração de vapor na caldeira. 

 Emissão indireta - Proveniente de fonte externa de vapor ou de energia elétrica. 

 Emissão fugitiva - Proveniente de pequenos vazamentos (válvulas, flanges, etc.), de 

veículos de transporte de produtos e, principalmente, por alívio para flare. 

Os fatores de conversão utilizados nos cálculos são apresentados na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8 - Fatores de conversão para emissões indiretas de CO2. 

Dados de conversão/ propriedades Valor Referência 

Conversão Energia Elétrica em CO2 0,1244 tCO2/MWh MCT (2016) 

Conversão de Energia em CO2 (base Gás Natural) 0,20196 tCO2/MWh IPCC (2006) 
 

O valor de 0,1244 tCO2/MWh é a média de emissão de CO2 por geração de energia 

elétrica no Brasil para o ano de 2015, segundo MCT (2016). 

A determinação do ecoindicador de CO2 foi realizada através da razão entre a 

quantidade de CO2 emitida (tCO2/h) e a produção (t/h) de acetona e metanol considerando-se: 

 Emissões fugitivas por vazamento e transporte são negligenciáveis; 

 As bombas e compressores operam com energia elétrica e com eficiência de 75% 

(padrão do UNISIM®); 

 Os refervedores operam com vapor de água gerado pela queima de gás natural na 

caldeira, que opera com eficiência de 80%. 

 É possível determinar o ecoindicador de emissão de CO2 representado pelo símbolo 

2COE  para as três plantas analisadas a partir das Equações (3.11), (3.12) e (3.13). 

 Destilação por Pressão Variante: 
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 Destilação Extrativa Convencional: 
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 Destilação Extrativa Integrada Energeticamente: 
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 É possível observar que para as plantas analisadas, as Equações do ecoindicador de 

emissão de CO2 (3.11), (3.12) e (3.13) são muito semelhantes às Equações de consumo 

energético (3.7), (3.8) e (3.9), respectivamente. Isto se deve ao fato de ter sido negligenciado 

as emissões por vazamentos (que dependem da classe dos equipamentos e medições “in 

situ”), bem como pela razão da inexistência do sistema de alívio para flare de correntes nesse 

processo. 

3.5.3 CONSUMO DE ÁGUA 

Para o cálculo do ecoindicador de consumo de água deve-se considerar todas as 

correntes de água e vapor utilizadas, isto é, correntes de processo, água de resfriamento e 

vapor de aquecimento. Como discutido no Capítulo 2 (seção 2.4.3) deste trabalho, a 

quantidade de água para a geração de vapor de baixa pressão (LPS) e de alta pressão (HPS) 

proveniente da queima de gás natural na caldeira pode ser calculada a partir da Equação (2.4). 

Porém, uma vez que há disponibilidade de uma ferramenta computacional (software 

UNISIM®) para calcular a quantidade de água necessária nos resfriadores e condensadores, 

foi preciso copiar os valores de suas respectivas energias e utilizá-los como energias na 

simulação de aquecedores hipotéticos de água. Para melhor entendimento, o procedimento 

para calcular a vazão de água no resfriador E-101 (planta de destilação por pressão variante, 

Figura 3.1) será detalhado a seguir. 

Primeiramente, foi necessário criar uma corrente de água pura (ilustrada na figura 3.10 

como Água_1) e especificar sua temperatura (301K) e pressão (516 kPa). Essa corrente foi 

alimentada a um aquecedor hipotético (ilustrado na Figura 3.10 como E-101*), que 

corresponde ao condensador E-101. É importante ressaltar que o condensador E-101 

comporta-se como um aquecedor em relação à corrente de água, utilizada para resfriar a 

corrente D1 (ilustrada na Figura 3.2). Em seguida, foi adicionada ao aquecedor hipotético E-

101* uma corrente de energia (corrente E1) de valor especificado igual a 52,91 GJ/h 

(exatamente o mesmo valor de energia Qcond1 (ilustrada na Figura 3.2) e uma corrente de 

saída de água (corrente Água_2) de temperatura (318K) e pressão (496 kPa) especificadas, 

conforme Turton et al. (2009). 
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Figura 3.10 – Simulação para cálculo da vazão de água necessária no resfriador E-101. 

A partir da simulação ilustrada na Figura 3.10, determina-se a vazão de água 

circulante no condensador E-101. De maneira análoga, o mesmo procedimento foi realizado 

para os condensadores e demais refrigeradores. 

Para calcular a quantidade de vapor necessária aos refervedores, um procedimento 

análogo ao dos refrigeradores/condensadores foi realizado. A diferença, agora, corresponde às 

temperaturas e pressões de entrada do vapor e ao fato de que é necessária a simulação de 

refrigeradores hipotéticos. É importante ressaltar que, neste procedimento, as eficiências dos 

equipamentos (ou eficiência da caldeira) devem ser considerados. Ademais, deve-se atentar 

para as categorias de vapor a serem utilizadas, conforme apresentadas na Tabela 3.7. Por 

exemplo, para o refervedor E-103 (planta de destilação extrativa integrada energeticamente, 

Figura 3.4),  o vapor de entrada se encontra a 408K e 310 kPa (baixa pressão) e o líquido 

saturado sai a 407,7K e 310 kPa. 

Como apresentado na seção 3.1.3.2 deste trabalho, Luyben (2008) afirmou que na 

planta de destilação extrativa integrada energeticamente o refervedor E-102 utiliza vapor de 

baixa pressão e o refervedor E-104 utiliza vapor de alta pressão. Porém, para as outras plantas 

não foram fornecidas as informações necessárias a respeito das utilidades. Neste caso, 

considerou-se que nas plantas de destilação por pressão variante e extrativa convencional os 

refervedores E-103 e E-104 utilizam, respectivamente, vapor de baixa pressão e vapor de alta 

pressão. 

Para contabilização da utilização do vapor como utilidade, conforme recomendação de 

Turton et al. (2009), utilizou-se a maior temperatura e pressão para cada classe de vapor, de 

modo a garantir a melhor operação possível nos processos estudados. 

Por fim, determina-se o ecoindicador de consumo de água para as três plantas 

analisadas a partir da equação 3.14. 

)/(

)/(

)(

)()(
2

3

tan

ReRe.2

ht

hOHm

VazãoVazão

VazãoVazão
E

acetonaolme

VaporVaporffOH

CA






 (3.14) 

  



64 

 

 Onde: 

 ECA é o ecoindicador de consumo de água da planta, em m3H2O/t; 

 fRe  é a perda de água de refrigeração (por arraste, evaporação, vazamento, no 

processo, etc); 

 Vapor  é o fator de perdas de água no sistema de geração de vapor (caldeira, 

vazamento). 

3.6 ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA (ICE) 

 Como discutido no Capítulo 2, o desenvolvimento dos ecoindicadores de uma planta 

ou processo industrial auxilia o estudo da relação entre seu desempenho ambiental e 

financeiro permitindo, desta forma, a avaliação da ecoeficiência do processo. Esta avaliação, 

quando norteada pela comparação entre diferentes rotas ou plantas produtivas, apresenta papel 

fundamental na tomada de decisão a respeito da melhor opção possível no aspecto 

econômico-ambiental. 

 Neste trabalho o conceito utilizado para comparar a ecoeficiência das três plantas 

estudadas, utilizando-se os ecoindicadores conjuntamente, foi o Índice Comparativo de 

Ecoeficiência (ICE), com base da metodologia desenvolvida por Pereira et al. (2014). 

É importante ressaltar que, como cada ecoindicador apresenta uma unidade diferente, 

é necessário normalizar os valores a partir do agrupamento dos ecoindicadores de mesma 

unidade (categoria), das três plantas, e dividí-los pelo maior valor do grupo. Desta forma, o 

índice será normalizado em uma escala de 0 (mais ecoeficiente) a 1 (menos ecoeficiente) para 

aquela categoria de ecoindicador (PEREIRA et al., 2014). Em seguida, calcula-se a área 

resultante a partir das áreas de cada triângulo menor, calculadas pela lei dos senos, conforme a 

Equação (3.15) e efetua-se a soma das áreas de cada triângulo menor, conforme a Equação 

(3.16). 
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 Na Equação (3.15), Sa, lA, lB e θ correspondem à área do triângulo, ao lado A, ao lado 

B e ao ângulo formado entre dois lados adjacentes, respectivamente. Na Equação (3.16), Sai, 

ST e n correspondem à área de cada triângulo calculado pela Equação (3.15), à soma das áreas 

de cada triângulo e ao número de ecoindicadores, respectivamente. 

 Por fim, calcula-se o ICE através da Equação (2.6). 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 Neste capítulo é apresentada a metodologia para os estudos de caso com base na 

simulação das plantas de separação acetona-metanol apresentados por Luyben (2008): 

Destilação por Pressão Variante, Destilação Extrativa Convencional e Destilação Extrativa 

Integrada Energeticamente. 

 Foi possível desenvolver os ecoindicadores de emissão de CO2, consumo de água e 

consumo energético para as três plantas a fim de analisar e comparar suas ecoeficiências 

como critério de avaliação de impacto ambiental. 

 Desta forma, a metodologia pode ser divida em quatro partes, à saber:  

 Simulação no software UNISIM® do processo de destilação por pressão variante, 

conforme descrito por Luyben (2008); 

 Simulação no software UNISIM® do processo de destilação extrativa 

convencional, conforme descrito por Luyben (2008); 

 Simulação no software UNISIM® do processo de destilação extrativa integrada 

energeticamente, conforme descrito por Luyben (2008); 

 Desenvolvimento dos ecoindicadores de emissão de CO2, consumo de água e 

consumo energético para todas as plantas. 

 Cada parte é detalhada nas seções subsequentes, constituindo, assim, a base para os 

Capítulos 5 e 6, nos quais são apresentados e discutidos os resultados deste trabalho. 
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4.1 PLANTA DE DESTILAÇÃO POR PRESSÃO VARIANTE 

A descrição da simulação da planta de original de destilação por pressão variante 

consta na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Descrição da metodologia – Planta de destilação por pressão variante. 

Descrição 

Simulação da planta de separação acetona-metanol por destilação por pressão variante. 

Referência base: Luyben (2008). 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UNISIM®, Equações (3.2) até (3.6). 

Modificações: Assume-se que as bombas e vasos de refluxo são internas dos 

condensadores/refervedores das colunas. Portanto, esses equipamentos não são 

demonstrados na simulação. Entretanto, foi necessária a inserção de uma bomba (P-100) 

entre as colunas para elevar a pressão do destilado da coluna de metanol para 10 atm 

(pressão de operação da coluna de acetona). 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Acetona e Metanol. 

Restrição: Produzir 269,7 kmol/h de metanol com 99,5 mol% de pureza e 270,3 kmol/h de 

acetona com 99,4 mol% de pureza mantendo-se as mesmas especificações das correntes de 

alimentação e de reciclo, bem como as condições operacionais dos equipamentos. 

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

Luyben (2008) e desenvolver os ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2 e 

consumo de água, conforme as Equações (3.10), (3.11) e (3.14). 
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Tabela 4.1 – Descrição da metodologia – Planta de destilação por pressão variante 

(continuação). 

Descrição 

Considerações para os ecoindicadores: Como Luyben (2008) não forneceu maiores 

detalhes do processo, como por exemplo o tipo de operação das bombas, as seguintes 

hipóteses foram adotadas para efeito de simulação: 

 As bombas e compressores operam com energia elétrica e com eficiência de 75%; 

 Os refervedores das colunas de destilação operam com vapor de água gerado pela 

queima de gás natural na caldeira, que opera com eficiência de 80%; 

 Os condensadores de topo das colunas são resfriados por água de refrigeração; 

 Consumos energéticos dos equipamentos elétricos (bombas e ventiladores) da 

planta de utilidades são negligenciáveis. 

Simulação: Solução numérica - UNISIM® Design Suite R390. 

Comparação: Composição das correntes de produto e de reciclo. 
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4.2 PLANTA DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA CONVENCIONAL 

A descrição da simulação da planta de destilação extrativa convencional consta na 

Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Descrição da metodologia – Planta de destilação extrativa convencional. 

Descrição 

Simulação da planta de separação acetona-metanol por destilação extrativa convencional. 

Referência base: Luyben (2008). 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UNISIM®, Equações (3.2) até (3.6). 

Modificações: As adaptações para a planta de destilação extrativa convencional são as 

mesmas detalhadas na Tabela 4.1, com exceção do fato de que, agora, a bomba P-100 não 

foi inserida pois não há variação de pressão entre as colunas. 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Acetona, Metanol e Água. 

Restrição: Produzir 270,7 kmol/h de acetona com 99,4 mol% de pureza e 271,1 kmol/h de 

metanol com 99,5 mol% de pureza mantendo-se as mesmas especificações das correntes de 

alimentação e de reciclo, bem como as condições operacionais dos equipamentos. 

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

Luyben (2008) e desenvolver os ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2 e 

consumo de água, conforme as Equações (3.10), (3.12) e (3.14). 

Considerações para os ecoindicadores: As hipóteses adotadas foram as mesmas das 

apresentadas na Tabela 4.1, com adição de uma nova hipótese: 

 O refrigerador (E-501) é resfriado por água de refrigeração; 

 Consumos energéticos dos equipamentos elétricos (bombas e ventiladores) da planta 

de utilidades são negligenciáveis. 

Simulação: Solução numérica - UNISIM® Design Suite R390. 

Comparação: Emissão de CO2, consumo de água e consumo energético. 
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4.3 PLANTA DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA INTEGRADA ENERGETICAMENTE 

A descrição da simulação da planta de destilação extrativa integrada energeticamente 

consta na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Descrição da metodologia – Planta de destilação extrativa integrada 

energeticamente. 

Descrição 

Simulação da planta de separação acetona-metanol por destilação extrativa integrada 

energeticamente. 

Referência base: Luyben (2008). 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UNISIM®, Equações (3.2) até (3.6). 

Modificações: As adaptações para a planta de destilação extrativa convencional são as 

mesmas detalhadas na Tabela 4.1, com exceção do fato de que, nesse caso, a bomba P-100 

foi inserida entre as colunas para elevar a pressão do produto de fundo da coluna de acetona 

para 5 atm (pressão de operação da coluna de metanol). 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Acetona, Metanol e Água. 

Restrição: Produzir 270,7 kmol/h de acetona com 99,5 mol% de pureza e 270,5 kmol/h de 

metanol com 99,5 mol% de pureza mantendo-se as mesmas especificações das correntes de 

alimentação e de reciclo, bem como as condições operacionais dos equipamentos e 

integrando energeticamente as correntes de topo da coluna de metanol e de fundo da coluna 

de acetona. 

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

Luyben (2008) e desenvolver os ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2 e 

consumo de água, conforme as Equações (3.10), (3.13) e (3.14). 
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Tabela 4.3 – Descrição da metodologia – Planta de destilação extrativa integrada 

energeticamente (continuação). 

Descrição 

Considerações para os ecoindicadores: Análogas às da Tabela 4.2, com exceção do fato de 

que, nesse caso, a energia requerida pelo refervedor da coluna de acetona é fornecida pelo 

condensador da coluna de metanol. Ademais, um refrigerador (E-101) foi inserido entre as 

colunas para reduzir a temperatura da corrente de fundo da coluna de acetona para 16°C. 

Simulação: Solução numérica - UNISIM® Design Suite R390. 

Comparação: Emissão de CO2, consumo de água e consumo energético. 

4.4 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

Os detalhes para o desenvolvimento de ecoindicadores constam na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Descrição da metodologia – Ecoindicadores. 

Descrição 

Desenvolvimento de ecoindicadores: Razão de uma variável ambiental por uma variável 

econômico-financeira (no caso, produção em t/h). 

Referência base: Pereira et al. (2014). 

Produção: Planta de Destilação por Pressão Variante: Correntes B1 (t/h) e B2 (t/h). 

                   Plantas de Destilação Extrativa: Correntes D1 (t/h) e D2 (t/h). 

Consumo de energia: Razão do total de energia consumida em um determinado período 

pela produção total equivalente (unidade GJ/t). 

Fontes de consumo energético da planta de destilação por pressão variante: Qreb1 

(refervedor E-103), Qreb2 (refervedor E-104) e Q1 (bomba P-100). 

Fontes de consumo energético da plantas de destilação extrativa convencional: Qreb1 

(refervedor E-103) e Qreb2 (refervedor E-104). 

Fontes de consumo energético da plantas de destilação extrativa integrada energeticamente:  

Qreb2 (refervedor E-104) e Q3 (bomba P-100). 
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Tabela 4.4 – Descrição da metodologia – Ecoindicadores (continuação). 

Descrição 

Emissão de CO2: Razão do total de emissão de CO2 em um determinado período pela 

produção total equivalente (unidade tCO2/t). 

Fontes de geração de CO2 da planta de destilação por pressão variante: Qreb1 (refervedor E-

103), Qreb2 (refervedor E-104) e Q1 (bomba P-100). 

Fontes de geração de CO2 da planta de destilação extrativa convencional: Qreb1 (refervedor 

E-103) e Qreb2 (refervedor E-104). 

Fontes de geração de CO2 da planta de destilação extrativa integrada energeticamente:  

Qreb2 (refervedor E-103) e Q3 (bomba P-100). 

Consumo de Água: Razão do total de água consumida em um determinado período pela 

produção total equivalente (unidade m3H2O/t). 

Fontes de consumo de água da planta de destilação por pressão variante: CW 

(condensadores), LPS (E-103) e HPS (E-104). 

Fontes de consumo de água da planta de destilação extrativa convencional: CW 

(condensadores e refrigerador E-100), LPS (E-103) e HPS (E-104). 

Fontes de consumo de água da planta de destilação extrativa integrada energeticamente: CW 

(condensadores e refrigeradores E-100 e E-101), LPS (E-103) e HPS (E-104). 

 Observação: para o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 considerou-se as 

emissões fugitivas por vazamento, transporte e dos equipamentos elétricos (bombas e 

ventiladores) da planta de utilidades como sendo negligenciáveis. Ademais, não foram 

considerados os ecoindicadores de geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos. 
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4.5 DESENVOLVIMENTO DO ÍNDICE COMPARATIVO DE ECOEFICIÊNCIA 

Os detalhes para o desenvolvimento do Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) 

constam na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Descrição da metodologia – ICE. 

Descrição 

Índice Comparativo de Ecoeficiência: Índice de ranqueamento entre as plantas ou 

processos analisados em termos de suas respectivas ecoeficiências. 

Referência base: Pereira et al. (2014). 

Primeira etapa: Normalização (adimensionamento) dos ecoindicadores. 

Segunda etapa: Cálculo da área de cada triângulo através da Equação (3.11). 

Primeira etapa: Cálculo dos ecoindicadores. 

Segunda etapa: Normalização (adimensionamento) dos ecoindicadores. Para cada categoria 

de ecoindicador, cada resultado é dividido pelo maior resultado. 

Terceira etapa: Comparação qualitativa. Disponibilização dos ecoindicadores em um 

gráfico do tipo “radar” para geração de um polígono cujo número de lados é idêntico ao 

número de ecoindicadores. 

Quarta etapa: Obtenção do ângulo entre os ecoindicadores adjacentes, 2  dividido pelo 

número de ecoindicadores. 

Quinta etapa: Cálculo da área de cada triângulo, pela lei dos senos, Equação (3.15). 

Sexta etapa: Cálculo da área total ST utilizando a Equação (3.16). 

Sétima etapa: Comparação quantitativa do desempenho em ecoeficiência ICE. 

Equação do modelo matemático: %1001
*
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4.6 SOFTWARES E HARDWARE 

 Neste presente trabalho foram utilizados os softwares: UNISIM® Design Suite R390, 

da Honeywell e Excel® e Word®, da Microsoft. O primeiro foi empregado na realização da 

simulação das três plantas do processo de separação acetona-metanol. O segundo foi 

empregado para a contabilização dos resultados, cálculos dos ecoindicadores e 

desenvolvimento do Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE), além de ter sido utilizado 

para a geração dos diversos tipós de gráficos e tabelas. O último foi empregado na edição do 

texto. O sistema operacional (também software) Windows® 8.1, da Microsoft foi utilizado 

para o gerenciamento dos demais softwares. 

 A configuração de Hardware segue conforme descrito: 

 Processador: Intel® Core™ i7 a 2,0 GHz; 

 Disco rígido: 1 TB, 5400 rpm (convencional); 

 Memória: 8 GB, DDR 3 de 1333 MHz. 

 Desta forma são apresentadas as partes integrantes da metodologia de estudo utilizada 

neste trabalho. Os resultados e discussões são tratados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos via simulação 

computacional realizada utilizando-se o software UNISIM® para as três variantes das plantas 

de separação da mistura acetona-metanol: destilação por pressão variante, destilação extrativa 

convencional e destilação extrativa integrada energeticamente. Os resultados aqui 

discriminados são expostos em forma de tabelas e gráficos a fim de possibilitar uma melhor 

visualização para uma discussão mais producente. 

Resultados preliminares referentes à simulação das plantas em questão e aos cálculos 

de seus respectivos ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2 foram 

publicados por Mangili et al. (2016) e podem ser visualizados no Anexo I deste trabalho.  

São apresentados ainda os resultados referentes ao desenvolvimento dos 

ecoindicadores de emissão de CO2, consumo de água e consumo energético, bem como ao 

método comparativo das ecoeficiências para as três plantas por meio do conceito ICE. 

5.1 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DOS PROCESSOS 

Os resultados obtidos relativos às simulações serão apresentados separadamente para 

vertente do processo: destilação por pressão variante, destilação extrativa convencional e 

destilação extrativa integrada energeticamente. 
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5.1.1 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DA PLANTA DE DESTILAÇÃO POR 

PRESSÃO VARIANTE 

A Figura 5.1 apresenta a planta de destilação por pressão variante na própria interface 

do software UNISIM®, baseada na proposta apresentada originalmente por Luyben (2008), 

com as indicações dos respectivos tags das correntes e equipamentos. 

 

Figura 5.1 – Simulação da planta de destilação por pressão variante no UNISIM®. 

Na Tabela 5.1 são apresentados os resultados obtidos para as vazões, temperaturas, 

pressões e composições das correntes na simulação da planta de destilação por pressão 

variante realizada no UNISIM®, assim como os valores apresentados por Luyben (2008). 

Tabela 5.1 – Resultados da simulação – Planta de destilação por pressão variante 

Corrente 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 
Acetona Metanol 

F 
Luyben 320,0 1 540,0 0,5000 0,5000 

UNISIM 320,0 1 540,0 0,5000 0,5000 

D1 
Luyben 329,0 1 458,7 0,7500 0,2500 

UNISIM 328,5 1 457,2 0,7650 0,2350 

B1 
Luyben 345,0 1 269,7 0,0005 0,9995 

UNISIM 337,5 1 269,8 0,0009 0,9991 

D2 
Luyben 337,0 10 188,4 0,4000 0,6000 

UNISIM 350,7 10 181,4 0,4162 0,5838 

B2 
Luyben 418,0 10 270,3 0,9940 0,0060 

UNISIM 416,8 10 270,3 0,9940 0,0060 
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Os resultados obtidos para as vazões, temperaturas, pressões e composições das 

correntes da planta de destilação por pressão variante mostram-se coerentes com os resultados 

apontados por Luyben (2008). Apesar das especificações da corrente de entrada serem 

rigorosamente idênticas às especificações detalhadas por Luyben (2008), observa-se, no 

entanto, pequenas divergências, provavelmente decorrentes da diferença entre os softwares 

utilizados, uma vez que Luyben (2008) utilizou o ASPEN PLUS®, da AspenTech. 

Há ainda uma divergência mais expressiva relativa à temperatura da corrente D2, cujo 

valor obtido na simulação realizada encontra-se 13,7K acima da temperatura obtida por 

Luyben (2008), totalizando um desvio de 4%. Isto pode ser explicado devido aos ajustes nos 

parâmetros do modelo termodinâmico utilizado, além da divergência entre softwares. Apesar 

disto, as vazões, temperaturas, pressões e composições das correntes B1 e B2, relativas aos 

produtos finais, são coerentes em relação às apresentadas pelas plantas de referência. 

5.1.2 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DA PLANTA DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

CONVENCIONAL 

A Figura 5.2 apresenta a planta de destilação por pressão variante na própria interface 

do software UNISIM®, baseada na proposta apresentada originalmente por Luyben (2008), 

com as indicações dos respectivos tags das correntes e equipamentos. 

 

Figura 5.2 – Simulação da planta de destilação extrativa convencional no UNISIM®. 
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Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados obtidos para as vazões, temperaturas, 

pressões e composições das correntes na simulação da planta de destilação extrativa 

convencional realizada no UNISIM®, assim como os valores apresentados por Luyben (2008). 

Tabela 5.2 – Resultados da simulação – Planta de destilação extrativa convencional. 

Corrente 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 
Acetona Metanol Água 

F 
Luyben 320,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

UNISIM 320,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

Água 
Luyben 320,0 1 1,73 0,0000 0,0000 1,0000 

UNISIM 320,0 1 1,73 0,0000 0,0000 1,0000 

D1 
Luyben 329,0 1 270,70 0,9940 0,0011 0,0039 

UNISIM 329,2 1 270,71 0,9947 0,0009 0,0044 

B1 
Luyben 364,0 1 1369,00 0,0005 0,1974 0,8021 

UNISIM 359,1 1 1335,47 0,0006 0,2085 0,7909 

D2 
Luyben 338,0 1 271,10 0,0025 0,9950 0,0025 

UNISIM 337,6 1 271,11 0,0027 0,9950 0,0023 

B2 
Luyben 378,0 1 1098,30 0,0000 0,0005 0,9995 

UNISIM 373,1 1 1084,36 0,0000 0,0003 0,9997 

B2.1 
Luyben * * * * * * 

UNISIM 320,0 1 1024,36 0,0000 0,0003 0,9997 

B2.R 
Luyben 320,0 1 1098,30 0,0000 0,0005 0,9995 

UNISIM 320,0 1 1084,36 0,0000 0,0003 0,9997 

*Valores não apresentados por Luyben (2008). 

Os resultados obtidos para as vazões, temperaturas, pressões e composições das 

correntes para a planta de destilação extrativa convencional, assim como os apresentados 

anteriormente na Tabela 5.1 para a planta de destilação por pressão variante, mostram-se 

coerentes com os resultados apontados por Luyben (2008). As especificações das correntes F 

e Água, correspondentes às entradas do sistema, apontadas por Luyben (2008) foram seguidas 

rigorosamente, levando a resultados consequentemente bastante similares.  

As pequenas divergências entre resultados devem-se, provavelmente e mais uma vez, 

à divergência entre os softwares utilizados. Os maiores desvios são relativos à vazão molar 

(2,5%) e à temperatura (1,5%) da corrente B1. É importante ressaltar que as vazões, 

temperaturas, pressões e composições das correntes das correntes D1 e D2, correspondentes 

aos produtos finais aproximam-se satisfatoriamente dos valores apresentados por Luyben 

(2008), o que garante que a qualidade final dos produtos permaneceu inalterada apesar destas 

pequenas divergências. 
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5.1.3 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DA PLANTA DE DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

INTEGRADA ENERGETICAMENTE 

A Figura 5.3 apresenta a planta de destilação por pressão variante na própria interface 

do software UNISIM®, baseada na proposta apresentada originalmente por Luyben (2008), 

com as indicações dos respectivos tags das correntes e equipamentos. 

 

Figura 5.3 – Simulação da planta de destilação extrativa integrada energeticamente no 

UNISIM®. 

Na Tabela 5.3 são apresentados os resultados obtidos para as vazões, temperaturas, 

pressões e composições das correntes na simulação da planta de destilação extrativa 

convencional realizada no UNISIM®, assim como os valores apresentados por Luyben (2008). 

Tabela 5.3 – Resultados da simulação – Planta de destilação extrativa integrada 

energeticamente. 

Corrente 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 
Acetona Metanol Água 

F 
Luyben 308,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

UNISIM 308,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

Água 
Luyben 320,0 1 2,50 0,0000 0,0000 1,0000 

UNISIM 320,0 1 2,50 0,0000 0,0000 1,0000 

D1 
Luyben 329,0 1 270,70 0,9950 0,0011 0,0039 

UNISIM 329,2 1 270,70 0,9950 0,0004 0,0047 

B1 
Luyben 364,0 1 1369,00 0,0005 0,1970 0,8025 

UNISIM 354,7 1 1370,13 0,0005 0,1970 0,8025 
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Tabela 5.3 – Resultados da simulação – Planta de destilação extrativa integrada 

energeticamente (continuação). 

Corrente 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 
Acetona Metanol Água 

D2 
Luyben 385,0 5 270,50 0,0007 0,9950 0,0043 

UNISIM 384,9 5 271,10 0,0004 0,9959 0,0037 

B2 
Luyben 427,0 5 1097,40 0,0005 0,0005 0,9990 

UNISIM 425,5 5 1099,03 0,0001 0,0003 0,9996 

B2.1 
Luyben * * * * * * 

UNISIM 320,0 1 1099,03 0,0001 0,0000 0,9999 

B2.R 
Luyben 320,0 1 1097,40 0,0005 0,0005 0,9990 

UNISIM 320,0 1 1098,33 0,0001 0,0003 0,9996 

*Valores não apresentados por Luyben (2008). 

Tal como os resultados apresentados anteriormente para as vazões, temperaturas, 

pressões e composições nas Tabelas 5.1 e 5.2, os resultados obtidos relativos à planta de 

destilação extrativa integrada energeticamente aproximam-se satisfatoriamente aos 

apresentados por Luyben (2008). Como nos casos anteriores, as especificações das correntes 

F e Água, correspondentes às entradas no sistema, foram rigorosamente seguidas, conforme 

apresentado por Luyben (2008), acarretando em desvios reduzidos.  

Mais uma vez, as divergências verificadas na Tabela 5.3, que apresesentam um desvio 

máximo de 2,5% para a temperatura da corrente B1, podem ser justificadas pela diferença 

entre os softwares utilizados na simulação. Assim como nos resultados das simulações 

apresentados anteriormente, observa-se que os valores obtidos para as vazões, temperaturas, 

pressões e composições das correntes correspondentes aos produtos finais – correntes D1 e 

D2 – assemelham-se aos valores apresentados por Luyben (2008), fato que atesta que a pureza 

do produto final não foi alterada em razão destas pequenas divergências. 

5.2 RESULTADOS – ECOINDICADORES 

Os resultados obtidos para os ecoindicadores de emissão de CO2, consumo de água e 

consumo energético são apresentados em categorias distintas explicitando-os para cada 

variante do processo: destilação por pressão variante, destilação extrativa convencional e 

destilação extrativa integrada energeticamente. 
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5.2.1 RESULTADOS – ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

A Tabela 5.4 apresenta os resultados para o ecoindicador de consumo energético da 

planta de destilação por pressão variante. Tanto as variáveis de consumo, quanto as variáveis 

de produção são apresentadas. 

Tabela 5.4 – Ecoindicador de consumo energético – Destilação por pressão variante. 

Fonte GJ/h 

Bomba (P-100) 0,054 

Refervedor (Qreb1) 64,890 

Refervedor (Qreb2) 30,694 

Consumo total de energia 95,638 

Produção  t/h 

Corrente B1 8,68 

Corrente B2 15,66 

Produção total 24,34 

Ecoindicador (GJ/t) 3,929 

Pode ser observado que o valor do ecoindicador energético é de 3,929 GJ/t, valor esse 

que será utilizado como base de comparação com as demais plantas. 

A Tabela 5.5 apresenta os resultados para o ecoindicador de consumo energético da 

planta de destilação extrativa convencional. Tanto as variáveis de consumo, quanto as 

variáveis de produção são apresentadas. 

Tabela 5.5 – Ecoindicador de consumo energético – Destilação extrativa convencional. 

Fonte GJ/h 

Bomba (P-100) 0,000 

Refervedor (Qreb1) 14,900 

Refervedor (Qreb2) 9,456 

Consumo total de energia 87,682 

Produção  t/h 

Corrente D1 15,67 

Corrente D2 8,70 

Produção total 24,37 

Ecoindicador (GJ/t) 3,598 
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Na Tabela 5.5 é possível observar que o consumo energético total diminui, 

acarretando, consequentemente, na diminuição do ecoindicador para 3,598 GJ/t. Comparando 

à planta de destilação por pressão variante, a planta de destilação extrativa convencional 

apresenta uma redução de 0,331 GJ/h, o que corresponde a um decréscimo de 8,43%. 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados para o ecoindicador de consumo energético da 

planta de destilação extrativa convencional. Tanto as variáveis de consumo, quanto as 

variáveis de produção são apresentadas. 

Tabela 5.6 – Ecoindicador de consumo energético – Destilação extrativa integrada 

energeticamente. 

Fonte GJ/h 

Bomba (P-100) 0,005 

Refervedor (Qreb1) 0,000 

Refervedor (Qreb2) 16,275 

Consumo total  58,608 

Produção  t/h 

Corrente D1 15,67 

Corrente D2 8,70 

Produção total 24,37 

Ecoindicador (GJ/t) 2,405 

Na Tabela 5.6 é possível observar que o consumo energético total diminui, 

acarretando, consequentemente, na diminuição do ecoindicador para 2,405 GJ/t. Comparando 

à planta de destilação por pressão variante, a planta de destilação extrativa integrada 

energeticamente apresenta uma redução de 1,524 GJ/h, o que corresponde a um expressivo 

decréscimo de 38,79%. Quando comparada à planta de destilação extrativa convencional, a 

redução no consumo energético é de 1,193 GJ/h, o que corresponde a uma também expresiva 

diminuição de 33,16%. 

A fim de possibilitar uma visualização clara, é apresentada na Figura 5.3 a 

comparação entre os resultados obtidos paras os consumos de energia e ecoindicadores de 

consumo de energia para todas as plantas estudadas. 
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Figura 5.4 – Comparação dos consumos e ecoindicadores de energia. 

5.2.2 RESULTADOS – ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

A Tabela 5.7 apresenta os resultados obtidos para o ecoindicador de emissão de CO2 

para a planta de destilação por pressão variante. As variáveis de consumo, de produção, tipo 

de emissão de cada equipamento e suas respectivas eficiências são apresentadas. 

Tabela 5.7 – Ecoindicador de emissão de CO2 – Destilação por pressão variante. 

Fonte Tipo de Emissão 
Energia 

(MW) 
Eficiência 

Quantidade 

(tCO2/h) 

Bomba (P-100) Indireta 0,0105 75% 0,002 

Referfedor (Qreb1) Combustão 14,42 80% 3,640 

Referfedor (Qreb2) Combustão 6,82 80% 1,722 

Total 
 

21,2515 
 

5,364 

Produção 
   

t/h 

Corrente B1 
   

8,680 

Corrente B2 
   

15,660 

Produção total 
   

24,340 

Ecoindicador de CO2 (tCO2/t) 
  

0,2204 

O resultado obtido de 0,2204 tCO2/t será utilizado como parâmetro para a comparação 

com as demais variantes estudadas. 
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A Tabela 5.8 apresenta os resultados obtidos para o ecoindicador de emissão de CO2 

para a planta de destilação extrativa convencional. As variáveis de consumo, de produção, 

tipo de emissão de cada equipamento e suas respectivas eficiências são apresentadas. 

Tabela 5.8 – Ecoindicador de emissão de CO2 – Destilação extrativa convencional. 

Fonte 
Tipo de 

Emissão 

Energia 

(MW) 
Eficiência 

Quantidade 

(tCO2/h) 

Bomba (P-100) Indireta - - - 

Referfedor (Qreb1) Combustão 11,92 80% 3,009 

Referfedor (Qreb2) Combustão 7,57 80% 1,910 

Total 
 

19,4850 
 

4,9190 

Produção 
   

t/h 

Corrente D1 
   

15,67 

Corrente D2 
   

8,70 

Produção total 
   

24,37 

Ecoindicador de CO2 (tCO2/t) 
  

0,2019 

É possível observar uma diminuição na emissão total de CO2 decorrente do processo 

de 5,364 t/h na planta de destilação por pressão variante para 4,919 t/h na planta de destilação 

extrativa convencional, o que corresponde a uma redução de 8,41%. Deve-se ressaltar que, 

para esta última, não há bomba entre as colunas T-100 e T-101. 

A Tabela 5.9 apresenta os resultados obtidos para o ecoindicador de emissão de CO2 

para a planta de destilação extrativa integrada energeticamente. As variáveis de consumo, 

produção, tipo de emissão de cada equipamento e suas respectivas eficiências são 

apresentadas. 

Tabela 5.9 – Ecoindicador de emissão de CO2 – Destilação extrativa integrada 

energeticamente. 

Fonte 
Tipo de 

Emissão 

Energia 

(MW) 
Eficiência 

Quantidade 

(tCO2/h) 

Bomba (P-100) Indireta 0,0049 75% 0,0008 

Referfedor (Qreb1) Combustão 11,99 80% 3,027 

Referfedor (Qreb2) Combustão 16,02 80% 4,044 

Total 
 

16,0249 
 

4,0451 

Produção 
   

t/h 

Corrente D1 
   

15,67 

Corrente D2 
   

8,70 

Produção total 
   

24,37 

Ecoindicador de Emissão de CO2 (tCO2/t)   
0,1660 
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Observa-se que para esta última variante das plantas estudadas, a queda na emissão de 

CO2 e, consequentemente, a queda do ecoindicador de emissão de CO2, é ainda mais 

significativa, alcançando 4,0451 tCO2/h, valor que corresponde a uma redução de 24,69% e 

17,77%, quando comparado às plantas de destilação por pressão variante e destilação 

extrativa convencional, respectivamente. 

A Figura 5.5 possibilita uma melhor observação dos ganhos em ecoeficiência relativo 

à emissão de CO2 na planta de destilação extrativa convencional e, mais acentuadamente, na 

planta de destilação extrativa com integração energética. 

 

Figura 5.5 – Comparação das emissões e ecoindicadores de emissão de CO2. 

5.2.3 RESULTADOS – ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

O consumo total de água e vapor calculado corresponde à vazão total de água 

circulante. Desta forma, o ecoindicador de consumo de água é calculado contabilizando-se 

apenas as perdas no processo. 

Segundo Turton et al. (2009), considera-se que 1% do total de água consumida 

corresponde principalmente a perdas na coluna de resfriamento (por arraste, evaporação, 

vazamento, entre outros fatores) e na própria utilização no processo. Para o vapor, entretanto, 
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além das perdas por vazamento e na própria utilização na planta há ainda perdas 

correspondentes à geração na caldeira, de aproximadamente 1%. Portanto, considera-se que 

2% do vapor é perdido no processo.  

A Tabela 5.10 apresenta os resultados obtidos para o ecoindicador de consumo de 

água para a planta de destilação por pressão variante. Tanto as variáveis de consumo e suas 

respectivas perdas, quanto as variáveis de produção são apresentadas. 

Tabela 5.10 – Ecoindicador de consumo de água – Destilação por pressão variante. 

Fonte 
Quantidade sem perdas 

(m3H2O/h) 
Perdas (%) Perdas (m3H2O/h) 

HPS (Qreb1) 30,44 2% 0,6088 

CW (Qcond1) 896,60 1% 8,9660 

CW (Qcond2) 327,90 1% 3,2790 

HPS (Qreb2) 14,40 2% 0,2880 

CW (Q1) --------- 1% 0,0000 

Consumo total de água 1.269,34 
 

13,1418 

Produção   t/h 

Corrente B1   8,68 

Corrente B2   15,66 

Produção total   24,34 

Ecoindicador de água (m3H2O/t) 
 

0,540 

Pode ser observado que o valor do ecoindicador de consumo de água é de 0,540 

m3H2O/t, valor esse que será utilizado como base de comparação com as demais plantas. 

A Tabela 5.11 apresenta os resultados obtidos para o ecoindicador de consumo de 

água para a planta de destilação extrativa convencional. Tanto as variáveis de consumo e suas 

respectivas perdas, quanto as variáveis de produção são apresentadas. 
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Tabela 5.11 – Ecoindicador de consumo de água – Destilação extrativa convencional. 

Fonte 
Quantidade total 

(m3H2O/h) 
Perdas (%) Perdas (m3H2O/h) 

 

HPS (Qreb1) 25,16 2% 0,5032  

CW (Qcond1) 658,00 1% 6,5800  

CW (Qcond2) 445,90 1% 4,4590  

HPS (Qreb2) 15,97 2% 0,3194  

CW (Q1) 69,77 1% 0,6977  

Consumo total de água 
 

 12,5593  

Produção   t/h  

Corrente D1   15,67  

Corrente D2   8,70  

Produção total   24,37  

Ecoindicador de água (m3H2O/t)  0,515  

Na Tabela 5.11 observa-se que o consumo de água total é de 12,56 m3H2O/h. Em 

comparação à planta de destilação por pressão variante, a planta de destilação extrativa 

convencional apresenta uma moderada redução de 0,583 m3H2O/h, o que corresponde a um 

decréscimo de 4,43%. 

A Tabela 5.12 apresenta os resultados obtidos para o ecoindicador de consumo de 

água para a planta de destilação extrativa integrada energeticamente. Tanto as variáveis de 

consumo e suas respectivas perdas, quanto as variáveis de produção são apresentadas. 

Tabela 5.12 – Ecoindicador de consumo de água – Destilação extrativa integrada 

energeticamente. 

Fonte 
Quantidade sem 

perdas (m3H2O/h) 
Perdas (%) Perdas (m3H2O/h) 

 

HPS (Qreb1) -------- 2% 0,0000  

CW (Qcond1) 644,60 1% 6,4460  

CW (Qcond2) 128,10 1% 1,2810  

HPS (Qreb2) 27,49 2% 0,5498  

CW (Q1) 149,60 1% 1,4960  

Consumo total de água 
 

 9,7728  

Produção   t/h  

Corrente D1   15,67  

Corrente D2   8,70  

Produção total   24,37  

Ecoindicador de água (m3H2O/t)  0,401  
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Na Tabela 5.12 é possível observar que o consumo de água total diminui 

consideravelmente, acarretando, consequentemente, na diminuição do ecoindicador para 

0,401 m3 H2O/t. Ao comparar este resultado ao da planta de destilação por pressão variante, a 

planta de destilação extrativa integrada energeticamente apresenta uma significativa redução 

de 3,37 m3H2O/h, o que corresponde a um decréscimo de 25,64%. Quando comparada à 

planta de destilação extrativa convencional, a redução no consumo água é de 2,79 m3H2O/h, o 

que corresponde a um decréscimo de 22,19%. 

A Figura 5.6 permite uma clara visualização da redução do consumo de água e seu 

respectivo ecoindicador para a planta de destilação extrativa integrada energeticamente, 

quando comparada às demais variantes. 

 

Figura 5.6 – Comparação dos consumos e ecoindicadores de água. 

5.2 RESULTADOS – ÍNDICE COMPARATIVO DE ECOEFICIÊNCIA 

Conforme apresentado na metodologia no Capítulo 3, foi possível desenvolver o 

índice de comparação de ecoeficiência – ICE para as três plantas estudadas, com base nos 

ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água. 

O conceito de ICE foi implementado para comparar quali e quantitativamente a 

ecoeficiência das três variantes das plantas de separação da mistura acetona-metanol. 

Primeiramente, com base nos seus respectivos ecoindicadores, todas as plantas foram 
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comparadas entre si para determinar a menos ecoeficiente dentre as três. Em seguida, foram 

comparadas as duas plantas restantes afim de prover resultados mais completos. 

Para isso, foi necessário realizar o adimensionamento dos ecoindicadores por 

categoria, dividindo-se cada um pelo maior valor encontrado na categoria correspondente, 

conforme apresentado na Tabela 5.13.  

Tabela 5.13 – Adimensionamento dos ecoindicadores. 

Ecoindicador 
Destilação por 

Pressão Variante 

Destilação Extrativa 

Convencional 

Destilação Extrativa 

Integrada 

Energeticamente 

Consumo Energético 3,929* 3,598 2,405 

Emissão de CO2 0,221* 0,202 0,135 

Consumo de Água 0,540* 0,515 0,401 

Ecoindicadores Normalizados 

Consumo Energético 1 0,916 0,612 

Emissão de CO2 1 0,914 0,611 

Consumo de Água 1 0,954 0,743 

*Maiores resultados por categoria: base para normalização. 

A partir da Tabela 5.13, é possível verificar que os resultados normalizados (i.e. 

valores entre 0 e 1, sendo 1 o pior resultado) não possuem unidade, o que permite sua 

contabilização conjunta na forma de índice. Tais resultados, avaliados com base no Índice 

Comparativo de Ecoeficiência, são apresentados qualitativamente nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9. 

As Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 foram elaboradas com auxílio do software Excel®®, da 

Microsoft através da construção de gráficos do tipo “radar”. 

É importante ressaltar que, como apenas três ecoindicadores foram avaliados para cada 

planta, as referidas figuras formam triângulos escalenos, uma vez que, segundo Pereira et al. 

(2013), o número de lados dos polígonos formados é idêntico ao número de ecoindicadores 

avaliados. 
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Figura 5.7 – ICE para a planta de destilação por pressão variante. 

 

Figura 5.8 – ICE para a planta de destilação extrativa convencional. 

 

Figura 5.9 – ICE para a planta de destilação extrativa integrada energeticamente. 
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É possível observar, a partir das Figuras 5.7, 5.8 e 5.9, que o triângulo correspondente 

à planta de destilação extrativa integrada energeticamente apresenta o menor tamanho (melhor 

resultado). Para verificar quantitativamente o mesmo, calcula-se as áreas dos triângulos que 

representam o índice. 

Conforme apresentado na metodologia no Capítulo 3, a área de cada triângulo pode ser 

facilmente calculada através da "lei dos Senos" (Equação 3.15). É importante ressaltar que, 

nos gráficos tipo “radar”, o ângulo θ equivale a 2π divido pelo número de ecoindicadores, 

uma vez que os eixos são equidistantes e dividem-se em uma volta completa de 360º.  

Em seguida, o ICE é determinado a partir da Equação (2.6). A Tabela 5.14 apresenta 

os resultados para as três plantas avaliadas. 

Tabela 5.14 – Determinação do ICE para todas as plantas analisadas. 

Ecoindicador x 

Ecoindicador 

Destilação por 

Pressão Variante 

Destilação Extrativa 

Convencional 

Destilação Extrativa 

Integrada 

Energeticamente 

Consumo Energético 

x Consumo de Água 
1 0,875 0,457 

Consumo de Água x 

Emissão de CO2 
1 0,876 0,563 

Emissão de CO2 x 

Consumo Energético 
1 0,839 0,461 

Soma 3 2,590 1,481 

(1/2)*sen(2π/3) 0,433 0,433 0,433 

Área do triângulo 1,299 1,122 0,641 

ICE ---- 13,7 50,6 

A partir da Tabela 5.14 é possível observar que, considerando o mesmo nível de 

importância para os ecoindicadores, em relação à planta de destilação por pressão variante, a 

planta de destilação extrativa convencional é 13,7% mais ecoeficiente e a planta de destilação 

extrativa integrada energeticamente é 50,6% mais ecoeficiente. 

A Tabela 5.15, por sua vez, apresenta os resultados do ICE para as plantas de 

destilação extrativa, também determinados a partir da Equação (2.6), enquanto a Tabela 5.14 

apresenta os resultados para as três plantas avaliadas. 
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Tabela 5.15 – Determinação do ICE para as plantas de destilação extrativa. 

Ecoindicador x Ecoindicador Convencional Integrada Energeticamente 

Consumo Energético x Consumo de Água 1 0,520 

Consumo de Água x Emissão de CO2 1 0,520 

Emissão de CO2 x Consumo Energético 1 0,447 

Soma 3 1,488 

(1/2)*sen(2π/3) 0,433 0,433 

Área do triângulo 1,229 0,644 

ICE ---- 50,4 

A partir da Tabela 5.15 é possível observar que, considerando o mesmo nível de 

importância para os ecoindicadores, em relação à planta de destilação extrativa convencional, 

a planta de destilação extrativa integrada energeticamente é 50,4% mais ecoeficiente. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Este capítulo final apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

relacionados ao estudo de ecoindicadores para as plantas de destilação da mistura acetona-

metanol. 

6.1 CONCLUSÕES 

Ao longo deste trabalho foram abordadas três variantes de processo relativas à 

separação da mistura acetona-metanol, a saber: destilação por pressão variante, destilação 

extrativa convencional e destilação extrativa integrada energeticamente, todas apresentadas 

originalmente por Luyben (2008). 

Pode-se afirmar que os resultados obtidos via simulação computacional foram 

coerentes, quando comparados aos apresentados por Luyben (2008), no que tange às vazões, 

composições, temperaturas e pressões das correntes, bem como as energias requeridas nos 

equipamentos, havendo apenas pequenas divergências entre os valores.  

Além desta análise, que ratifica os resultados expostos por Luyben (2008), foi possível 

também quantificar as emissões de CO2, consumo de água e consumo de energia das plantas 

estudadas, utilizando-se os respectivos ecoindicadores. Pôde-se então observar uma 

significante diminuição do impacto ambiental para as plantas de destilação extrativa 
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convencional e destilação extrativa integrada energeticamente, sendo ainda mais expressiva 

para essa última. 

Quanto à emissão de CO2, observou-se uma redução de 8,41% e 24,69% nas plantas 

de destilação extrativa convencional e destilação extrativa integrada energeticamente, 

respectivamente, se comparadas ao processo por destilação por pressão variante. Em relação 

ao consumo de água, a redução foi de 4,43% e 25,64% nas plantas de destilação extrativa 

convencional e destilação extrativa integrada energeticamente, respectivamente, quando 

comparadas ao processo por destilação por pressão variante. Por fim, a diminuição no 

consumo energético nas plantas de destilação extrativa convencional e destilação extrativa 

integrada energeticamente foi de 8,43% e 38,79%, respectivamente, se comparadas ao 

processo por destilação por pressão variante. 

Face a estes resultados, fica evidente a redução significativa no consumo de água e 

energia referentes à planta de destilação extrativa integrada energeticamente. Isto deve-se ao 

fato do refervedor da coluna T-100 não necessitar de fonte externa para fornecimento de 

energia, assim como um menor volume de água utilizada no condensador da coluna T-101. 

Entretanto, o uso de um componente adicional como solvente nos processos de 

destilação extrativa implica em uma maior dificuldade de obtenção da pureza desejada do 

produto. Ainda assim, acredita-se que a planta de destilação extrativa integrada 

energeticamente seja a opção mais adequada para a separação da mistura acetona-metanol no 

que se refere tanto aos aspectos ambientais, quanto à pureza do produto final. 

Além disso, a partir da avaliação conjunta dos ecoindicadores, por meio do Índice 

Comparativo de Ecoeficiência (ICE), foi possível verificar que, em relação à planta de 

destilação por pressão variante, as plantas de destilação extrativa convencional e integrada 

energeticamente são 13,7% e 50,6% mais ecoeficientes, respectivamente. 

Por fim, comparando-se ambas as plantas de destilação extrativa através do ICE, 

observou-se que a planta integrada energeticamente é 50,4% mais ecoeficiente que a 

convencional. 
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6.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros complementares, recomenda-se: 

 Desenvolver estudo de viabilidade técnico-econômica das três variantes de plantas 

de separação da mistura acetona-metanol, com base na qualidade dos produtos e 

nos consumos de água e de energia; 

 Desenvolver estudo sobre a possibilidade de integração energética para a planta de 

destilação por pressão variante, como também sugerido por Luyben (2012); 

 Desenvolver estudo de segurança e risco a respeito dos processos de separação 

acetona-metanol, através de análise HAZOP, com base na operabilidade dos 

equipamentos e propriedades químicas das substâncias envolvidas.  

Por fim, acredita-se que este trabalho apresente a importância e utilidade dos conceitos 

de ecoindicadores, aplicando três métricas distintas de maneira prática e, deste modo, 

contribuindo para o tema de sustentabilidade com auxílio de simulação computacional. 
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Resumo 

Nas indústrias, a avaliação de processos em relação às suas variáveis econômicas e 

ambientais apresenta papel fundamental na redução de custos, riscos, matérias-primas e 

impactos ambientais. Particularmente para este último, fatores como consumo energético, 

consumo de água e emissão de gases de efeito estufa devem ser rigorosamente avaliados, 

principalmente na fase de projeto de novos processos. Atualmente a simulação 

computacional tem sido amplamente utilizada para essa finalidade. Este trabalho visa 

estimar e comparar, através de simulação computacional, as emissões de CO2 para três 

diferentes processos de separação acetona-metanol. O conceito de ecoindicador, uma 

relação entre uma variável ambiental e outra econômica foi utilizado. Os resultados 

mostraram que a destilação extrativa integrada energeticamente é o processo com menor 

emissão de CO2 por quantidade produzida. 

 

Palavras-chave: Destilação, Acetona, Metanol, Ecoindicador de Emissão de CO2, Simulação 
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1. INTRODUÇÃO 

A conscientização da sociedade sobre desenvolvimento sustentável e a competitividade 

cada vez mais acirrada no mercado mundial tem impulsionado as indústrias a melhorarem o 

desempenho de seus processos. Esta busca está relacionada ao custo/qualidade dos produtos e 

à redução do consumo de matéria-prima e dos impactos ambientais causados por suas ações, 

resultando na chamada ecoeficiência (WBCSD, 2000). 

A ecoeficiência é um objetivo comum das indústrias que visam sustentabilidade, uma vez 

que relaciona os impactos ambientais diretamente com o desenvolvimento econômico (Müller 

et al., 2014) e está baseada na avaliação de ecoindicadores, globais ou não. Segundo a 

UNCTAD (2004) um ecoindicador é uma métrica representada geralmente de forma simples, 

pela razão entre uma variável ambiental (consumos energético, de água e de matéria prima, 

geração de efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissão de CO2, entre outras) e uma variável 

econômica (receita ou produção). Métricas matematicamente mais complexas também podem 

ser desenvolvidas (Callens e Tyteca, 1999). 

Assim, além da tradicional avaliação técnico-financeira, os ecoindicadores têm sido 

utilizados para realização de estudos comparativos e auxílio na tomada de decisões (por ações 

de engenharia ou modificações nos processos produtivos existentes), bem como na avaliação 

de novos projetos industriais que visam sustentabilidade por meio de ecoeficiência. 

A avaliação de processos industriais correlacionando suas variáveis econômicas e 

ambientais tem se tornado parâmetro chave para comparação de processos (principalmente na 

fase de desenvolvimento de novos projetos). Nesta avaliação, estão inclusos os estudos: de 

diferentes rotas produtivas, isto é, utilização de diferentes matérias-primas; de diferentes 

layouts de processo, como por exemplo, com ou sem integração energética ou substituição de 

um reator químico e uma coluna de destilação convencional por uma coluna de destilação 

reativa; na avaliação de novas tecnologias, como por exemplo, diferentes catalisadores em 

reatores de leito fixo (conversão em produto/ temperatura no leito/ seletividade); entre outras. 

Entre as diversas possibilidades de avaliação de projetos, pode-se destacar: consultoria de 

equipe de projeto (expertise), dados reais (produção, receita econômica, impactos ambientais, 

entre outros) e simulação computacional. Essa última tem sido amplamente utilizada, uma vez 

que, além de apresentar custos relativamente menores, torna muito mais eficiente e viável a 

análise de modificações e adaptações em projetos de equipamentos e processos (Turton et al., 

2012). Isto é conhecido genericamente como Engenharia de Processos Auxiliada por 
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Computadores (do acrônimo em inglês CAPE: "Computer Aided Process Engineering") que 

está conquistando novas fronteiras na área de engenharia de processos. 

Nesse contexto, processos de separação de acetona-metanol são particularmente 

desafiadores, devido à importância desses insumos e à existência de diferentes configurações 

(design/layout) e, por isso, tem ganhado atenção de pesquisadores em problemas envolvendo 

modelagem, simulação, controle, configuração operacional e otimização (Langston et al., 

2005; Luyben, 2008; Gil et al., 2009; Youa et al., 2014). Entretanto, esses estudos não 

avaliaram emissões de CO2, ou qualquer outro fator de impacto ambiental. 

A estimativa inicial das emissões de CO2 para a avaliação de três configurações de 

processos de separação de acetona-metanol (destilação por pressão variante, destilação 

extrativa e destilação extrativa integrada energeticamente) por meio de ecoindicadores e 

através de simulação computacional constitui o caráter inovador e desafiador que motivou a 

realização deste trabalho. 

Este trabalho está organizado em cinco seções, além desta introdução. A seção 2 apresenta 

as características dos compostos acetona e metanol, suas rotas produtivas e aplicações e revisa 

os processos de separação acetona-metanol e ecoindicadores na indústria. A seção 3 apresenta 

a metodologia de simulação e desenvolvimento dos ecoindicadores de emissão CO2. A seção 

4 apresenta os processos de separação acetona-metanol em detalhes. A seção 5 apresenta os 

resultados para a simulação e ecoindicador. Finalmente, a seção 6 conclui o artigo. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 Esta seção apresenta as características da acetona e do metanol, suas rotas de produção e 

aplicações na indústria. Apresenta, também, uma revisão sobre os processos de separação de 

destes compostos. É ressaltada, ainda, a utilização de pacotes computacionais para simulação 

e as aplicações de ecoindicadores na indústria, conforme descrito a seguir. 

 

2.1. Processo de separação acetona-metanol 

A acetona, nome popular da propanona, é um líquido incolor, inflamável e que evapora 

facilmente. É um composto orgânico de fórmula química CH3(CO)CH3, miscível em água e 

possui peso molecular de 58,08 g/mol e ponto de ebulição de 56,14 ºC (Weber et al., 2014). 

Na indústria química, a acetona é principalmente utilizada na reação com fenol para a 

fabricação do bisfenol-A e na produção de metacrilato de metila, além de ser utilizada como 
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solvente em diversas aplicações, como por exemplo, na indústria farmacêutica como solvente 

de extração para gorduras e óleos (ICIS, 2007). Segundo Weber e colaboradores (2014) as 

principais rotas de produção da acetona são: oxidação do cumeno, oxidação do propileno, 

oxidação do di-isopropil-benzeno, fermentação da biomassa e desidrogenação do álcool 

isopropílico. Cada rota tecnológica apresenta diferentes vantagens e desvantagens tecnico-

econômicas e ambientas quando comparadas entre si, as quais são amplamente discutidas na 

literatura. 

O metanol, também chamado de álcool metílico, é um líquido incolor, inflamável e que 

possui chama invisível. É um álcool de fórmula química CH3OH, miscível em água e possui 

peso molecular de 32,04 g/mol e ponto de ebulição de 64,7 ºC (Ott et al., 2012). É utilizado 

nas unidades de olefinas em plantas petroquímicas, na produção de biodisel e éter dimetílico, 

e na preparação de produtos na indústria química, como por exemplo, na preparação de 

formaldeídos, ácido acético, éter metil terciário butílico (MTBE) e corantes. É amplamente 

utilizado na indústria como solvente, principalmente em reações de importância 

farmacológica, como no preparo de colesterol, vitaminas e hormônios. Ademais, atualmente 

tem recebido maior importância na sua utilização como uma fonte combustível alternativa aos 

hidrocarbonetos (Hilmen, 2000). Segundo Ott e coloboradores (2012) as principais rotas de 

produção de metanol são a partir do petróleo bruto, gasolina, butanol, carvão, biomassa, gás 

de síntese (rico em monóxido e dióxido de carbono) e gás natural. 

Na indústria farmacêutica resíduos de solventes formam uma mistura de acetona-metanol. 

Essa é uma mistura azeotrópica de mínimo ponto (especificamente na temperatura de 55,24°C 

à pressão atmosférica), isto é, dada uma composição específica, apresenta ponto de ebulição 

constante, comportando-se como uma substância pura e ferve a temperaturas inferiores à dos 

componentes puros (Atkins, 2012). A destilação, ou seja, a separação desta mistura, é 

interessante economicamente devido à utilização destes compostos em diferentes processos. 

Para separação de misturas binárias homogêneas, duas abordagens podem ser adotadas 

com sucesso: destilação extrativa e destilação por pressão variante. Segundo Luyben (2008), 

estes métodos são os mais comuns para separação de misturas azeotrópicas homogêneas, 

sendo o primeiro eficaz quando a composição da mistura varia significativamente com a 

pressão e o segundo quando se é possível utilizar um solvente adequado.  

A destilação extrativa é um método de separação muito frequente na indústria e baseia-se 

na alteração da volatilidade relativa, de forma a permitir a separação dos componentes, 
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através da adição de um terceiro agente, ou seja, um solvente (Lei et al., 2003). De outra 

forma, o uso de mudança de pressão na separação de misturas azeotrópicas é conhecido em 

aplicações para separação de misturas como tetrahidrofurano (THF)-água, acetonitrila-água, 

acetona-metanol, entre outras. 

Essas diferentes configurações de processo para separação da mistura acetona-metanol 

tem atraído a atenção de pesquisadores em diversos estudos: simulação e estimação de 

parâmetros a partir de dados de planta piloto (Lang et al., 1994), identificação de condições 

viáveis para separação com base nas parâmetros operacionais: número de estágios, vazão de 

entrada de solvente e razão de refluxo (Lelkes et al., 1998), maximização da recuperação de 

produto de topo via otimização da vazão de solvente (Milani, 1999), simulação e otimização 

(Langston et al., 2005), estratégias de controle e integração energética (Luyben, 2008), 

configuração ótima de operação (Gil et al., 2009), otimização energética (Youa et al., 2014), 

entre outras. Entretanto, em nenhum desses estudos foram avaliadas as emissões de CO2, ou 

qualquer outro fator de impacto ambiental decorrente de tal atividade industrial. 

O presente trabalho visa comparar, por meio de ecoindicadores, os métodos de destilação 

extrativa e destilação por pressão variante na separação de uma mistura azeotrópica binária 

homogênea (acetona-metanol). As plantas simuladas na análise foram apresentadas 

originalmente por Luyben (2008), operando nas condições economicamente otimizadas. 

 

2.2. Simulação Computacional 

Com os atuais avanços tecnológicos, as simulações computacionais passaram a ser 

identificadas como um dos pilares da engenharia de processos. Isto se deve à utilização de 

seus resultados, que promoveu a otimização de processos conhecidos, sintonia de malhas de 

controle, desenvolvimento de novas estratégias de controle, análises de risco e custo, análise 

de estabilidade, dimensionamento de equipamentos, estimativa de parâmetros, reconciliação 

de dados, treinamento de operadores, bem como na diminuição da necessidade de realização 

de experimentos práticos e diversas outras atividades.  

Particularmente, um novo ramo da utilização de simulação computacional - a análise de 

impactos ambientais (Casavant e Côté, 2004) - tem ganhado importância na literatura. 

Algumas aplicações incluem as estimativas de consumo de energia, consumo de água, 

geração de resíduos sólidos, geração de efluentes líquidos, e emissões de SO2 e de CO2. 
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Diante desta demanda de simulações, pacotes computacionais foram (e estão sendo) 

desenvolvidos pela comunidade técnico-científica para suprir esta necessidade. Alguns destes 

softwares são: Aspen PlusTM, Aspen/HYSYSTM, UniSim®, CHEMCADTM, PRO/IITM, 

EMSOTM, gPROMSTM, CAPE-COCOTM, iiSETM, ProSimTM, entre outros. 

Uma vez que o resultado da simulação computacional de um processo geralmente inclui 

variáveis econômicas como produção ou receita líquida e pode, também, incluir variáveis 

ambientais, o desenvolvimento de uma métrica (ecoindicadores) correlacionando ambas pode 

ser desenvolvida. 

 

2.3. Ecoindicadores 

Segundo o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2000), a 

ecoeficiência, avaliada através do desenvolvimento de ecoindicadores, está relacionada à 

capacidade de realização de operações industriais que visam satisfazer as necessidades 

humanas em paralelo à preservação ambiental. Desta forma, o conceito de ecoeficiência 

vincula-se diretamente à ideia de desenvolvimento sustentável. 

A análise de ecoindicadores fornece informações sobre o desempenho ambiental do 

processo industrial relacionado ao seu desempenho financeiro e melhora a eficiência de 

projeções de impactos econômicos e ambientais (UNCTAD, 2004). Esta análise permite, 

também, a organização com Sistema de Gestão Ambiental (SGA) avaliar a sustentabilidade de 

seu negócio e promover a conscientização ecológica e engajamento de pessoas. 

Os gestores de grandes empresas perceberam que ter consciência ecológica poderia trazer 

benefícios importantes para as empresas (El Sayed e Paton, 2005). Desenvolver produtos com 

melhor performance e menor impacto ambiental é atualmente uma importante estratégia de 

mercado (Picazo-Tadeo et al., 2012). Neste sentido, a ecoeficiência e os ecoindicadores 

apresentam um papel importante nas tarefas de tomada de decisão, uma vez que avaliam o 

desempenho de práticas econômicas e sustentáveis através da relação entre uma variável 

ambiental e uma variável econômica (Callens e Tyteca, 1999). Isso é particularmente verdade 

em procedimentos de otimização de processos reais, ou ainda na fase de projeto de um 

processo com mais de uma opção, escolhendo-se o de melhor ecoeficiência. 

Dentre os diversos ecoindicadores analisados na indústria, o ecoindicador de CO2 é o de 

maior destaque, muito provavelmente pela notória preocupação com o aquecimento global. 
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Brown et al. (2012) apontaram que 40% da emissão global de CO2 é proveniente da 

indústria de transformação (metalúrgica, siderúrgica, fertilizantes, cimento, papel e celulose, 

química e petroquímica), provavelmente como consequência deste setor ser responsável por 

aproximadamente um terço do consumo de energia global (Siitonen et al., 2010). 

Para avaliação de ecoeficiência, o ecoindicador de CO2 foi desenvolvido em diversas 

indústrias: cimento (Oggioni et al., 2011), cálcio (Liu et al., 2011), amônia (Zhou et al., 

2010), ferro (Kharel e Charmondusit, 2008), aço (Siitonen et al., 2010) e ferro e aço (Zhang et 

al., 2012). Entretanto, a avaliação de diferentes fluxogramas de processo para separação de 

mistura acetona-metanol oriunda de rejeitos da indústria farmacêutica não foi realizada.  

Em relação às emissões de CO2, o ecoindicador pode ser definido da seguinte maneira: 

• Ecoindicador de Emissão de CO2 – Razão do total de emissão de CO2 em um 

determinado período pela produção total equivalente (unidade tCO2/t). Para fins de 

avaliação, quanto menor o valor dessa relação, melhor é a ecoeficiência do processo. 

 

3. METODOLOGIA 

 Esta seção apresenta a metodologia para simulação e determinação do ecoindicador de 

emissão de CO2. 

 

3.1. Metodologia de Simulação 

 Como base para a simulação dos processos de separação de acetona - metanol foi 

utilizado neste trabalho o pacote computacional UniSim® Design Suite R390, da Honeywell. 

A simulação foi realizada em um Notebook Intel® Core™ i7 2,0 GHz com 8 GB de memória 

e sistema operacional Windows 8.1. 

 É essencial o preenchimento correto no software das especificações fornecidas pela 

planta apresentada por Luyben (2008), de modo a permitir uma avaliação pertinente. Portanto, 

é necessário especificar as correntes de alimentação (vazões, composições, temperaturas e 

pressões), as variáveis independents (parâmetros, dimensões e eficiências dos equipamentos) 

e as condições operacionais. Desta forma, as variáveis dependentes de saída da planta (i.e. 

vazões de topo e fundo dos equipamentos, suas composições, temperaturas e pressões) serão 

corretamente fornecidas pela simulação, através da resolução de sistemas de equações 

fenomenológicas MESH (Mass Equilibrium Summation Heat) que representam o sistema. 
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3.2. Metodologia de Obtenção do Ecoindicador de CO2 

De acordo com as diretrizes apresentadas pelo Intergovernmental Panel on Climate 

Change - IPCC (IPCC, 2006), as emissões de CO2 podem ser quantificadas conforme: 

• Emissão por combustão – Proveniente da queima de combustíveis líquidos ou 

gasosos, para aquecimento direto ou para geração de vapor na caldeira. 

• Emissão indireta - Proveniente de fonte externa vapor ou de energia elétrica. 

• Emissão fugitiva - Proveniente de pequenos vazamentos (válvulas, flanges, etc.), de 

veículos de transporte de produtos e, principalmente, por alívio para flare. 

Os fatores de conversão utilizados nos cálculos são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Fatores de conversão para emissões indiretas de CO2. 

Dados de conversão/ propriedades Valor Referência 

Conversão Energia Elétrica em CO2 0,1244 tCO2/MWh MCT (2016) 

Conversão de Energia em CO2 (base Gás Natural) 0,0561 tCO2/GJ* IPCC (2006) 

* 0,20196 tCO2/ MWh. (3,6 GJ = 1 MWh).  

O valor de 0,1244 tCO2/MWh é a média de emissão de CO2 por geração de energia 

elétrica do Brasil para o ano de 2015, segundo MCT (2016). 

A determinação do ecoindicador de CO2 foi realizada através da razão entre a quantidade 

de CO2 emitida (tCO2/h) e a produção (t/h) de acetona e metanol considerando-se: 

• Emissões fugitivas por vazamento e transporte são negligenciáveis; 

• As bombas e compressores operam com energia elétrica e com eficiência de 75% 

(padrão do UniSim®); 

• Os refervedores operam com vapor de água gerado pela queima de gás natural na 

caldeira, que opera com eficiência de 80%. 

 

4. PROCESSO DE SEPARAÇÃO ACETONA-METANOL 

Os processos de separação acetona-metanol estudados neste trabalho foram baseados nas 

plantas originalmente apresentadas por Luyben (2008), e seus respectivos fluxogramas são 

ilustrados nas Figuras 1, 2 e 3. Os processos foram considerados em estado estacionário. 
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Figura 1 - Planta de destilação por pressão variante apresentada por Luyben (2008). 

 

Figura 2 - Planta de destilação extrativa apresentada por Luyben (2008). 

 
Figura 3 - Planta de destilação extrativa com integração energética apresentada por Luyben 

(2008).
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Para a simulação das plantas, utilizou-se o modelo termodinâmico UNIQUAC, o mesmo 

utilizado por Luyben (2008). Ademais, foram utilizadas as mesmas especificações de entrada 

(vazões, temperaturas e pressões) e variáveis independentes (parâmetros, dimensões e 

eficiências dos equipamentos) para os processos, exceto quando especificado nesta seção. 

Na planta de destilação com variação de pressão, a corrente Feed é alimentada na coluna 

de metanol (T-100). O produto dessa coluna (corrente B1) é retirado como produto de fundo 

com 99,5 mol% de metanol e o destilado (corrente D1) é encaminhado à coluna de acetona 

(T-101). Na segunda coluna, o produto de fundo (corrente B2) é retirado com 99,4 mol% de 

acetona e o destilado é reciclado para a primeira coluna. 

Nas plantas de destilação extrativa, a corrente Feed é alimentada na coluna de acetona (T-

100). O destilado desta coluna (corrente D1) é retirado como destilado contendo 99,5 mol% 

de acetona e o produto de fundo (corrente B1) é, por sua vez, encaminhado à coluna de 

metanol (T-101), na qual o produto (corrente D2) é obtido como destilado contendo 99,5 

mol% de metanol. O produto de fundo da segunda coluna (corrente B2) é resfriado, misturado 

com uma corrente makeup de água (Water) e, então, reciclado para a coluna de acetona. 

Para integrar energeticamente a planta de destilação extrativa, é necessário elevar a 

pressão da coluna de metanol (T-101) de 1 atm para 5 atm a fim de obter um suficiente 

diferencial de temperatura entre o refervedor da coluna de acetona (T-100) e o condensador 

da coluna de metanol. Ademais, é importante mencionar que a corrente Water é utilizada a 

fim de compensar pequenas perdas deste solvente nas correntes de produto (Luyben, 2008). 

 

4.1. DESTILAÇÃO POR VARIAÇÃO DE PRESSÃO 

 

4.1.1. Coluna de Metanol 

A coluna de metanol (T-100) é dotada de 50 pratos com 100% de eficiência, refervedor e 

condensador total. O diâmetro da coluna é de 3,30 m e a razão de refluxo de 2,84. A 

alimentação é realizada no prato 36 pela corrente Feed, de vazão de 540,00 kmol/h contendo 

0,50 mol% de acetona e 0,50 mol% de metanol a 320,0K e pressão atmosférica. A coluna T-

100 é também alimentada no estágio 42 pela corrente de reciclo (D2) proveniente da coluna 

de acetona (T-101). A corrente D2, contendo 41,62 mol% de acetona e 58,38 mol% de 

metanol a 407,7K e 10 atm, apresenta vazão de 177,5 kmol/h. 
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O produto da coluna de metanol (corrente B1) é obtido com vazão de 269,8 kmol/h, 

contendo 99,5 mol% de metanol a 337,5K e 1 atm. O destilado desta coluna (corrente D1), 

contém 76,5 mol% de acetona e 23,5 mol% de metanol, encontra-se a 328,5K e 1 atm com 

vazão de 447,7 kmol/h. 

 

4.1.2. Coluna de Acetona 

A coluna de acetona (T-101) é dotada de 60 pratos com 100% de eficiência, refervedor e 

condensador total. O diâmetro da coluna é de 1,89 m e a razão de refluxo de 3,11. Esta coluna 

é alimentada no prato 40 pela corrente D1, que contém 76,50 mol% de acetona e 23,50 mol% 

de metanol. Além disso, esta corrente apresenta uma vazão de 447,7 kmol/h e uma 

temperatura de 329,2K a 10 atm. O produto da coluna de acetona (corrente B2) é obtido com 

uma vazão de 270,3 kmol/h, contendo 99,40 mol% de acetona a 416,8K e 10 atm. O destilado 

desta coluna (corrente D2), contendo 41,62 mol% de acetona e 58,38 mol% de metanol à 

407K e 10 atm, apresenta vazão de 177,5 kmol/h e é reciclado à primeira coluna. 

 

4.1. DESTILAÇÃO EXTRATIVA 

 

4.1.1. Coluna de Acetona 

A coluna de acetona (T-100) é dotada de 55 pratos com 100% de eficiência, refervedor e 

condensador total. O diâmetro da coluna é de 2,79 m e as razões de refluxo são de 3,91 para a 

planta convencional e de 3,81 para a planta com integração energética. Esta coluna é 

alimentada no estágio 39 pela corrente Feed, que contém 0,50 mol% de acetona e 0,50 mol% 

de metanol. Esta corrente apresenta uma vazão de 540,00 kmol/h a 320,0K e pressão 

atmosférica.  

A coluna T-100 é também alimentada no estágio 24 pela corrente resultante da mistura 

entre a corrente Water e a corrente de reciclo (B2), proveniente da coluna de metanol (T-101). 

A corrente Water, contendo água pura a uma vazão de 1,73 kmol/h, encontra-se a 320,0K e 1 

atm. A corrente B2, contendo 99,97 mol% de água e 0,03 mol% de metanol a 320,0K e 1 atm, 

apresenta vazões de 1024,00 kmol/h na planta convencional e de 1098,00 kmol/h na planta 

com integração energética. 

O produto da coluna de acetona (corrente D1) é obtido com uma vazão de 270,70 kmol/h, 

contendo 99,47 mol% de acetona a 329,2K e 1 atm. O produto de fundo desta coluna 
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(corrente B1) apresenta diferentes características para cada planta. Na planta convencional, a 

corrente B1, contendo aproximadamente 79 mol% de água e 21 mol% de methanol, encontra-

se à 354K e 1 atm, com vazão de 1295,00 kmol/h. Na planta com integração energética, a 

corrente B1 contém aproximadamente 80 mol% de água e 20 mol% de metanol e apresenta 

vazão de 1370,00 kmol/h à 354,7K e 1 atm. Ademais, nesta planta a corrente B1 é ainda 

resfriada para 289,3K antes de ser levada à coluna de metanol. 

 

4.1.2. Coluna de Metanol 

 A coluna de metanol (T-101) é dotada de 24 pratos com 100% de eficiência, refervedor e 

condensador total. O diâmetro da coluna é de 2,91 m e as razões de refluxo são de 1,75 para a 

planta convencional e de 4,10 para a planta com integração energética. Esta coluna é 

alimentada no estágio 13 pela corrente B1, cujas especificações foram apresentadas na seção 

4.1. Diferentemente da coluna de acetona, esta coluna opera a uma pressão de 5 atm. 

O produto da coluna de metanol (corrente D2) é obtido com uma vazão de 271,10 

kmol/h, contendo 99,50 mol% de metanol a 337,6K e 1 atm para a planta convencional, e à 

384,9K e 5 atm para a planta com integração energética. O produto de fundo desta coluna 

(corrente B2) contém aproximadamente 100 mol% de água e também apresenta diferentes 

características para cada planta. Na planta convencional, a corrente B2 encontra-se a 373,1K e 

1 atm com vazão de 1024,00 kmol/h. Na planta com integração energética, a corrente B2 

apresenta vazão de 1099,00 kmol/h à 425,5K e 5 atm. Ademais, nesta planta a corrente B1 é 

ainda resfriada para 289,4K antes de entrar na coluna de metanol. Esta corrente é, em seguida, 

resfriada para 320,0K, misturada com a corrente Water e reciclada para a coluna de acetona. 

 

5. RESULTADOS 

Esta seção apresenta os resultados da simulação e do ecoindicador de emissão de CO2. 

 

5.1. Resultados da Simulação 

As Figuras 4, 5 e 6 ilustram as plantas simuladas no UniSim®. Os resultados da 

simulação dos processos são apresentados nas Tabelas 2, 3 e 4. 
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Figura 4 - Planta de destilação por pressão variante simulada no UniSim®. 

 
Figura 5 - Planta de destilação extrativa simulada no UniSim®. 

 

 
Figura 6 - Planta de destilação extrativa com integração energética simulada no UniSim®.
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Tabela 2 - Resultados da simulação para a planta de destilação por pressão variante. 

Corrente 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 
Metanol Acetona 

F 
Luyben 320,0 1 540,00 0,5000 0,5000 

UniSim® 320,0 1 540,00 0,5000 0,5000 

D1 
Luyben 329,0 1 458,7 0,2500 0,7500 

UniSim® 328,5 1 447,7 0,2350 0,7650 

B1 
Luyben 345,0 1 269,7 0,9950 0,0050 

UniSim® 337,5 1 269,8 0,9950 0,0050 

D2 
Luyben 337,0 10 188,4 0,6000 0,4000 

UniSim® 407,7 10 177,5 0,5838 0,4162 

B2 
Luyben 418,0 10 270,3 0,9940 0,0060 

UniSim® 416,8 10 270,3 0,9940 0,0060 

 

Tabela 3 - Resultados da simulação para a destilação extrativa original. 

Corrente 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 
Metanol Acetona Água 

F 
Luyben 320,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

UniSim® 320,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

Água 
Luyben 320,0 1 1,73 0,0000 0,0000 1,0000 

UniSim® 320,0 1 1,73 0,0000 0,0000 1,0000 

D1 
Luyben 329,0 1 270,70 0,0011 0,9940 0,0039 

UniSim® 329,2 1 270,70 0,0009 0,9947 0,0044 

B1 
Luyben 364,0 1 1369,00 0,1974 0,0005 0,8021 

UniSim® 354,1 1 1295,00 0,2085 0,0006 0,7909 

D2 
Luyben 338,0 1 271,10 0,9950 0,0025 0,0025 

UniSim® 337,6 1 271,10 0,9950 0,0027 0,0022 

B2 
Luyben 378,0 1 1098,30 0,0005 0,0000 0,9995 

UniSim® 373,1 1 1024,00 0,0003 0,0000 0,9997 

B2.1 
Luyben * * * * * * 

UniSim® 320,0 1 1024,00 0,0003 0,0000 0,9997 

B2_R 
Luyben 320,0 1 1098,30 0,0005 0,0000 0,9995 

UniSim® 320,0 1 1024,00 0,0003 0,0000 0,9997 

*Valores não apresentados por Luyben (2008) 
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Tabela 4 - Resultados para a destilação extrativa com integração energética. 

Corrente 
Temperatura 

(K) 

Pressão 

(atm) 

Vazão 

(kmol/h) 
Metanol Acetona Água 

F 
Luyben 308,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

UniSim® 308,0 1 540,00 0,5000 0,5000 0,0000 

Água 
Luyben 320,0 1 2,50 0,0000 0,0000 1,0000 

UniSim® 320,0 1 2,50 0,0000 0,0000 1,0000 

D1 
Luyben 329,0 1 270,70 0,0011 0,9950 0,0039 

UniSim® 329,2 1 270,70 0,0004 0,9950 0,0047 

B1 
Luyben 364,0 1 1369,00 0,1974 0,0005 0,8021 

UniSim® 354,7 1 1370,00 0,1971 0,0004 0,8025 

B1.1 
Luyben * * * * * * 

UniSim® 354,2 5 1296,00 0,2082 0,0005 0,7913 

B1.2 
Luyben * * * * * * 

UniSim® 289,3 5 1296,00 0,2082 0,0005 0,7913 

D2 
Luyben 385,0 5 271,10 0,9950 0,0025 0,0025 

UniSim® 384,9 5 271,10 0,9960 0,0024 0,0016 

B2 
Luyben 427,0 5 1098,30 0,0005 0,0000 0,9995 

UniSim® 425,5 5 1099,00 0,0001 0,0000 0,9999 

B2.1 
Luyben * * * * * * 

UniSim® 320,0 1 1099,00 0,0001 0,0000 0,9999 

B2_R 
Luyben 320,0 1 1098,30 0,0005 0,0000 0,9995 

UniSim® 320,0 1 1098,00 0,0001 0,0000 0,9999 

   *Valores não apresentados por Luyben (2008) 

Apesar de se utilizar correntes de entrada (correntes F e Água) rigorosamente idênticas, é 

possível observar nas Tabelas 2, 3 e 4 pequenas divergências que, provavelmente, são 

resultado da divergência entre os simuladores utilizados. Luyben (2008) utilizou o Aspen 

Plus. 

 

5.2. Resultados do Ecoindicador de Emissão de CO2 

A Tabela 5 apresenta os resultados de cada fonte energética envolvida nos processos de 

aquecimento e bombeamento, assim como a descrição destas fontes, obtidos neste trabalho. 
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Tabela 5 - Resultados para as fontes energéticas obtidos neste trabalho. 

Planta Fonte 
Tipo de 

Emissão 
Energia Eficiência* 

Quantidade 

(tCO2/h) 

Por pressão 

variante 

Bomba (P-100) Indireta 0,0105 MW 75% 0,0017 

Refervedor (Qreb1) Combustão 14,42 MW 80% 3,640 

Refervedor (Qreb2) Combustão 6,821 MW 80% 1,730 

Total 
   

 5,370 tCO2/h 

Produção     24,340 t/h 

Ecoindicador de CO2   0,221 tCO2/t 

Extrativa 

Bomba (P-100) Indireta - - - - 

Refervedor (Qreb1) Combustão 11,92 MW 80% 3,010 

Refervedor (Qreb2) Combustão 7,565 MW 80% 1,910 

Total     4,920 tCO2/h 

Produção     24,340 t/h 

Ecoindicador de CO2    0,202 tCO2/t 

Extrativa 

com 

integração 

energética 

Bomba (P-100) Indireta 0,00485 MW 75% 0,0006 

Refervedor (Qreb1) Combustão 11,99 MW 80% 3,030** 

Refervedor (Qreb2) Combustão 13,02 MW 80% 3,287 

Total 
   

 3,287 tCO2/h 

Produção     24,340 t/h 

Ecoindicador de CO2    0,135 tCO2/t 

*As energias das bombas foram calculadas pelo UniSim® já considerando suas eficiências, o que não cocorre 

para os refervedores. Portanto, para estes a quantidade calculada de CO2 emitida foi dividida pela eficiência da 

caldeira.  

**O valor de 3,030 tCO2/h foi negligenciado pois na planta de referência o refervedor em questão utiliza energia 

proveniente do condensador da coluna de metanol, não resultando, deste modo, em emissão de CO2. 

A partir dos valores calculados e apresentados na Tabela 5, verifica-se que a destilação 

extrativa apresenta menor quantidade (em toneladas) de CO2 emitida por tonelada de 

produção que a destilação por pressão variante.  

Além disso, é possível observar que, devido à utilização da energia proveniente do 

condensador da coluna de metanol (T-101) por parte do refervedor da coluna de acetona (T-

100), a planta de destilação extrativa integrada energeticamente apresenta uma redução de 

33,2% na quantidade total de CO2 emitida por tonelada de produção quando comparada à 

planta convencional, além de uma redução ainda mais significativa de 38,8% em relação à 

planta de destilação por pressão variante. 
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O ecoindicador referente a cada planta é representado na Figura 4. Nessa Figura é 

observa-se que a planta de destilação por pressão variante apresenta o maior valor do 

ecoindicador de CO2. Além disso, pode-se verificar que, quando integrada energeticamente, a 

planta de destilação extrativa se torna menos poluente devido à redução na emissão de CO2. 

 
Figura 4 – Ecoindicador de emissão de CO2 referente às plantas analisadas. 

O sistema água-acetona não apresenta grande diferencial de volatilidade entre os 

componentes, o que torna o processo de separação mais difícil na destilação extrativa. Este 

problema poderia ser amenizado utilizando-se outros solventes com maior ponto de ebulição. 

Porém, neste caso seria necessário elevar a temperatura para recuperação do solvente, 

requerendo assim maiores custos de energia (Luyben, 2008). 

 

6. CONCLUSÃO 

Os resultados da simulação utilizando-se o software UniSim® mostraram-se satisfatórios 

tendo em vista a correlação entre os resultados encontrados e os resultados disponibilizados 

por Luyben (2008). Isto pode ser afirmado a partir da análise da pureza dos produtos obtidos. 

A desvantagem da destilação extrativa é a necessidade de um terceiro componente 

(solvente), dificultando a obtenção da pureza desejada de produto. Entretanto, este método 

pode ser considerado como mais adequado por apresentar, entre outros fatores, menor índice 

de poluição. Esse índice foi obtido a partir da determinação do ecoindicador de emissão de 
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CO2 (0,202 tCO2/h para destilação extrativa e 0,221 tCO2/h para destilação por variação de 

pressão). 

Sabendo disso, a integração energética da planta de destilação extrativa foi reproduzida 

de acordo com Luyben (2008). Desta forma, o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 

para a planta integrada energeticamente permitiu observar uma redução na quantidade de CO2 

emitido (0,135 tCO2/h), tanto quando comparada à planta convencional, quando comparada à 

planta de destilação por pressão variante. Assim, acredita-se que este trabalho contribua, com 

auxílio de simulação computacional, para o tema de sustentabilidade através da comparação 

entre diferentes métodos de separação acetona-metanol. 
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