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RESUMO 

 

 

 Devido à crescente conscientização ambiental e à busca pela redução de custos de 

processos químicos, a integração energética tem sido amplamente utilizada pelas indústrias. A 

análise Pinch foi desenvolvida com o objetivo de encontrar as condições operacionais e, 

consequentemente, a integração energética mais otimizada, seguindo a termodinâmica, para 

plantas de processos.  O presente trabalho lida com a simulação de produção de tolueno e de 

ciclohexano em plantas integradas energeticamente, com e sem análise Pinch. As simulações 

dos processos foram realizadas no software UNISIM e os resultados das análises Pinch 

obtidos, realizados no software Microsoft Excel, foram comparados aos valores dos processos 

integrados energeticamente reportados por Melo (2016) e Cardoso et al. (2014). Porém, assim 

como qualquer método, a análise Pinch possui limitações, tal qual a brusca alteração na 

capacidade calorífica devido à mudança de fase dentro do trocador de calor, que foram 

evidenciadas neste trabalho. No processo de tolueno, a alteração na capacidade calorífica 

resultou em resultados não compatíveis com a termodinâmica, observados através da 

temperatura cruzada no UNISIM. Apesar disso, foi possível encontrar a temperatura onde há 

uma redução, quando comparada com Melo (2016), de 4,45% nas emissões de CO2 devido à 

combustão e de 4,28% no consumo de água. Foi observado no processo de ciclohexano que a 

proposta realizada por Cardoso et al. (2014) viola a teoria da análise Pinch, ademais de 

verificar, através da simulação, que a alteração brusca na capacidade calorífica resultou na 

necessidade de um aquecedor, além do refrigerador e trocador de calor, já previstos pela  

abordagem de análise Pinch.  

 

 

Palavras chave: Tolueno, Ciclohexano, Integração Energética, Análise Pinch, Simulação. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 Due to increasing environmental awareness and efforts to reduce costs of chemical 

processes, energy integration has been widely used by industries. The pinch analysis was 

created in order to find the operating conditions and therefore the most optimized energy 

integration, respecting the thermodynamics, for plant processes. This work deals with the 

simulation of the production of toluene and cyclohexane in energetic integrated plants, with 

and without Pinch analysis. The simulations of the processes were carried out in UNISIM 

software and the results obtained for the Pinch analysis, performed in Microsoft Excel 

software, were compared to the values of energetic integrated processes reported by Melo 

(2016) and Cardoso et al. (2014). However, like any method, the Pinch analysis has 

limitations, such as the sudden change in heat capacity due to the phase change in the heat 

exchanger, which were evidenced in this work. In the toluene process, the change in heat 

capacity has resulted in inconsistent results with thermodynamics, observed through 

temperature cross at UNISIM. Nevertheless, it was possible to find the temperature where 

there is a reduction, when compared to Melo (2016), of 4.45% of CO2 emissions due to 

combustion and 4.28% in water consumption. It was observed in the cyclohexane process that 

the proposal made by Cardoso et al. (2014) violates the theory of Pinch analysis, in addition 

to verify, through simulation, that the abrupt change in heat capacity resulted in the need for a 

heater, in addition to the refrigerator and heat exchanger, as already predicted by Pinch 

analysis approach.  
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 CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTO 

 

Os processos químicos nasceram da imaginação de pesquisadores e engenheiros, nas 

quais a principal motivação do projetista é a criação de novos processos ou melhorar os 

processos já existentes (DIMIAN, 2003). A engenharia de processos químicos se desenvolveu 

na década de 60 pela urgência de melhorar os processos de fábrica a partir de sua estrutura, e 

não apenas focar na otimização dos equipamentos a serem utilizados (PERLINGEIRO, 2000).  

Atualmente, o projetista deve se preocupar com o uso racional dos recursos e com a 

preservação do meio ambiente, contribuindo para que o processo seja original, eficiente e 

competitivo no mercado, mas também sustentável (DIMIAN, 2003). Segundo Seider et al. 

(2008) isto está diretamente relacionado ao fato das normas ambientais terem ficado cada vez 

mais estritas, além da crescente conscientização da sociedade sobre os impactos ambientais 

oriundos da indústria de transformação. 

Uma das soluções para a questão ambiental e financeira em um processo é a utilização 

da integração energética.  

Segundo Stinghen (1998), devido à necessidade de uma adequada utilização da 

energia, a otimização energética vem ganhando força nas últimas décadas. Muita 

consideração tem sido dada à possibilidade de recuperação de utilidades em plantas já 

existentes, buscando a melhor integração energética (e de massa) possível, além da aplicação 

dessa integração em projetos de novas plantas. 
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A integração energética de um processo pode levar a uma redução significativa dos 

requisitos energéticos (SINNOTT, 2005). 

É comum encontrarmos em processos químicos correntes que precisam ser aquecidas, 

denominadas frias, e correntes que necessitam ser resfriadas, denominadas quentes. Visando a 

otimização do uso de energia, a integração energética utiliza-se de trocadores de calor com a 

finalidade de reaproveitar o calor das correntes quentes para aquecer as frias, ao mesmo 

tempo em que há o resfriamento das correntes quentes (PERLINGEIRO, 2005). 

Entretanto, para plantas de processos complexos com mais de dez correntes, esta 

tarefa, respeitando às restrições do processo torna-se difícil, sem critérios e preceitos bem 

estabelecidos (STINGHEN, 1998). Para solucionar este problema, uma das ferramentas de 

maior sucesso, a chamada tecnologia Pinch, criada por Bodo Linnhof e colaboradores foi 

desenvolvida. O termo “Pinch” – “beliscão” em inglês – é explicado pelo gráfico da 

temperatura do sistema versus a quantidade de calor transferido, onde geralmente um pequeno 

“ângulo” é formado entre as curvas da corrente quente e da corrente fria (SINNOTT, 2005). 

Segundo Turton et al. (2012), a tecnologia Pinch se baseia em definir o ponto de pinch e 

basear toda a rede de trocadores de calor nas informações presentes neste ponto. 

Porém, a idéia de que a tecnologia Pinch é apenas aplicável a plantas de processos 

complexos de larga escala não é totalmente certa. O uso dessa tecnologia é essencial para 

entender e avaliar todos os fluxos de energia da planta, seja ela de larga ou pequena escala, 

resultando na melhor integração energética possível e condições de operação. Mesmo 

pequenas plantas podem apresentar possibilidade de redução na quantidade de energia 

utilizada, resultando em menores custos de operação e melhor relação com o meio-ambiente, 

além de um melhor entendimento da planta por parte do engenheiro (KEMP, 2007). 

O emprego da integração de um processo depende diretamente de sua simulação, e 

permite ao projetista entender a natureza e complexidade do sistema que está sendo estudado, 

podendo analisar diversas opções e assim propor soluções inovadoras e efetivas para o 

processo (DIMIAN, 2003). 

Com o crescente aumento da necessidade de simulação, aliada a uma busca por 

resultados mais confiáveis e utilização mais eficiente, diversos softwares foram e estão sendo 

desenvolvidos, entre eles pode-se citar: Aspen/HYSYS/UNISIM®, PRO/II® e EMSO®. 
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Nesse contexto, processos industriais de produção de tolueno e ciclohexano são 

particularmente interessantes. 

O tolueno é um dos petroquímicos básicos líderes do mercado, atrás apenas do eteno, 

benzeno e propeno. Além de ser a matéria prima para formar benzeno e xilenos mistos, o 

tolueno também é utilizado como solvente e como produto que aprimora a octanagem da 

gasolina (ANTUNES, 2007). 

O ciclohexano tem uma importância global enorme, pois é indispensável para a 

indústria de nylon. Ele é a matéria prima do ácido adípico e da caprolactama que por sua vez 

são intermediários do nylon (SURAYA e IBRAHEM, 2012). No final da década de 90, cerca 

de 80% do ciclohexano é produzido via hidrogenação catalítica do benzeno 

(VILLALUENGA e MOHAMMADI, 1999).  

O desafio de avaliar a possibilidade de integração energética em processos industriais, 

aliado à inovação oriunda da análise Pinch foram as principais motivações para a realização 

deste trabalho. Espera-se que este trabalho colabore no aumento de informações na literatura 

sobre integração energética em processos de produção de tolueno e ciclohexano. 

 

 

1.2. OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em estudar o processo de produção de duas 

plantas de processos. A primeira planta é a de produção de tolueno via desidrogenação 

catalítica de n-heptano, enquanto a segunda é a de produção de ciclohexano via hidrogenação 

catalítica de benzeno. O estudo será realizado através de simulação computacional por meio 

de software e será utilizado o UNISIM1 Design Suite R390, da empresa Honeywell. 

Para representar os processos de produção de tolueno e ciclohexano foram 

selecionadas as plantas apresentadas originalmente por Rodriguez e Granda (2005) e Seider et 

al. (2008), respectivamente, todas com possibilidade de modificação por integração energética 

                                                 

1 O Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense foi incluído no 

Programa Acadêmico da Empresa Honeywell, o qual concedeu licenças do programa UNISIM® versão R390 

Design Suite para todos os computadores do laboratório de simulação da UFF.  
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via análise Pinch. Estas plantas foram escolhidas por sua facilidade e autossuficiência na 

realização da simulação. 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

 Realizar integração energética através da abordagem de análise Pinch nos 

processos de produção originais das plantas de tolueno e ciclohexano; 

 Verificar as limitações da análise Pinch através dos processos estudados neste 

trabalho. 

Por último, este trabalho visa contribuir como referência na literatura no tema de 

simulação computacional com ênfase em integração energética através da abordagem de 

análise Pinch. 

 

1.3. ESTRUTURA 

 

Este trabalho está organizado da maneira descrita a seguir. 

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica sobre o tolueno e o ciclohexano, 

apresentando suas características e utilização na indústria, assim como suas principais rotas de 

produção e produtos derivados. Também é apresentado o conceito de integração energética e 

Análise de Pinch, junto a seus benefícios. Além disso, são apresentadas: a importância da 

simulação computacional para fins de aplicação em engenharia de processos e os detalhes 

sobre o software UNISIM Design Suite R390. 

Capítulo 3: é apresentado, detalhadamente, o processo de produção de tolueno via 

desidrogenação catalítica do n-heptano, e o processo de produção de ciclohexano via 

hidrogenação catalítica do benzeno, incluindo suas condições operacionais, parâmetros 

reacionais, de especificação de produto e dimensionamento dos equipamentos.  

Capítulo 4: é apresentada a metodologia utilizada na simulação dos processos 

analisados. 

Capítulo 5: são apresentados os resultados das simulações realizadas no presente 

trabalho e das análises Pinch, com suas limitações. 
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Capítulo 6: é apresentada a conclusão do trabalho, assim como sugestões para futuros 

trabalhos. 

Por último, são apresentadas as referências bibliográficas examinadas e citadas. 

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

da Universidade Federal Fluminense – UFF – e está inserido nas linhas gerais de modelagem, 

simulação, controle de processos, e meio ambiente. 



 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre a produção de tolueno e 

ciclohexano, bem como as características destes produtos e sua utilização na indústria.  

São apresentados os processos de produção do tolueno, dentre eles o processo via 

reforma catalítica responsável por 72% da produção mundial, assim como as diferentes 

reações na produção de tolueno. 

É também apresentado o processo de obtenção de ciclohexano através da 

hidrogenação catalítica do benzeno, além dos tipos de catalisadores que podem ser utilizados 

nessa reação e diversas plantas de produção de ciclohexano encontradas na literatura.  

Além disso, são apresentados os conceitos de integração energética e análise Pinch, 

bem como seus benefícios. 

Por fim, é descrita a importância da simulação computacional e sua aplicação em 

engenharia de processos por meio do software UNISIM. 

 

2.1. TOLUENO 

 

O tolueno, cuja formula química é representada por C7H8, é liquido a temperatura 

ambiente, incolor, volátil, e é altamente inflamável. 
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Segundo Antunes (2007), o tolueno pode ser produzido através de óleo leve 

proveniente da destilação do carvão a temperaturas elevadas e a partir de reformados de 

fração petrolífera. 

  

2.1.1. OBTENÇÃO DE TOLUENO 

 

Segundo Brasil et al. (2011), a reforma catalítica tem como finalidade transformar 

nafta em aromáticos, e assim aumentar a octanagem da gasolina ou obter separadamente 

benzeno, tolueno e xileno da corrente aromática (BTX).  Este processo é o principal 

fornecedor de tolueno na indústria petroquímica.  

 

2.1.1.1 Reações para Obtenção do Tolueno 

 

Através da literatura podem ser encontradas diversas reações para obtenção do tolueno, 

entre elas podem ser citadas: a reação de desidrogenação a partir do n-heptano, a reação de 

Friedel Crafts com o benzeno e a reação de Wurtz-Fittig com o bromobenzeno. 

A reação de desidrogenação do n-heptano é apresentada na Figura 2.1: 

 

    

CH3 CH3

Cr
2
O

3
/Al

2
O

3

800°F

CH3

+ 4H
2

 
Figura 2.1: Reação de desidrogenação. 

Fonte: Adaptado Rodríguez & Granda (2005). 
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A reação de Friedel Crafts é apresentada na Figura 2.2: 

        

+ ClCH
3

[AlCl
3
]

CH3

+ HCl

 
Figura 2.2: Reação de Friedel Crafts. 

Fonte: Adaptado Morrison et al. (2007). 

 

A reação de aromatização Wurtz – Fittig é ilustrada na Figura 2.3: 

Br

+ 2Na BrCH
3+

CH3

+ 2NaBr

 

Figura 2.3: Reação de Wurtz-Fittig. 

Fonte: Adaptado Carey (2011). 

 

2.1.1.2 Processos de Obtenção de Tolueno 

 

Segundo Antunes (2007), os principais processos de obtenção de tolueno são: 

1. Reforma catalítica. Processo responsável por cerca de 72% da produção 

mundial de tolueno. O objetivo deste processo é melhorar a octanagem de 

correntes de nafta de baixa qualidade e assim produzir correntes ricas em 

benzenos, toluenos e xilenos nas indústrias petroquímicas. A percentagem de 

tolueno presente, derivado da reforma catalítica, varia de 9,5% a 27% em 

volume, onde grande quantidade do tolueno não é extraído, permanecendo na 

gasolina. 

2. Gasolina de pirólise. Responsável por 25% da produção mundial de tolueno, 

refere-se a uma corrente de produto secundário do craqueamento a vapor de 

hidrocarbonetos para produção de eteno. A quantidade e composição do 

tolueno são influenciadas pelo tipo de alimentação da corrente e as condições 

do craqueamento. 
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3. Alcatrão e queima de coque de óleos leves. Responsável por 3% da produção 

mundial de tolueno, as correntes de tolueno são geradas quando ocorre a 

carbonização do carbono, em altas temperaturas, para produção de coque. 

 

2.1.2.  PROCESSO DE REFORMA CATALÍTICA 

 

A reforma catalítica consiste no processo de reorganização da estrutura molecular dos 

hidrocarbonetos presentes em certas frações de petróleo a fim de valorizá-las (UNICENP, 

2002). Através da reforma catalítica podem ser obtidos produtos com um alto índice de 

octanagem, correntes ricas em BTX com possibilidade de fracionamento e assim obtenção de 

componentes como benzeno, tolueno e xileno (SPEIGHT et al, 2002). A faixa de 

temperaturas da destilação é a responsável pela formação do produto desejado. Realizando a 

destilação da nafta em uma faixa de temperatura dos 65°C até 150°C, é obtido o tolueno. 

(BRASIL et al., 2011). 

 Segundo Brasil et al. (2011), a Unidade de Reforma Catalítica é formada por três 

principais seções: 

1. Seção de Pré Tratamento; 

2. Seção de Reformação; 

3. Seção de Estabilização. 

A unidade de Reformação Catalítica é detalhada a seguir. 

 

2.1.2.1. Detalhamento do Processo 

 

A seção de Pré-Tratamento, ilustrada na Figura 2.4, tem como objetivo remover as 

impurezas contidas na nafta como enxofre, oxigênio, olefinas, nitrogênio e metais, 

responsáveis pela contaminação do catalisador utilizado na reforma catalítica, 

consequentemente diminuindo o rendimento do reformado final (BRASIL et al., 2011). A 
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etapa de pré-tratamento utiliza um catalisador a base de óxidos de cobalto e molibdênio em 

alumina (CORDERO, 1995). O efluente do reator de pré-tratamento pré-aquece a nafta e o 

reciclo de gás rico em H2 através de um trocador de calor. A fase gasosa que é produzida após 

a passagem do efluente do reator por um vaso separador, é composta por um gás combustível 

rico em H2. Esse gás combustível pode ser utilizado como matéria prima para produzir 

amônia, ou na própria refinaria como fonte de H2. (BRASIL et al., 2011). Ao final do 

processo de pré-tratamento, é utilizada uma torre de retificação para remoção de sulfeto de 

hidrogênio, amônia e hidrocarbonetos leves, formados no reator de pré-tratamento. A água 

presente também é removida paralelamente, pois sua presença pode levar a alterações na 

acidez dos catalisadores da reforma (SHERMAN, 1984). 

 

 

Figura 2.4: Seção de Pré Tratamento da nafta. 

Fonte: UNICENP (2002). 

 

Segundo Carvalho (2003), na seção de reformação apresentada na Figura 2.5, a nafta é 

misturada com H2 proveniente do reciclo e é aquecida em um trocador de calor e depois em 

fornos e passagens por meio dos leitos catalíticos dos reatores. 
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As temperaturas são muito importantes para as reações na Seção de Reformação, por 

esse motivo, a manutenção da temperatura é realizada através de fornos posicionados entre os 

reatores, de modo intercalado, conforme ilustrado na Figura 2.5 (BRASIL et al., 2011). 

 

 

Figura 2.5: Seção de Reformação.  

Fonte: UNICENP (2002). 

 

Ainda na seção de Reformação, o efluente que sai do último reator troca calor com a 

carga que entra na mesma seção e segue para o tambor de Flash, onde são geradas duas 

correntes, sendo uma gasosa rica em H2, que após passar por um compressor será o gás de 

reciclo do processo, e uma corrente líquida que é levada para a seção de estabilização, 

conforme observado na Figura 2.5. A Figura 2.6 descreve a etapa de estabilização, onde o 

reformado catalítico é a corrente líquida que sai no fundo da coluna estabilizadora, rica em 

nafta e aromáticos como o benzeno, tolueno e xileno (BRASIL et al., 2011). 
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Figura 2.6: Seção de Estabilização. 

Fonte: UNICENP (2002). 

 

2.1.3. TOLUENO NA INDÚSTRIA 

 

Existem diversos processos da indústria de transformação que utilizam o tolueno como 

matéria-prima. Para exemplificar alguns desses processos, nesta seção serão apresentados os 

processos de produção de bifenilo via HDA e o processo de produção do Estireno. 

 

2.1.3.1. Produção de Bifenilo 

 

No processo de hidrodealquilação do tolueno (HDA), apresentado na Figura 2.9, duas 

correntes de alimentação, sendo uma de tolueno e outra de hidrogênio (constituída por 97% de 

H2 e 3% de CH4) são misturadas a duas correntes de reciclo de tolueno e hidrogênio. A 

primeira reação do processo, observada na Figura 2.7, tem como reagentes tolueno e 

hidrogênio, e como produtos benzeno e metano. Já na segunda reação, apresentada na Figura 

2.8, ocorre a formação de bifenilo e de hidrogênio, tendo como reagente o benzeno em uma 

proporção molar 2:1 (ARAÚJO et al., 2007). 
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CH3

+ H2 + CH4

 

 

 

Figura 2.7: Reação de formação do benzeno e metano. 

Fonte: Adaptado Araújo et al. (2007). 

 
 

       

2 + H2

 

 

Figura 2.8: Reação de formação do bifenilo e H2. 

Fonte: Adaptado Araújo et al. (2007). 

  

    

 

Figura 2.9: Planta de HDA. 

Fonte: Araujo et al. (2007). 

 

Maiores detalhes sobre o processo podem ser encontrados em Araujo et al. (2007). 
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2.1.3.2. Produção de Estireno 

 

O estireno é um dos monômeros mais valiosos e mais empregados em sínteses 

orgânicas devido a sua utilização como matéria prima na produção de borrachas sintéticas, 

plásticos e resinas copoliméricas. Por ano são produzidos em torno de três milhões de 

toneladas de estireno na Ásia, quinze bilhões de toneladas na Europa e oito bilhões de 

toneladas na América (RANGEL, 2003). 

Um método muito utilizado para a produção do estireno é através da reação do tolueno 

com metanol (SERRA et al., 2003), vide Figura 2.10: 

 

CH3

CH3OH

Zeólitas

CH2

+ +H
2
O H

2

 
 

 

Figura 2.10: Reação de formação do Estireno. 

Fonte: Adaptado Serra et al. (2003). 

 

 

A Figura 2.11 apresenta o processo de produção de estireno, que utiliza como matéria-

prima uma corrente de tolueno, além da corrente de metanol. 

Como se observa na Figura 2.11 esse processo apresenta como subprodutos o 

etilbenzeno e uma corrente de hidrogênio, geralmente utilizado como combustível, uma vez 

que para ser utilizado como matéria prima deve ser purificado. 

Maiores detalhes sobre o processo podem ser encontrados em Serra et al. (2003). 
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Figura 2.11: Planta de Produção de Estireno. 

Fonte: Serra et al. (2003). 

 

Não é o propósito deste trabalho uma revisão aprofundada sobre os processos que 

utilizam o tolueno como corrente de alimentação. Os processos apresentados aqui são alguns 

exemplos para o entendimento da cadeia produtiva como um todo, ou seja, como o tolueno 

pode ser produzido, e, o que se pode produzir com o tolueno. 
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2.2. CICLOHEXANO 

 

O ciclohexano, cuja formula química é C6H12, é um líquido apolar, não corrosivo, 

volátil, incolor, inflamável, insolúvel em água, com odor forte e menos tóxico que o benzeno 

(VILLALUENGA e MOHAMMADI, 1999). A Figura 2.12 e a Tabela 2.1 apresentam a 

estrutura planar do ciclohexano e suas propriedades físicas, respectivamente. 

   

 

Figura 2.12: Estrutura planar do ciclohexano. 

Fonte: Solomons et al. (2014). 

 
 

Tabela 2.1. Propriedades físicas do ciclohexano. 

Constantes:  Valores 

Ponto de Fusão (°C) 6,554 

Ponto de Ebulição (°C) 80,738 

Densidade 25°C (g/mol) 0,77855 

Indice de Refração, nD
25 1,42623 

Viscosidade absoluta a 20°C (cP) 0,980 

Tensão Superficial a 25°C (dyn/cm) 25,3 

Temperatura Crítica (°C) 281,0 

Fonte: Villaluenga & Mohammadi (1999). 

 

Em 2010, a produção e consumo global de ciclohexano ficaram em torno de 4,6 

milhões de toneladas. O seu uso, por sua vez, foi de 72% de sua capacidade mundial em 2010, 

o que mostrou um aumento significativo de 67% desde 2009 (SURAYA e IBRAHEM, 2012). 
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Segundo Villaluenga e Mohammadi (1999), a grande demanda de ciclohexano vem 

das indústrias de plástico, onde ele é a matéria prima para a produção de Nylon 6 e Nylon 6,6.  

  

2.2.1. OBTENÇÃO DO CICLOHEXANO 

 

O ciclohexano é fundamental para a indústria de petróleo e de manufatura. Por 

depender de uma substância aromática para sua produção, a oferta de ciclohexano varia com 

as leis de regulamentação ambiental e com a alta qualidade dos combustíveis diesel (WAN et 

al., 2014).   

A Figura 2.13 ilustra a formação do ciclohexano via hidrogenação do benzeno. 

 

+ H23

 

Figura 2.13: Reação de hidrogenação catalítica do benzeno. 

Fonte: Adaptado Suraya e Ibrahem (2012). 

 

2.2.1.1 Processos de Obtenção do Ciclohexano 

 

Existem três processos comerciais para a formação do ciclohexano. O primeiro através 

do uso de reator de múltiplos estágios e apenas em fase gasosa, e o segundo através do uso de 

reator em fase líquida e vapor (SURAYA e IBRAHEM, 2012). O terceiro, objeto de estudo 

do presente trabalho, utiliza um único reator com a reação ocorrendo na fase líquido-vapor 

(SEIDER et al., 2008). 

Muitas pesquisas têm sido feitas recentemente utilizando apenas um reator simples, ou 

uma combinação de reatores em fases líquida e vapor. Essas pesquisas têm ajudado a reduzir 

o custo e consumo de energia do processo, além do rendimento e pureza terem sido 

otimizados (SURAYA e IBRAHEM, 2012).  
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2.2.2 PROCESSO DE HIDROGENAÇÃO CATALÍTICA DO BENZENO 

 

A obtenção do ciclohexano através da hidrogenação catalítica do benzeno é de extrema 

importância na indústria petroquímica e para a proteção ambiental (SHARMA et al., 2011). 

A escolha do catalisador a ser utilizado depende da interação que existe entre o metal 

proveniente do catalisador e a reação de hidrogenação do benzeno. Os catalisadores mais 

utilizados têm sido os dos metais do grupo VIII, e o catalisador com base de Níquel se 

sobressai por seu preço e sua disponibilidade. Ultimamente, tem sido utilizados zeólitas como 

suporte para catalisadores na reação de hidrogenação do benzeno. Os motivos se devem a sua 

estrutura bem ordenada e sua grande área superficial que promove a formação e dispersão dos 

sítios ativos (WAN et al., 2013).  

A planta apresentada na Figura 2.14, mostra o processo de produção do ciclohexano 

através da hidrogenação catalítica do benzeno em fase vapor. O processo utiliza três reatores 

em série, um vaso flash onde parte da corrente de saída é comprimida e reciclada enquanto a 

outra parte da corrente é levada ao separador para separar o ciclohexano dos outros produtos. 

 

Figura 2.14: Reator de múltiplos estágios em fase vapor (a) reatores, (b) separador 

cilíndrico, (c) compressor, (d) estabilizador. 

Fonte: Villaluenga e Mohammadi (1999). 
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A produção de ciclohexano através da hidrogenação catalítica pode ser realizada através 

de reator em fase líquida-vapor e de múltiplos estágios, cuja alimentação é composta por 

benzeno e hidrogênio, então o efluente do reator começa a resfriar antes de acontecer a 

separação no vaso flash. A corrente de fundo do separador é composta por ciclohexano, 

enquanto a de topo é composta por benzeno e hidrogênio não reagido, que é reciclada e 

misturada à corrente de alimentação do reator (SURAYA e IBRAHEM, 2012).  

A Figura 2.15 mostra o processo de produção do ciclohexano por meio de 

hidrogenação catalítica do benzeno em fase líquida e vapor. A corrente de alimentação entra 

no primeiro reator de fase líquida e seu efluente entra em um reator de fase vapor, o efluente 

do segundo reator é enviado, então, a um vaso separador, onde parte de sua corrente de topo é 

purgada enquanto outra parte retorna para o primeiro reator, a sua corrente de fundo por sua 

vez, segue para o estabilizador, onde é separado o ciclohexano dos outros produtos.  

 

 

Figura 2.15: Reator em fase vapor e líquida (a) reator de fase líquida, (b) reator de 

fase vapor, (c) separador, (d) compressor, (e) estabilizador. 

Fonte: Villaluenga & Mohammadi (1999). 
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Por último, na Figura 2.16 é apresentada a planta do processo de produção do 

ciclohexano descrita por Seider et al. (2008) e que será analisada neste trabalho. Foram 

consideradas algumas condições como a fração de vapor da alimentação ser de 

aproximadamente 0,7.  

Dados para a simulação do processo, além de outras considerações e parâmetros serão 

descritos, detalhadamente, no Capítulo 3 do presente trabalho.  

 

 

 

Figura 2.16: Planta de produção de ciclohexano. 

Fonte: Seider et al. (2008). 

 

 

2.2.3 CICLOHEXANO NA INDÚSTRIA 

 

Existem muitos processos que utilizam o ciclohexano como matéria-prima. Nesta 

seção será apresentado, sucintamente, o processo de produção do Ácido Adípico, usado em 

grande escala para a produção de Nylon. 
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2.2.3.1. Produção de Ácido Adípico 

 

O processo de produção do ácido adípico pode ser realizado através de dois métodos. 

O primeiro é através da oxidação direta do ciclohexano, onde a limitação desta reação é seu 

baixo rendimento. Já o segundo método consiste em duas etapas, onde a primeira se refere à 

oxidação parcial do ciclohexano a ciclohexanol e ciclohexanona, e na segunda etapa ocorre a 

oxidação a ácido adípico através do ar.  

Na Figura 2.17 podem ser observadas as condições reacionais necessárias em uma 

planta de produção de ácido adípico, a partir de ciclohexano. 

 

 

Figura 2.17: Condições reacionais para a formação de ácido adípico. 

Fonte: Adaptado Castellan et al. (1991). 

 

Maiores detalhes sobre o processo podem ser encontrados em Castellan et al. (2003). 

Outros produtos como o ciclohexanol e a ciclohexanona podem ser obtidos 

separadamente através de outros processos que utilizam o ciclohexano, porém não é o 

propósito do trabalho uma revisão sobre eles.  
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2.3. INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 

 

 Com a finalidade de reduzir os custos operacionais e melhorar a eficiência energética, 

diminuindo a quantidade de energia necessária para o funcionamento de uma planta, a 

integração energética vem se tornando essencial, com inúmeros métodos sendo desenvolvidos 

para aplicá-la de maneira eficiente (CHEN et al., 2015). 

 Segundo Towler et al. (2013), raramente em uma planta de processo não é necessário 

aquecer ou resfriar alguma corrente do processo. Na maioria dos casos, os processos que 

envolvem reação, adsorção, mistura, condensação ou vaporização, requerem que  as correntes 

estejam em temperaturas previamente definidas, sendo necessário um consumo de energia 

para acrescentar ou retirar calor dessas correntes. Para isso, usam-se utilidades quentes ou 

frias como aquecedores ou resfriadores. O consumo de energia gasto nesses processos tem 

impacto significante no custo da produção total de qualquer processo. 

 Para reduzir o consumo de energia e diminuir custos, a integração energética se baseia 

no reaproveitamento de calor de correntes quentes. Esse reaproveitamento é feito utilizando 

trocadores de calor, pré-aquecendo correntes frias através de correntes quentes e resfriando 

correntes quentes através das correntes frias. 

 A Figura 2.18 exemplifica uma corrente quente que deve ser resfriada, sendo 

previamente resfriada através de um trocador de calor por uma corrente fria em contra-

corrente. É possível notar que a corrente ainda necessita de resfriamento mesmo após essa 

troca de calor, porém o gasto energético será menor assim como seu custo. O mesmo é feito 

para a corrente fria que deve ser aquecida. O símbolo Ts corresponde às temperaturas de 

entrada das correntes no trocador de calor, enquanto Tt correspondem às temperaturas de 

saída. 
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Figura 2.18. Integração energética entre duas correntes. 

Fonte: Sinnot (2005). 

 

 Segundo Perlingeiro (2005), um processo químico mais complexo pode possuir muitas 

correntes frias e quentes, o que dificulta o processo de integração energética. Dessa forma, é 

necessário haver uma rede de trocadores de calor (RTC). Existem diversas maneiras de 

configurar esta rede e obter resultados de menor consumo energético e menor custo, porém 

neste trabalho será avaliado o método de análise de tecnologia Pinch, usual na indústria. 

 

2.4. ANÁLISE PINCH 

 

 A análise Pinch é uma das metodologias desenvolvidas para a aplicação da integração 

energética em plantas de processos químicos. A Figura 2.19 ilustra em (A) um fluxograma de 

uma planta de um processo químico que utiliza uma forma usual de integração energética. 

Este fluxograma apresenta 6 unidades de troca de calor (aquecedores, resfriadores e 

trocadores de calor) e 1722 kW de energia requerida para aquecimento e 654 kW para 

resfriamento. E em (B), é apresentada uma nova solução para integração energética da mesma 

planta, utilizando a análise Pinch, desenvolvida por Linnhof et al. (1979). Diferentemente da 

anterior, esse modelo não necessita de energia para resfriamento, e a energia para 

aquecimento reduziu para 1068 kW, além disso, agora o fluxograma apresenta apenas 4 

unidades de troca de calor. A modificação além de reduzir o gasto energético também 

simplificou a planta, sem que isso prejudicasse o seu funcionamento. Devido aos bons 

resultados e melhoras atingidas com a análise Pinch, esse método têm sido cada vez mais 

utilizado (KEMP, 2007). 
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Figura 2.19.: Modelos de Integração Energética. 

Legenda: H = Correntes Quentes (Hot); C = Correntes Frias (Cold) 

Fonte: Kemp (2007). 

 

 

Segundo Turton et al. (2012), em um sistema onde existam muitos dispositivos de 

troca de calor, ou seja, em uma rede de trocadores de calor, sempre irá existir um ponto em 

que a força motriz de troca de calor é mínima. Quando essa força motriz calor é muito 

pequena, o tamanho do equipamento necessário para haver a troca térmica é muito grande e 

diz-se que a planta possui um “pinch”. O ponto de estrangulamento energético (“ponto de 

pinch”) é justamente quando esta força motriz é mínima. Descobrir a localização desse ponto 

na planta e as informações presentes nele é de importância crucial para projetar de forma 

eficiente a integração energética da rede de trocadores de calor. Este processo é chamado de 

tecnologia Pinch. 

O ponto de pinch é geralmente único, fazendo o sistema se dividir em duas regiões 

termodinâmicas, uma acima do pinch e outra abaixo. A região acima do pinch, que fica em 
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equilíbrio com as utilidades quentes, e a região abaixo, que fica em equilíbrio com as 

utilidades frias. Não pode haver troca de calor no ponto de estrangulamento energético, caso 

contrário o consumo de energia da planta não será mínimo (SINNOT, 2005). 

Para diversas correntes de processos a troca de calor ocorre por meio de uma grande 

diferença de temperatura entre elas, ou ainda, com uma das correntes com temperatura quase 

constante devido ao calor latente. Para esses casos, a termodinâmica não será um empecilho. 

Porém, quando a troca de calor é “extensa” dentro do trocador de calor, ou seja, quando o 

intervalo de temperatura de tanto a corrente fria quanto a quente forem grandes em 

comparação à diferença entre elas (ou seja, a força motriz da troca térmica), então as 

temperaturas das correntes tendem à se aproximar em certos momentos, podendo até se 

cruzar, acarretando no fenômeno chamado de temperatura cruzada. Quando isso ocorre, a 

troca de calor não é termodinamicamente favorável, sendo impossível atingir as temperaturas 

que se desejam utilizando o trocador de calor em questão (KEMP, 2007). 

Segundo Lopes (2001), existem dois métodos de aplicação da tecnologia Pinch, um 

gráfico e um matemático. O mais simples e, por consequência, melhor modo de aplicar a 

análise Pinch é o método matemático chamado de Tabela Problema. Dessa forma, torna-se 

menos complicado o processo, pois não há necessidade de desenhar o Diagrama das Curvas 

Compostas. E por isso, esse trabalho se utilizará do método matemático da Tabela Problema 

para aplicar a tecnologia Pinch. 

Para realizar a integração energética da planta utilizando a análise Pinch, pelo método 

da tabela problema, primeiramente é necessário escolher uma diferença mínima de 

temperatura entre as correntes, de acordo com o custo de capital. Essa diferença mínima de 

temperatura (∆Tmin) costuma variar entre 5 à 20 (ºC). Um menor ∆Tmin aumentaria a 

quantidade de calor trocado entre as correntes, diminuindo o consumo de energia de 

aquecedores e resfriadores, porém, uma ∆Tmin muito baixa pode resultar em um tamanho de 

trocador de calor muito grande, tornando-se economicamente inviável (SINNOT, 2005). 

De acordo com Kemp (2007), o método consiste primeiramente em converter as 

temperaturas reais (inicial e alvo) de cada corrente – frias e quentes – nas chamadas 

“temperaturas de intervalo”. Essas temperaturas são calculadas somando a metade da mínima 

diferença de temperatura do sistema à temperatura da corrente fria, e diminuindo essa mesma 

diferença para as temperaturas das correntes quentes.  
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O passo seguinte baseia-se na construção de uma tabela com informações das 

correntes quentes e frias tais como: temperatura, temperatura alvo (a temperatura que a 

corrente deve atingir), temperatura de intervalo (a soma ou subtração de metade da diferença 

mínima de temperatura da corrente fria ou quente, respectivamente), capacidade calorífica 

específica (Cpe), vazão mássica e capacidade calorífica (CP). A conversão da temperatura em 

temperatura de intervalo permite a ∆Tmin ser considerada. As Equações (2.1), (2.2), (2.3) e 

(2.4) representam os cálculos necessários para determinação das temperaturas de intervalo e 

capacidade calorífica, sendo Ti a temperatura inicial de cada corrente, Ta a temperatura alvo, 

Tint,f e Tint,q as temperaturas de intervalo para a corrente fria e quente respectivamente e F a 

vazão mássica de cada corrente. 

 

�� , = � − ∆� �
 (2.1) 

 

�� ,� = � + ∆� �
 (2.2) 

 

� = (� �� + � ��)
 (2.3) 

 �� = �. �  (2.4) 

 

 

A capacidade calorífica específica das correntes é calculada através da média das 

capacidades caloríficas específicas de cada corrente na temperatura inicial e na temperatura 

alvo. A capacidade calorífica (CP) é então calculada multiplicando a vazão e a capacidade 

calorífica específica. 

Através dessas informações, cria-se outra tabela com todas as temperaturas de 

intervalo em ordem decrescente e a diferença de temperatura entre cada temperatura de 
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intervalo. Para cada intervalo, a tabela mostra quais correntes estão incluídas seguindo o 

modelo “Correntes frias – correntes quentes”. 

O próximo passo baseia-se na elaboração de uma nova tabela, a chamada Tabela 

Problema, onde informações sobre os intervalos são apresentadas, incluindo o cálculo de ∆H, 

através do balanço de energia de cada intervalo. Valores negativos significam energia 

excedente e valores positivos significam déficit de energia. A Equação 2.5 ilustra o cálculo de 

∆H, sendo CPf e CPq as capacidades caloríficas da corrente fria e quente respectivamente e 

∆Tn a diferença de temperatura entre cada temperatura de intervalo. 

 

∆� = ∑ �� − ∑ ��  ∆�  (2.5) 

 

 

Por fim, uma nova tabela é gerada relacionando cada temperaturas de intervalo em 

ordem decrescente à quantidade de energia presente, considerada a energia disponível ou 

requerida em cada intervalo. Valores negativos indicam que a troca de calor não é 

termodinamicamente possível. Portanto, quando ocorrem, o valor do primeiro número 

negativo da coluna é adicionado no topo da coluna, soma-se ao primeiro valor de energia. 

Feito isso, quando a energia acumulada em certa temperatura de intervalo for zero, ela passa a 

ser chamada de temperatura de pinch. 

A energia mostrada no topo da coluna (acima do pinch) representa a quantidade 

mínima necessária para aquecer a corrente fria até a temperatura alvo, enquanto a energia no 

fundo da tabela representa a quantidade mínima necessária para resfriar a corrente quente até 

a temperatura alvo. 

Por fim, um diagrama é feito ilustrando onde ocorre a troca de calor entre correntes, 

bem como a troca total de energia entre elas, além das informações sobre a quantidade 

mínima necessária restante para terminar de aquecer ou resfriar as correntes, obtendo uma 

planta com integração energética de forma otimizada. 

As tabelas e os diagramas citados neste item serão apresentados no Capítulo 5. 
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Dessa forma, a análise Pinch se torna uma ferramenta útil para garantir o menor gasto 

possível de energia para uma planta de um processo químico. 

  

2.5. METODOLOGIAS COMPUTACIONAIS 

 

2.5.1. SIMULAÇÃO 

 

Segundo Dimian (2003), simulação está diretamente ligada à modelagem, servindo 

para conduzir “experimentos virtuais”. Intrínseco ao software de simulação, a modelagem é a 

parte mais importante de qualquer processo de simulação. A modelagem é o procedimento em 

que por meio de hipóteses e da utilização dos princípios de conservação (Balanço de massa, 

energia e quantidade de movimento) “modelos matemáticos” são gerados. A partir de 

condições previamente especificadas, o modelo deve ser capaz de caracterizar o estado do 

sistema analisado, funcionando como uma representação aproximada da realidade. O usuário 

do simulador é responsável por analisar e avaliar a confiabilidade dos resultados apresentados, 

e geralmente isso é feito por comparação dos dados teóricos do modelo à dados reais ou dados 

disponibilizados na literatura.  

De acordo com Ramirez (1997), a análise desses riscos somada a avaliação de 

qualidade do processo em questão, não havendo necessidade de uso de espaço físico além do 

simulador é a grande vantagem da simulação de processos. Ela também permite uma 

constante possibilidade de melhoria à serem testadas ou ajuste da planta através de novas 

estratégias e idéias. 

A modelagem matemática de um sistema de processo pode, além de acarretar 

melhorias econômicas, indicar a melhor forma do design dos equipamentos utilizados, a 

otimização de sua operação, a análise de suas falhas e a verificação e diminuição dos 

impactos ambientas decorrente do processo. 

Segundo Prata (2013), os mais conhecidos softwares de simulação são 

Aspen/HYSYS®, UNISIM®, Matlab®, Scilab®, PROII®, EMSO®, gPROMS®, MathCad®, 

SpeedUP®, Maple® e CAPE-COCO®. Os objetivos desses simuladores são tanto a 

verificação de processos quanto o treino de operadores e seu uso tem resultados muito 
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próximos do real. O simulador pode conseguir resultados do processo mais rapidamente que o 

processo real, o que facilita uma análise dinâmica do processo. 

O alto custo de obtenção e manutenção dos simuladores acaba desestimulando sua 

aplicação, sendo essa a principal desvantagem dos simuladores disponíveis no mercado. O 

UNISIM®, software de simulação baseado no simulador HYSYS®, é atualmente da empresa 

Honeywell (PRATA, 2013). 

Esses dois softwares são muito utilizados na indústria de processos químicos. Esse 

trabalho foi realizado no simulador UNISIM®, uma vez que a Universidade Federal 

Fluminense detém sua licença acadêmica. 

 

 

2.5.1.1. UNISIM® 

 

A fácil utilização de suas ferramentas e a simples intuitividade lógica para executar 

funções é o que torna esse software de simulação bem acessível aos operadores. Além disso, a 

sua versatilidade e clareza em sua prática são outros adjetivos que definem o UNISIM® 

(HONEYWELL, 2010). 

O software trabalha de forma dinâmica, processando as informações dadas à ele pelo 

operador ao mesmo tempo em que efetua os cálculos necessários para a tarefa em questão. 

Além do mais, a informação provida não possui restrição de localidade do programa 

(HONEYWELL, 2010). 

O UNISIM® possui diversas interfaces, todas conectadas à uma mesma variável de 

processo, de maneira que não é necessário alterar a informação em todas as interfaces, pois o 

software simultaneamente já as modifica de forma automática. Portanto, não há restrição de 

localidade do simulador no quesito de informações de entrada (HONEYWELL, 2010). 

 



 

CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 

 

Neste capítulo são discutidos, detalhadamente, os processos de produção de tolueno e 

de cicloexano, incluindo suas condições operacionais, parâmetros reacionais, entre outras 

especificações. 

Para o processo de produção de tolueno são apresentadas a planta original descrita por 

Rodríguez e Granda (2005) e a proposta de integração energética, sem análise Pinch, realizada 

por Seider et al. (2008). 

Para o processo de produção de ciclohexano são apresentadas a planta original descrita 

por Seider et al. (2008) e a proposta de integração energética, sem análise Pinch, realizada por 

Cardoso et al. (2014). 

São apresentadas as equações do modelo termodinâmico, assim como os fundamentos 

de sua escolha. 

São consideradas condições de operação em estado estacionário para o 

desenvolvimento dos processos, e seus resultados são discutidos nos capítulos subsequentes. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE TOLUENO ANALISADOS 

 

Existem diversos processos para a produção de tolueno, porém a referência literária 

que apresentava dados suficientes para realizar a simulação foi detalhada por Rodríguez e 

Granda (2005). Para diminuir a energia utilizada no processo, Seider et al. (2008) propôs uma 
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planta de integração energética sem análise Pinch, também descrita neste tópico. Então, os 

processos a serem detalhados nas próximas seções são: 

 Processo original, descrito por Rodríguez e Granda (2005); 

 Processo modificado com integração energética sem análise Pinch, proposto por 

Seider et al. (2008); 

Entre os detalhes dos processos a serem abordados, estão as características da corrente 

de alimentação, as dimensões dos equipamentos,  as especificações e simplificações adotadas 

para cada processo. 

 

3.1.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TOLUENO ORIGINAL 

 

Neste tópico é descrita a planta apresentada por Rodríguez e Granda (2005), na qual a 

produção de tolueno ocorre via desidrogenação catalítica do n-heptano utilizando catalisador 

de Cr2O3 suportado em Al2O3, com reação endotérmica. O fluxograma do processo é 

apresentada na Figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Planta de produção de tolueno. 

Fonte: Rodríguez e Granda (2005). 

Legenda: ─> Corrente de massa ---> Corrente de energia 

 

Conforme pode ser observado na Figura 3.1, o processo é iniciado com a corrente de 

alimentação passando por um forno onde o n-heptano é aquecido de 65°F até 800°F. Apesar 

de Rodríguez e Granda (2005) não detalharem suas condições operacionais, provavelmente, 

uma corrente de vapor foi utilizada como fonte de energia devido à acentuada temperatura 

final da corrente de alimentação. 
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Após a passagem pelo forno, a corrente entra no reator, que opera isotermicamente, 

produzindo tolueno e hidrogênio. A conversão de n-heptano em tolueno é de 

aproximadamente 15% em base molar. Na Equação (3.1) está descrita a reação endotérmica 

(237919 kJ/kmol) que ocorre em fase gasosa.  

 

                        

 
 

(3.1) 

 

 

Rodríguez e Granda (2005) tampouco detalharam as condições operacionais das 

utilidades, então, provavelmente foi utilizado vapor como forma de energia para manter as 

condições de reação favoráveis no reator. 

Após a saída do reator, a corrente é resfriada a 65°F em um refrigerador, 

possivelmente utilizando água como fluido de refrigeração, e então a corrente é destinada a 

um vaso separador, que opera isotermicamente, obtendo uma corrente rica em hidrogênio no 

topo e uma corrente que contém n-heptano, em sua maioria, e tolueno no fundo. 

Em relação às condições operacionais, é coerente considerar que o processo opera à 

pressão atmosférica e sem queda de pressão (SEIDER et al., 2008). 

A Tabela 3.1 descreve todos os equipamentos e suas condições operacionais. 
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Tabela 3.1. Equipamentos e suas condições operacionais. 

Fonte: Rodríguez e Granda (2005). 

 

A Tabela 3.2 apresenta as condições operacionais da corrente de alimentação. 

 

Tabela 3.2. Condições de operação da corrente de alimentação. 

Fonte: Rodríguez & Granda (2005). 

 

Assim, foram apresentadas as condições necessárias e suficientes para simulação. 

 

 

Equipamento  Condição Operacional 

Forno Energia Requerida: EAquecedor (vapor de super alta produzido em forno) 

 Temperatura de saída: 800 ºF (426,667 ºC) 

 Perda de carga: desprezível 

Reator Energia Requerida: EReator (vapor de super alta produzido em forno) 

 Temperatura de operação e saída: 800 ºF (426,667 ºC) 

 Perda de carga: desprezível 

Refrigerador Energia Requerida: ERefrigerador (água de refrigeração) 

 Temperatura de saída: 65 ºF (18,333 ºC) 

 Perda de carga: desprezível 

Separador Energia Requerida: Operação isotérmica 

 Temperatura de saída: 65 ºF (18,333 ºC) 

 Perda de carga: desprezível 

Corrente de Alimentação:  Valor 

Temperatura 65 ºF (18,333ºC) 

Pressão 1,013 bar (1 atm) 

Fluxo Total  45,36 kgmol/h (4545,269 kg/h) 

Composição: n-heptano (puro) 100% (molar) 
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3.1.2. PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA SEM ANÁLISE PINCH 

 

Após uma análise do processo de produção de tolueno descrito por Rodríguez e 

Granda (2005), Seider et al. (2008) apresentaram uma melhoria energética na planta, também 

denominada de integração energética. Ao adicionar um trocador de calor do tipo casco-tubo, a 

corrente de alimentação é aquecida através do uso da energia contida na corrente de saída do 

reator e vice-versa. O processo é apresentado na Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2. Planta de produção de tolueno modificada. 

Fonte: Seider et al. (2008). 

Legenda: ─> Corrente de massa, ---> Corrente de energia 

 

As condições operacionais e de alimentação apresentadas nas Tabelas 3.1 e 3.2, 

respectivamente, são as mesmas consideradas neste processo. 

Através da integração energética, é possível diminuir a quantidade de energia 

necessária para aquecer a corrente de alimentação no aquecedor, assim como diminuir a 

quantidade de energia necessária para resfriar a corrente de saída do reator no refrigerador. 

Porém, esta integração energética foi realizada sem uma metodologia concreta como a análise 

Pinch, que será descrita no decorrer do capítulo. 

O trocador do tipo casco-tubo opera em contra-corrente e não existe temperatura 

cruzada. 

Assim, foram apresentadas as condições necessárias para simulação. 
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3.2. SIMPLIFICAÇÕES NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE TOLUENO 

 

É necessário assumir algumas simplificações para os processos, com a finalidade da 

realização da simulação computacional.  

As hipóteses simplificadoras para os processos de produção de tolueno analisados são: 

 Operação em estado estacionário; 

 É assumido o valor de 1 atm para a pressão dos equipamentos e correntes; 

 Não há perda de carga nos equipamentos e correntes; 

 Não há perdas mássicas (vazamentos, alívio para flare, etc.); 

 Reação é endotérmica; 

 O aquecedor utiliza vapor; 

 O reator utiliza vapor; 

 Todo vapor necessário é fornecido por uma caldeira pela vaporização de água 

aquecida através da queima de Gás Natural. 

 O reator e o vaso de flash operam isotermicamente; 

 Não é considerada a coluna de destilação ao final do processo para purificação do 

produto líquido (corrente de fundo); 

 Independente da temperatura, a conversão é fixa em 15% molar de n-heptano a 

tolueno; 

 Foi escolhido o reator de conversão no software UNISIM com uma conversão fixa 

de 15% de n-heptano a tolueno, descrita por Rodríguez e Granda (2005) (não foi 

encontrada expressa cinética para essa reação na literatura; utilizando-se a 

conversão estabelecida originalmente). 

 

3.3. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE CICLOHEXANO 

ANALISADOS 

 

Neste tópico será descrita a planta para produção de ciclohexano através da 

hidrogenação catalítica do benzeno, originalmente criada por Seider et al. (2008), com reator 

operando em fase líquido-vapor. 
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Além disso, é apresentada também uma proposta de planta de produção de 

ciclohexano com modificações à planta original, incluindo integração energética e reação 

operando em fase apenas vapor, descrita por Cardoso et al. (2014). 

 

3.3.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CICLOHEXANO ORIGINAL  

 

Neste tópico é apresentada uma descrição detalhada do processo de produção de 

ciclohexano através da hidrogenação catalítica do benzeno, incluindo temperatura, vazão e 

pressão das correntes envolvidas na planta. As condições operacionais e os equipamentos 

utilizados no processo também são explicitados, conforme mostra a Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Planta de produção de ciclohexano. 

Fonte: Seider et al. (2008). 
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A Figura 3.3 mostra os equipamentos necessários da planta: P1 e P2 são as siglas 

representativas das bombas do processo, M1 representa o misturador, K1 representa o 

compressor, D1 e D2 são as siglas para os separadores, F1 e F2 são os vasos flash do processo 

e finalmente, R1 é o reator. 

As Tabela 3.3 e 3.4 ilustram alguns dados sobre as correntes do processo como 

temperatura, vazão, composição e pressão.  

 

Tabela 3.3. Dados da planta de ciclohexano de Seider et al. (2008). 

Correntes: S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Temperatura (ºF) 100,000 101,300 120,000 145,000 120,200 107,500 392,000 120,000 

Pressão (psia) 15,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 315,000 300,000 

Vazão molar (lbmol/h) 92,140 92,140 283,800 73,100 57,150 506,200 242,220 242,220 

Fração molar H2  0,000 0,000 0,997 0,885 0,009 0,688 0,313 0,3123 

Fração molar N2 0,000 0,000 0,003 0,096 0,002 0,016 0,035 0,035 

Fração molar BZ 1,000 1,000 0,000 0,000 0,001 0,182 0,000 0,000 

Fração molar CH 0,000 0,000 0,000 0,019 0,988 0,114 0,652 0,652 

 

 

Tabela 3.4. Dados da planta de ciclohexano de Seider et al. (2008). 

Correntes: S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Temperatura (ºF) 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,100 120,100 

Pressão (psia) 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 15,000 15,000 15,000 

Vazão molar (lbmol/h) 92,280 149,940 6,970 85,310 85,310 93,010 1,484 91,530 

Fração molar H2  0,885 0,009 0,885 0,885 0,009 0,009 0,539 0,000 

Fração molar N2 0,096 0,002 0,096 0,096 0,002 0,002 0,114 0,000 

Fração molar BZ 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 

Fração molar CH 0,019 0,998 0,019 0,019 0,988 0,988 0,347 0,999 
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No reator, a conversão da reação foi fixada por Seider et al. (2008) em 99,86%. A 

reação acontece de acordo com a Equação 3.2. 

C6H6 + 3H2 C6H12 (3.2) 
 

Benzeno + Hidrogênio  Ciclohexano 

 

A aplicabilidade da corrente S11 não foi especificada por Seider et al. (2008), 

podendo tanto ser purgada totalmente, quanto purgada em conjunto com a recirculação da 

corrente, devido ao fato de ser rica em hidrogênio. Devido a ausência de explicitação, foi 

considerado que a corrente é enviada para queima, ou seja, totalmente purgada. 

A válvula V1 também não é completamente especificada, podendo ser a única 

responsável pela queda de pressão da corrente S14, ou em conjunto com o vaso flash F2. Por 

não ser possível estimar o quanto cada equipamento é responsável pela queda de pressão, 

optou-se pela hipótese da válvula ser o único motivo da queda de pressão. 

A Tabela 3.5 demonstra as condições de operação de todos os equipamentos que 

envolvem a planta de produção de ciclohexano proposta originalmente por Seider et al. 

(2008). Alguns dados como as eficiências das bombas foram calculadas pelo software 

UNISIM. 

 

Tabela 3.5. Dados das condições operacionais dos equipamentos. 

Equipamento Sigla Variação de pressão (psia) Pressão (psia) Temperatura (F) Observação 

Bomba P1 320   Eficiência 90,47% 

Bomba P2 35   Eficiência 89,84% 

Compressor K1 35   Eficiência 72,00% 

Condensador H1 15    

Reator R1 20 315 392 Conversão 99,86% 

Vaso de Flash F1 0 300 120  

Vaso de Flash F2 0 15 Próx. 120  

Válvula V1 285    

Separador D1 0   8,166% Purga 

Separador D2 0   38% Reciclo 
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3.3.2. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CICLOHEXANO COM INTEGRAÇÃO 

ENERGÉTICA 

 

 Após extenso estudo, Cardoso et al. (2014) desenvolveram uma proposta para a planta 

de produção de ciclohexano originalmente descrita por Seider et al. (2008), com o acréscimo 

de integração energética da planta, e com o reator operando exclusivamente na fase vapor.  

 A Figura 3.4 demonstra a planta de hidrogenação do benzeno com a reação na fase 

vapor conforme descrito por Cardoso et al. (2014). 

 

 

Figura 3.4. Planta do processo de produção de ciclohexano integrada energeticamente. 

Fonte: Cardoso et al. (2014). 

 

 Há duas correntes de alimentação no processo proposto, uma delas de benzeno líquida 

e outra com hidrogênio e nitrogênio. A corrente S1, composta de benzeno, é bombeada 

através da bomba P1, aumentando sua pressão – a ideal para a reação – e se juntando as 

demais correntes de alimentação e reciclo em um misturador M1. A corrente de alimentação, 
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fria, entra no trocador de calor e troca energia com corrente quente, que é a corrente que 

advém do topo do reator. 

 A planta, dessa maneira, se torna mais otimizada energeticamente, necessitando de 

menos energia para o processo. 

 

3.4. OS PACOTES TERMODINÂMICOS NOS PROCESSOS DE TOLUENO E 

CICLOHEXANO 

 

As equações de estado, conhecidas por relacionar temperatura e pressão, são 

importantes para calcular propriedades termodinâmicas como densidade, entalpia, volume 

molar, entropia, capacidade calorífica e propriedades de equilíbrio de substâncias puras e 

misturas (SMITH et al., 2007).  

 

3.4.1. PENG-ROBINSON 

 

Para o estudo realizado nas plantas de produção de tolueno, o pacote termodinâmico 

Peng-Robinson é o que transmite condições e interações entre as substâncias mais próximas à 

realidade, já que foi desenvolvido a principio para os hidrocarbonetos presentes no gás natural 

(PENG e ROBINSON, 1976). Como foi visto no item 3.1.1, só estão presentes 

hidrocarbonetos na reação para produção de tolueno, justificando sua escolha. 

A equação de estado de Peng-Robinson é dada pela Equação (3.3), onde os parâmetros 

são apresentados nas Equações (3.4), (3.5), (3.6), (3.7), (3.8).  

 

� = ��� − − � ∙� + � −  (3.3) 

= , �  ��  ��  (3.4) 

= , � ����  (3.5) 
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= + к − � ,5  (3.6) � = , + , � − , �  (3.7) 

� = �  �� (3.8) 

 

Onde P é pressão, Pc é pressão crítica, T é a temperatura, Tc é a temperatura crítica, Tr 

é a temperatura reduzida, R é constante universal dos gases, Vm é volume molar, α, a, e b são 

parâmetros, k é uma constante característica de cada componente e ω é o fator acêntrico.  

 

3.4.2. SOAVE-REDLICH-KWONG 

 

Para o estudo realizado das plantas de produção de ciclohexano, o pacote 

termodinâmico SRK (Soave-Redlich-Kwong), é o que melhor representa o comportamento 

termodinâmico de líquidos e vapores. A equação SRK, juntamente com a equação de Peng-

Robinson, está entre as equações de estado mais utilizadas em modelagem termodinâmica de 

processos industriais e simulação. A Equação 3.9 descreve uma das formas da equação de 

estado SRK. 

� = ��� − − �� � +  (3.9) 

 

Sendo R a constante universal dos gases, T a temperatura, v o volume molar do 

sistema e P a pressão do sistema. Os parâmetros b e a(T), para uma mistura de componentes, 

podem ser definidos através dos parâmetros de componentes puros, como demonstra as 

Equações (3.10), (3.11), (3.12), (3.13), (3.14) 

= � ∑ �� ��
�=  (3.10) 
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� � = � ∑ ∑ � �  √� ∅ � √� ∅ � ( − )��
=

��
=  (3.11) 

 

� = ,  �� �� �  (3.12) 

 

� = , �� �� �  (3.13) 

 

∅� = [ + , + , �� − , �� − √ �� � ]  (3.14) 

 

Sendo nc o número total de componentes do sistema, N o número total de mols da 

mistura, Ni o número de mols do componente i e Tci e Pci a temperatura e pressão críticas do 

componente i. A Equação 3.15 define o fator acêntrico WI do componente i. 

�� = − − l�g �� �� � � = ,7 (3.15) 

 

Na Equação 3.15, Pi
Sat corresponde à pressão de saturação do componente i e Tri = 

T/Tci corresponde à temperatura reduzida do componente i. 

Na Equação 3.11, o termo kij corresponde à interação binária entre os componentes i e 

j, representando uma correção ao desvio da idealidade para cada par de componentes da 

mistura. Para cada par de componentes da mistura, sua determinação deve ser realizada 

utilizando dados experimentais de equilíbrio do correspondente sistema. 

Desta forma foram apresentadas as equações do modelo termodinâmico adotado nesse 

trabalho de conclusão de curso. 



 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para os estudos de casos com 

base na simulação das plantas de produção de tolueno, através da desidrogenação catalítica do 

n-heptano descrita por Seider et al. (2008) e simulada por Melo (2016), e de ciclohexano, 

através da hidrogenação catalítica do benzeno descrita originalmente por Seider et al. (2008) e 

simulada, com modificações por Cardoso et al. (2014). A alteração da planta de produção de 

ciclohexano se baseia na integração energética da planta, além da operação do reator em fase 

exclusivamente vapor, diferentemente da planta original que opera em fase líquido-vapor. 

Desta forma foi possível desenvolver uma comparação das plantas de produção com 

integração energética sem e com análise Pinch. 

Desta maneira a metodologia pode ser dividida em três partes: 

 Simulação do processo de produção de tolueno com integração energética 

conforme descrito por Seider et al. (2008) e Melo (2016); 

 Simulação do processo de produção de ciclohexano, conforme descrito por Seider 

et al. (2008) e proposto por Cardoso et al. (2014), com integração energética; 

 Informações sobre os softwares e hardwares utilizados. 

A metodologia será melhor elucidada nas seções a seguir. 
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4.1. PLANTA DE TOLUENO  

 

A descrição da simulação da planta consta na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1. Descrição da Metodologia – Planta de Tolueno. 

Descrição 

 
Modificação proposta por Seider et al. (2008) da planta original apresentada por Rodriguez e 

Granda (2005) de desidrogenação catalítica de n-heptano para a formação de tolueno 

utilizando integração energética. 

Referência base: Seider et al. (2008) e Melo (2016). 

Modelagem: Balanço de massa global, por componentes e balanço de energia. Reator de 

conversão constante, 15%, com perda de carga nula. 

Pacote Termodinâmico: Peng-Robinson. 

Modificações: Não há modificações da planta de Seider et al. (2008). 

Estado Estacionário: Sim. 

Alimentação: n-Heptano. 

Objetivo: Analisar e comparar a planta com integração energética para obter informações 

sobre o consumo de energia, de CO2 e de água e relacioná-las com a mesma planta onde a 

integração energética é baseada na análise Pinch. 

Restrições: Conservar a mesma vazão de alimentação descrita na planta original e manter as 

condições operacionais dos equipamentos. Não obter temperatura cruzada no trocador. 

Simulação (solução): Numérica – software UNISIM, versão R390. O software UNISIM 

resolve, em estado estacionário, um conjunto de equações conhecidas pelo acrônimo em 

inglês MESH, ou seja, balanço de massa (M), relações de equilíbrio (E), balanço de massa por 

componente (S), e balanço de energia (H). Essas equações representam os modelos de 

primeiros princípios usuais para a modelagem de sistemas de engenharia. Foi mantido o 

método numérico padrão, bem como as tolerâncias para convergência. 

Comparação: Consumo energético, de CO2 e de água sem e com análise Pinch. 
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4.2. PLANTA DE CICLOHEXANO  

 

A descrição da simulação da planta consta na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2. Descrição da Metodologia – Planta de ciclohexano. 

Descrição 

 
Modificação proposta por Cardoso et al. (2014) da planta de produção de ciclohexano 

original descrito por Seider et al. (2008), incluindo integração energética e operação do reator 

em fase exclusivamente vapor. 

Referência base: Seider et al. (2008) e Cardoso et al. (2014). 

Modelagem: Balanço de massa global por componentes e balanço de energia. Cinética de 

equilíbrio com dependência em relação à temperatura. 

Pacote Termodinâmico: Soave-Redlich-Kwong. 

Modificações: Otimização das condições operacionais do reator e integração energética. 

Estado Estacionário: Sim. 

Alimentação: Benzeno, hidrogênio e nitrogênio. 

Objetivo: Analisar e comparar o consumo energético da planta proposta com a mesma planta 

onde a integração energética é baseada na análise Pinch. 

Restrições: Conservação da vazão da corrente de alimentação descrita na planta original, 

além de manter as condições operacionais dos equipamentos. 

Simulação (solução): Numérica – software UNISIM, versão R390. O software UNISIM 

resolve, em estado estacionário, um conjunto de equações conhecidas pelo acrônimo em 

inglês MESH, ou seja, balanço de massa (M), relações de equilíbrio (E), balanço de massa por 

componente (S), e balanço de energia (H). Essas equações representam os modelos de 

primeiros princípios usuais para a modelagem de sistemas de engenharia. Foi mantido o 

método numérico padrão, bem como as tolerâncias para convergência. 

Comparação: Consumo energético sem e com análise Pinch. 
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4.3. SOFTWARES E HARDWARES 

 

 Este item tem como objetivo especificar os softwares e hardwares que foram utilizados 

para a realização deste trabalho. O sistema operacional utilizado foi o Windows 7, com 32 

bits, sendo todas as simulações realizadas no software UNISIM, versão R390. O trabalho por 

escrito foi realizado no software de processamento de texto Microsoft Word, versão 2010, que 

faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft Office. O hardware utilizado foi o Intel Core 

Quad 2,66 GHz com 4 GB memória. 

Assim, foi apresentada a metodologia deste trabalho, suas particularidades, condições 

operacionais e restrições, bem como os objetivos e os critérios de avaliação. Foram 

apresentados também os softwares e hardwares responsáveis pela execução da simulação para 

a obtenção dos resultados que serão apresentados no próximo capítulo. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos, através da análise 

Pinch e da simulação computacional realizada no software UNISIM, para as partes descritas 

no Capítulo 4. O item 5.1 se refere ao processo de produção do tolueno enquanto o Item 5.2 se 

refere ao processo de produção do cicloexano. Os resultados são apresentados em forma de 

tabela e as energias obtidas nos processos são comparadas de forma a verificar uma 

otimização na integração energética realizada. 

 

 

5.1. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TOLUENO COM INTEGRAÇÃO 

ENERGÉTICA 

 

Neste item é discutida a integração energética realizada no processo de produção de 

tolueno, comparando os resultados encontrados por Seider et al. (2008) aos resultados 

encontrados através da análise Pinch realizada neste trabalho. 
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5.1.1. PROCESSO DE TOLUENO SEM ANÁLISE PINCH 

 

Neste item será apresentado os resultados para a planta de produção de tolueno via 

desidrogenação catalítica do n-heptano com integração energética, baseada na proposta de 

Seider et al. (2008) e realizada por Melo (2016). 

 Como o autor não forneceu os resultados obtidos da planta proposta, foi realizada a 

simulação da mesma através do software UNISIM, como mostra a Figura 5.1, com 

informações também sobre as correntes de alimentação e de saída do processo. 

 

       

 

Figura 5.1:Simulação no software UNISIM para o processo proposto. 

 
 Através da simulação no UNISIM, é possível observar na Tabela 5.1 a quantidade de 

energia necessária, em alguns equipamentos, para a planta do processo integrada 

energeticamente. Esses equipamentos são o aquecedor, o reator e o refrigerador, sendo 

EAquecedor, EReator e ERefrigerador as energias requeridas, respectivamente. 

Tabela 5.1. Recursos energéticos do processo integrado energeticamente. 

 
UNISIM (BTU/h) UNISIM (kW) 

EAquecedor (Aquecedor) 1395000 408,950 
EReator (Reator) 1627000 476,764 

ERefrigerador (Refrigerador) 1445480 423,627 
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Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados para as correntes do processo de 

produção do tolueno. 

 

Tabela 5.2. Resultados para as correntes do processo. 

Correntes: 
Entrada
-Reator 

Produto-
Reator 

Pré-
Aquecida 

Produto-
Reator* 

Entrada-
Separador 

Topo-
Separador 

Fundo-
Separador 

Temperatura (ºC) 426,700 426,700 318,300 77,230 18,330 18,330 18,330 

Pressão (atm) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fração de vapor 1,000 1,000 1,000 1,000 0,392 1,000 0,000 

Vazão (lbmol/h) 100,000 160,000 100,000 160,000 160,000 62,686 97,314 

Vazão molar n-heptano (lbmol/h) 100,000 85,000 100,000 85,000 85,000 2,404 82,595 

Vazão molar tolueno (lbmol/h) 0,000 15,000 0,000 15,000 15,000 0,365 14,635 

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h) 0,000 60,000 0,000 60,000 60,000 59,917 0,083 

Fração molar n-heptano 1,000 0,531 1,000 0,531 0,531 0,038 0,849 

Fração molar tolueno 0,000 0,094 0,000 0,094 0,094 0,006 0,150 

Fração molar hidrogênio 0,000 0,375 0,000 0,375 0,375 0,956 0,001 

 

Estes resultados são categoricamente os mesmos encontrados por Melo (2016). Faz-se 

necessário realizar a simulação para se obter dados intrínsecos das correntes do processo 

como, por exemplo, a capacidade calorífica (entre outras) que não foram reportados pelo autor 

e serão úteis para a análise Pinch. 

 

5.1.2. PROCESSO DE TOLUENO COM ANÁLISE PINCH 

 

Neste item serão apresentados os resultados da abordagem por análise Pinch do 

processo de produção de tolueno que, posteriormente, serão comparados com os dados 

obtidos pela proposta de integração de Seider et al. (2008) e realizada por Melo (2016). 

Como visto no Capítulo 2, a análise Pinch será realizada pelo método da Tabela 

Problema, sendo o primeiro passo a escolha de uma diferença mínima de temperatura 

(∆Tmin). Escolheu-se, ∆Tmin = 10ºC. 

A Tabela 5.3 apresenta o próximo passo da análise, demonstrando informações sobre a 

corrente de alimentação (corrente fria) e a corrente Produto-Reator (corrente quente), além do 
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cálculo de suas temperaturas de intervalo, capacidade calorífica específica e capacidade 

calorífica. 

 

Tabela 5.3. Dados sobre as correntes de alimentação e de Produto-Reator. 

Correntes: Alimentação Produto-Reator 

Temperatura Inicial (ºC) 18,33 426,7 

Temperatura Alvo (ºC) 426,7 18,33 

Temperatura de Intervalo (ºC) Inicial 23,33 421,7 

Temperatura de Intervalo (ºC) Alvo 431,7 13,33 

Capacidade Calorífica Específica (kJ/kgºC) 2,621545 2,662212 

Vazão Mássica (kg/h) 4545,269 4545,268 

Capacidade Calorífica (kW/ºC) 3,310 3,361 

 

Com os dados obtidos na Tabela 5.3, prossegue-se a análise Pinch e o próximo passo é 

a elaboração da Tabela 5.4, que apresenta as temperaturas de intervalo em ordem decrescente 

e a diferença entre elas, conforme explicado no Capítulo 2. 

 

Tabela 5.4. Temperaturas de intervalo em ordem decrescente e o intervalo entre elas. 

Temperatura 
de Intervalo (ºC) 

Diferença entre as 
Temperaturas de Intervalo 

Adjacentes ou ∆Tint (ºC) 

(Correntes Frias – 
Correntes Quentes) do 

intervalo 

431,7   

421,7 10 Alimentação 

23,33 398,37 Alimentação – Produto-Reator 

13,33 10 Produto-Reator 

 

Com posse das informações presentes na Tabela 5.4, finalmente é apresentada a 

Tabela 5.5, a chamada Tabela Problema, contendo informações sobre a capacidade calorífica 

de cada intervalo, além do balanço de energia para o cálculo da variação de entalpia ∆H. 
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Tabela 5.5. Tabela Problema: cálculo de ∆H para cada intervalo. 

Temperatura de 
Intervalo (ºC) 

∆Tint (ºC) 
Capacidade 

Calorífica (kW/ºC) 
Entalpia ou ∆H (kW) 

431,7    

421,7 10 3,310 33,09897 

23,33 398,37 -0,051 -20,4538 

13,33 10 -3,361 -33,6124 

 

O sinal positivo do primeiro intervalo demonstra energia em excedente, enquanto os 

sinais negativos demonstram déficit de energia nos intervalos correspondentes. Com essas 

informações e seguindo o raciocínio desenvolvido no Capítulo 2, a Tabela 5.6 é criada, 

apresentando finalmente o ponto de Pinch do processo. 

 

Tabela 5.6. Determinação da temperatura de Pinch. 

Temperatura de 
Intervalo (ºC) 

Entalpia dos intervalos (kW) 

431,7 0 0 33,10 

421,7 33,09897 -33,099 0,00 PINCH 

23,33 -20,4538 -12,6452 20,45 

13,33 -33,6124 20,96725 54,07 

 

Através da Tabela 5.6 pode-se concluir que a temperatura de intervalo de Pinch é 

421,7ºC, ou seja, 416,7ºC para a corrente fria e 426,7ºC para a corrente quente. A Figura 5.2 

ilustra a troca de calor feita entre as duas correntes, mostrando a energia poupada no processo, 

além da energia necessária para as correntes atingirem a temperatura alvo através de 

utilidades. 
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Figura 5.2. Diagrama da análise Pinch para o processo de produção do tolueno. 

 

 

Com base nas informações obtidas pela análise Pinch do processo, foi possível 

perceber uma otimização da integração energética da planta, ao comparar as energias 

necessárias tanto no aquecedor quanto no resfriador da planta, como ilustra a Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7. Comparação entre energias necessárias para o aquecedor e refrigerador. 

Energia Requerida  Aquecedor (kW) Refrigerador (kW) 

Sem análise Pinch (Tabela 5.1) 408,950 423,627 

Com análise Pinch (Teoria) 33,10 54,07 

* Não há mudança na quantidade de energia requerida pelo reator. 

Porém, a simulação prática da planta no software UNISIM, utilizando a temperatura 

teórica de Pinch de 416,667ºC, demonstrou que há no trocador de calor o fenômeno de 

temperatura cruzada, que contraria a termodinâmica do processo, deixando-o impraticável. A 

Figura 5.3 mostra o gráfico do fluxo de calor contra a temperatura, demonstrando que há 

temperatura cruzada por duas vezes no trocador de calor. 
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Figura 5.3. Gráfico de Energia contra a Temperatura no trocador de calor. 

 

A análise Pinch gerou resultados não compatíveis com a termodinâmica, o que 

contraria o seu propósito. Segundo Turton et al. (2012), tal fato pode ser explicado pela troca 

de fase que ocorre dentro do trocador de calor, tanto da corrente fria quanto da quente, mas 

não pelo fato de ocorrer a troca de fase, mas pela modificação do valor da capacidade 

calorífica da corrente. A análise Pinch leva em consideração que a capacidade calorífica das 

correntes não sofrem modificações consideráveis, o que de fato não ocorreu nesse processo. 

Para tais processos, os cálculos podem ficar muito extensos e consumir muito tempo. 

Para ajudar nos cálculos foi criado o software HENSAD, que ainda assim possui algumas 

restrições como o fato de apenas resolver problemas de processos com duas correntes: uma 

fria e outra quente (TURTON et al., 2012). 

Foram realizadas simulações com diversos outros pacotes (modelos) termodinâmicos, 

além do modelo de Peng Robinson (escolhido), com o objetivo de não obter temperatura 

cruzada no trocador. Entretanto, o resultado não foi alterado. 

O resultado apresentado não inviabiliza o objetivo desse trabalho de buscar uma 

melhor integração energética via a análise Pinch, outrossim, mostra indubitavelmente a 

vantagem de se realizar simulação computacional de um processo (que exista realmente ou 

não seja fictício) frente a quaisquer modificações teóricas que sejam pretendidas realizar. 

Para atingir o objetivo de melhorar a integração energética realizada sobre o processo 

de produção de tolueno, foi calculada a máxima temperatura de saída da corrente fria no 
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trocador de calor para que não haja o fenômeno da temperatura cruzada. O simulador mostrou 

que a maior temperatura possível é de 323,4ºC. Assim o aquecedor necessita de 390,75kW 

para finalizar o aquecimento e se faz necessário remover 405,50 kW da corrente de processo, 

por refrigeração. Esse resultado foi obtido por tentativa e erro com base nos resultados de 

Melo (2016) e na análise Pinch, tomando como restrição a não obtenção de temperatura 

cruzada no trocador de calor. 

A Figura 5.4 mostra os ganhos energéticos absolutos e relativos. 

 

       

Figura 5.4. Ganhos energéticos para nova condição de operação do processo de tolueno. 

 

Em termos de consumo de energia no aquecedor, a redução foi de 4,45%. Como essa 

energia é fornecida pela queima do gás natural (SEIDER et al., 2008; MELO, 2016) esse 

resultado também representa uma redução de 4,45% nas emissões de CO2 devido à 

combustão. Já no refrigerador a energia economizada durante a refrigeração foi de 4,28%. 

Como essa energia é retirada pela circulação de água de resfriamento, e o consumo nesse tipo 

de sistema é sempre relativo à vazão total de água circulante na torre de refrigeração esse 

resultado também representa uma redução de 4,28% no consumo de água. Como a produção 

da planta não foi alterada, apenas as condições operacionais, os ecoindicadores de processos, 

uma métrica que vincula uma grandeza ambiental por outra econômica (nesse caso produção), 
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para consumo de energia e consumo de água teriam respectivamente reduções de 4,45% e 

4,28%. 

 

5.2. PROCESSO DE PRODUÇÃO DE CICLOHEXANO COM INTEGRAÇÃO 

ENERGÉTICA 

 

Neste Item é discutida a integração energética realizada no processo de produção de 

cicloexano, comparando os resultados encontrados por Cardoso et al. (2014) com os 

resultados encontrados através da Análise Pinch realizada neste trabalho. 

 

5.2.1. PROCESSO DE CICLOHEXANO SEM ANÁLISE PINCH 

 

São apresentados os resultados para a planta de produção de cicloexano via 

hidrogenação catalítica do benzeno, com integração energética proposta por Cardoso et al. 

(2014) e baseada na planta originalmente descrita por Seider et al. (2008). Na proposta 

realizada por Cardoso et al. (2014), o reator utilizado foi o de equilíbrio e na fase vapor, 

diferente do caso base proposto por Seider et al. (2008), que se utilizou de uma reator 

operando nas fases líquido e vapor, representado de modo simplório por uma expressão de 

conversão fixa.  

A simulação da planta foi realizada através do software UNISIM, como mostra a 

Figura 5.5, com as informações sobre as correntes de alimentação e de saída do processo. 
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Figura 5.5. Simulação no software UNISIM para o processo proposto. 

 

Através da simulação no UNISIM é possível observar na Tabela 5.8 os resultados 

obtidos para as energias de alguns equipamentos da planta de produção do ciclohexano. Esses 

equipamentos são duas bombas, o reator, o aquecedor e o compressor. Conforme a Figura 5.5 

mostra, as correntes de energia EP1, EP2, EREE1, EH2 e EK1 são provenientes da bomba P1, 

bomba P2, reator E1, aquecedor E2 e compressor K1, respectivamente. 

 

Tabela 5.8. Consumos de energia do processo integrado energeticamente. 

 UNISIM (BTU/h) UNISIM (kW) 

EP1 (Bomba 1) 8378,2 2,4556 
EP2 (Bomba 2) 416,69 0,1221 

EREE1 (Reator) 8134740,00 2384,1 

EH2 (Aquecedor) 1,84E-04 (aprox. nula) 5,00 E-08 (aprox. nula) 

EK1 (Compressor) 8476,74 2,4829 

 

Nas Tabelas 5.9, 5.10 e 5.11 estão apresentados os resultados para as correntes do 

processo. 
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Tabela 5.9. Resultados para as correntes do processo. 

Correntes: S1 S2 S3 S17 S4 S5 S6 

Temperatura (ºC) 37,77 48,89 48,89 48,94 56,93 48,93 41,68 

Pressão (psia) 15,000 320,000 335,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

Fração de vapor 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,715 

Vazão molar (lbmol/h) 92,140 92,140 283,800 283,800 80,388 56,865 513,190 

Vazão molar H2 (lbmol/h) 0,000 0,000 0,000 282,960 71,456 0,369 324,790 

Vazão molar N2 (lbmol/h) 0,000 0,000 0,840 0,840 7,506 0,104 8,448 

Vazão molar BZ (lbmol/h) 92,140 92,140 0,000 0,000 0,002 0,084 92,226 

Vazão molar CH (lbmol/h) 0,000 0,000 282,960 0,000 1,423 56,308 57,730 

Fração molar H2  0,000 0,000 0,997 0,997 0,889 0,006 0,691 

Fração molar N2 0,000 0,000 0,003 0,003 0,093 0,002 0,017 

Fração molar BZ 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,180 

Fração molar CH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,990 0,113 

 

 

 

Tabela 5.10. Resultados para as correntes do processo. 

Correntes: S7 S8 SIF SR S9 S10 S12 

Temperatura (ºC) 276,85 48,89 242,578 242,578 48,89 48,89 48,89 

Pressão (psia) 300,00 300,00 320,00 320,00 300,00 300,00 300,00 

Fração de vapor 1,000 0,369 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

Vazão molar (lbmol/h) 237,180 237,180 513,190 513,190 87,536 149,650 80,388 

Vazão molar H2 (lbmol/h) 78,781 78,781 354,790 354,790 77,810 0,970 71,456 

Vazão molar N2 (lbmol/h) 8,448 8,448 8,448 8,448 8,174 0,274 7,506 

Vazão molar BZ (lbmol/h) 0,224 0,224 92,226 92,226 0,003 0,222 0,002 

Vazão molar CH (lbmol/h) 149,730 149,730 57,730 57,730 1,550 148,180 1,423 

Fração molar H2  0,332 0,332 0,691 0,691 0,889 0,007 0,889 

Fração molar N2 0,036 0,036 0,017 0,017 0,093 0,002 0,093 

Fração molar BZ 0,001 0,001 0,180 0,180 0,000 0,002 0,000 

Fração molar CH 0,631 0,631 0,113 0,113 0,018 0,990 0,018 
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Tabela 5.11. Resultados para as correntes do processo. 

Correntes: S13 S14 S14A 

Temperatura (ºC) 48,89 48,89 48,89 

Pressão (psia) 300,00 300,00 15,00 

Fração de vapor 0,00 0,00 0,00 

Vazão molar (lbmol/h) 56,8650 92,7810 92,7810 

Vazão molar H2 (lbmol/h) 0,3688 0,6017 0,6017 

Vazão molar N2 (lbmol/h) 0,1041 0,1699 0,1699 

Vazão molar BZ (lbmol/h) 0,0843 0,1375 0,1375 

Vazão molar CH (lbmol/h) 56,3080 91,8710 91,8710 

Fração molar H2  0,0065 0,0065 0,0065 

Fração molar N2 0,0018 0,0018 0,0018 

Fração molar BZ 0,0015 0,0015 0,0015 

Fração molar CH 0,9902 0,9902 0,9902 

 

Os resultados aqui apresentados são categoricamente os mesmos de Cardoso et al. 

(2014). A simulação computacional é necessária para obter dados das correntes do processo, 

como, por exemplo, capacidade calorífica, não reportados e úteis na analise Pinch. 

 

 

5.2.2. PROCESSO DE CICLOHEXANO COM ANÁLISE PINCH 

 

Neste item são apresentados os resultados da abordagem por análise Pinch do processo 

de produção do cicloexano que, posteriormente, serão comparados com os resultados da 

condição operacional proposta por Cardoso et al. (2014). 

Como visto no Capítulo 2, a análise Pinch será realizada pelo método da Tabela 

Problema, sendo o primeiro passo a escolha de uma diferença mínima de temperatura 

(∆Tmin). Escolheu-se ∆Tmin = 16,02ºC. Segundo Turton et al. (2012) para obter ∆Tmin 

ótimo deve-se realizar um balanço entre energia, área do trocador e os custos relacionados a 

elas, na faixa entre 5ºC a 30ºC A função objetivo representa a soma do custo de energia com 

custo de capital, sendo este último o custo com relação à área de troca térmica. Entretanto, 

resolver esse problema foge o escopo do presente trabalho. 
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A Tabela 5.12 apresenta o próximo passo da análise, demonstrando informações sobre 

a corrente S6 (corrente fria) e a corrente S7 (corrente quente), além do cálculo de suas 

temperaturas de intervalo, capacidade calorífica específica e capacidade calorífica. 

 

Tabela 5.12. Dados sobre as correntes S6 e S7. 

Correntes: S6 S7 

Temperatura Inicial (ºC) 41,68 276,85 

Temperatura Alvo (ºC) 242,6 48,89 

Temperatura de Intervalo (ºC) Inicial 49,69 268,89 

Temperatura de Intervalo (ºC) Alvo 250,61 40,88 

Capacidade Calorífica Específica (kJ/kgºC) 2,547 2,3345 

Vazão Mássica (kg/h) 5903 5903 

Capacidade Calorífica (kW/ºC) 4,176 3,828 

 

Com os dados obtidos na Tabela 5.12, prossegue-se a análise Pinch e o próximo passo 

é a elaboração da Tabela 5.13, mostrando as temperaturas de intervalo em ordem decrescente 

e a diferença entre elas, conforme desenvolvido no Capítulo 2. 

 

Tabela 5.13. Temperaturas de intervalo em ordem decrescente e o intervalo entre elas. 

Temperatura 
de Intervalo (ºC) 

Diferença entre as 
Temperaturas de Intervalo 

Adjacentes ou ∆Tint (ºC) 

(Correntes Frias – Correntes 
Quentes) do intervalo 

268,89   

250,61 18,28 S7 

49,69 200,92 S6-S7 

40,88 8,81 S7 

 

Com posse das informações presentes na Tabela 5.13, finalmente é apresentada a 

Tabela 5.14, a chamada Tabela Problema, contendo informações sobre a capacidade calorífica 

de cada intervalo, além do balanço de energia para o cálculo da entalpia ∆H. 
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Tabela 5.14. Tabela Problema: cálculo de ∆H para cada intervalo. 

Temperatura de 
Intervalo (ºC) 

∆Tint (ºC) 
Capacidade 

Calorífica (kW/ºC) 
Entalpia ou ∆H (kW) 

268,89    

250,61 18,28 -3,828 -69,9746 

49,69 200,92 0,348 70,00876 

40,88 8,81 -3,828 -33,7241 

 

O sinal positivo do primeiro intervalo demonstra energia em excedente, enquanto os 

sinais negativos demonstram déficit de energia nos intervalos correspondentes. Com essas 

informações e seguindo o raciocínio explicitado no Capítulo 2, a Tabela 5.15 é criada, 

ilustrando finalmente o ponto de Pinch do processo. 

 

Tabela 5.15. Determinação da temperatura de Pinch. 

Temperatura de 
Intervalo (ºC) 

Entalpia dos intervalos (kW) 

268,89 0 0 0,03417 

250,61 -69,9746 69,97459 70,01 

49,69 70,00876 -0,03417 0,00 

40,88 -33,7241 33,6899 33,72 

 

Através da Tabela 5.15 pode-se concluir que a temperatura de intervalo de Pinch é 

49,69ºC, ou seja, 41,68ºC para a corrente fria e 57,7ºC para a corrente quente. A Figura 5.6 

ilustra a troca de calor feita entre as duas correntes, com a energia poupada no processo, além 

da energia necessária para as correntes atingirem a temperatura alvo através de utilidades. 
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Figura 5.6. Diagrama da análise Pinch para o processo de produção do ciclohexano. 

 

A análise da simulação realizada nesse trabalho da proposta de condição operacional 

de Cardoso et al. (2014) mostra que a temperatura de saída do trocador de calor na corrente 

S7 foi de 48,89°C. Isso vai contra a literatura sobre Análise Pinch, pois o valor atribuído pelos 

autores está abaixo do intervalo para temperatura de Pinch 49,69 °C. O correto é atribuir o 

valor de 57,7 °C à temperatura de saída do trocador de calor na corrente S7. Sendo assim, a 

Figura 5.7 apresenta a nova simulação computacional do processo de produção de 

ciclohexano com base nas diretrizes teóricas na Análise Pinch. 

 

   

Figura 5.7. Simulação no software UNISIM para a nova condição operacional do processo. 
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Observa-se na Figura 5.7 que a temperatura de saída da corrente quente S8 do trocador 

de calor foi de 57,7ºC. Entretanto, era de se esperar pela teoria que não fosse requerido 

energia para aquecer a saída da corrente fria SIF do trocador. O software UNISIM mostra que 

ainda há necessidade de aquecimento realizado pelo aquecedor E2 para elevar a temperatura 

encontrada nessa corrente de 235,4 ºC para a temperatura de operação do reator de 242,6 ºC. 

Isso pode ser explicado, novamente, não somente pela mudança de fase na corrente, mas, 

sobretudo pelas variações das capacidades caloríficas das correntes envolvidas, que a Análise 

Pinch não prevê. Na Figura 5.7 também é possível observar a necessidade de ser inserido um 

resfriador C1 para refrigerar a corrente quente de saída do trocador de 57,7ºC para a 

temperatura de operação do vaso separador (flash) F1, de 48,89 ºC, que justamente 

corresponde a temperatura de operação na saída da corrente quente S8 do trocador de calor 

proposta por Cardoso et al. (2014). Os autores não utilizaram quaisquer justificativas para sua 

escolha, que não a de anular a necessidade de consumo energético no aquecedor E2 

acreditando ser possível realizar todo o aquecimento no trocador casco-tubo. Esse resultado é 

importante, pois mostra que a proposta de condição operacional desenvolvida nesse trabalho 

não viola o conceito teórico da abordagem de integração energética da Análise Pinch tornando 

a simulação computacional mais condizente mesmo aumentando os consumos energéticos de 

31,715kW pelo aquecedor e pela necessidade de se retirar 31,748kW pela refrigeração, 

provavelmente aumentando proporcionalmente a vazão de circulação de água, ou outro fluido 

de refrigeração. Cabe ressaltar, que no processo original de produção de ciclohexano, ou seja, 

sem integração energética, existe um refrigerador após a saída do reator. Isso mostra, também, 

que não é uma tarefa simples modificar processos existentes, mas que existem abordagens 

teóricas que devem ser respeitadas. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros para 

o estudo de integração energética de plantas processos por abordagem de análise Pinch. 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Através deste trabalho foi possível discutir sobre plantas de processo de produção de 

tolueno por meio da desidrogenação catalítica do n-heptano e de produçao de ciclohexano por 

meio da hidrogenação catalítica do benzeno, tendo como referência modos de operação da 

planta sem e com integração energética. Apresentou-se a planta de produção de tolueno com 

integração energética proposta por Seider et al. (2008) e com resultados obtidos por Melo 

(2016) comparada à simulação da planta integrada energeticamente através da abordagem de 

análise Pinch. De forma análoga, foi apresentada a planta de produção de ciclohexano com 

integração energética proposta por Seider et al. (2008) e modificada por Cardoso et al. (2014), 

em comparação com a planta integrada energeticamente através de análise Pinch. 

A análise Pinch em teoria calcula a melhor opção de operação energética para uma 

planta de processo, obedecendo às leis da termodinâmica.  

Porém, através da simulação computacional realizada no software UNISIM, com as 

condições operacionais teóricas resultantes da Análise Pinch, foi possível verificar:  

 Uma violação da segunda lei da termodinâmica ocorrida no trocador de calor do 

processo de tolueno, havendo temperatura cruzada neste equipamento; 
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 Um desvio na condição operacional da temperatura de saída da corrente fria do 

trocador de calor, que não atingiu a temperatura esperada necessitando de mais 

energia para atingir a condição operacional do reator, quando especificada a 

temperatura de saída da corrente quente neste equipamento. 

Em ambas as situações supracitadas a possível explicação é devido não somente há 

mudança de fase das correntes no interior do trocador de calor, mas pelas variações dos 

valores da capacidade calorífica específica após a modificação operacional como a utilizada 

durante a análise Pinch na qual os cálculos são realizados com valores constantes. 

Para o processo de produção de tolueno com base no estudo da planta de processo e 

nos resultados encontrados por Melo (2016) foi possível encontrar por tentativa e erro uma 

condição operacional aproximadamente 5% mais ecoeficiente, em termos de consumo de 

energia, emissão de CO2 e consumo de água, do que a condição proposta pelo autor. 

Para o processo de produção de ciclohexano a Análise Pinch mostrou que a condição 

operacional proposta por Cardoso et al. (2014), embora pareça mais ecoeficiente, viola a 

teoria Pinch. Uma nova condição operacional mais condizente com a teoria Pinch foi 

proposta. 

 Por todos os fatores apresentados conclui-se que análise Pinch é útil para integração 

energética do processo, mas como toda teoria deve ser testada, mesmo por simulação 

computacional, antes de ser validada na prática. 

 

6.2. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros recomendam-se: 

 Desenvolver estudo sobre análise Pinch para plantas com mais de apenas uma 

corrente fria e uma corrente quente; 

 Desenvolver estudo sobre a planta de utilidades dos processos estudados. 

Acredita-se, por fim, que o presente estudo apresentado neste trabalho possa vir a 

contribuir para desenvolver e aperfeiçoar o tema de integração energética através da análise 

Pinch na literatura técnico-científica. 
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