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RESUMO 

A avaliação da ecoeficiência é fundamental à análise da sustentabilidade de processos 

industriais, sendo uma ferramenta útil para auxiliar na tomada de decisões com respeito à 

redução dos impactos ambientais, ao mesmo tempo em que se busca aumentar o desempenho 

econômico. Neste contexto, os ecoindicadores apresentam-se como uma maneira eficaz de 

quantificar a ecoeficiência por meio da razão entre variáveis ambientais e variáveis econômicas. 

Este trabalho busca avaliar a ecoeficiência do processo de síntese de acetato de vinila a partir 

de ácido acético, etileno e oxigênio, proposto por Luyben e Tyréus (1998). Por meio dos 

resultados da simulação computacional da planta no software UniSim, foram desenvolvidos 

os ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água para o processo 

apresentado pelos autores, com valores avaliados em 13,360 GJ/tVAM, 0,900 tCO2/tVAM e 

8,43 m3 H2O/tVAM, respectivamente. A integração energética do processo foi proposta e 

especificada por meio da análise pinch de modo a otimizar o consumo de utilidades pelo 

processo. Os resultados para a integração energética permitiram reduzir os ecoindicadores 

anteriormente calculados de aproximadamente 7 a 10 %, o que demonstra seus benefícios à 

diminuição dos impactos ambientais de processos industriais, além de provar a utilidade dos 

ecoindicadores na comparação de diferentes processos e tecnologias do ponto de vista do 

desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Acetato de vinila, Ecoindicadores, Integração energética, Análise pinch, 

Simulação computacional, UniSim 

  



 

ABSTRACT 

The evaluation of eco-efficiency is fundamental in measuring the sustainability of 

industrial processes, acting as a useful tool to assist decision making with regards to reducing 

environmental impacts while also increasing economic performance. In this context, the eco-

indicators are presented as efficient ways to quantify eco-efficiency through the ratio of 

environmental variables to economic variables. This work aims to evaluate the eco-efficiency 

of a vinyl acetate monomer manufacture process from acetic acid, ethylene and oxygen, 

proposed by Luyben and Tyréus (1998). Using the results from the simulation of the plant, the 

energy consumption, CO2 emissions and water consumption eco-indicators for the process 

presented by the authors were developed and evaluated at 13,360 GJ/tVAM, 0,900 tCO2/tVAM 

and 8,43 m3 H2O/tVAM, respectively. The process integration was proposed and specified 

through pinch analysis to optimize the process’s utilities consumption. The results for the 

designed process integration were able to reduce the previously calculated eco-indicators from 

approximately 7 to 10 %, indicating its benefits in reducing environmental impacts in industrial 

processes, while also proving the usefulness of eco-indicators in comparing different processes 

and technologies from the point of view of sustainable development. 

 

Keywords: Vinyl acetate monomer, Eco-indicators, Process integration, Pinch analysis, 

Computer simulation, UniSim 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

Como um dos maiores benefícios à sociedade, o desenvolvimento tecnológico permite 

que o setor industrial atenda à crescente demanda por energia e bens de consumo, mesmo no 

atual cenário de rápido crescimento populacional. Por outro lado, é necessário monitorar seus 

eventuais impactos ambientais, decorrentes da utilização de recursos naturais não-renováveis. 

Durante o século XX, devido à acelerada urbanização e crescimento populacional, 

ocorreu uma forte expansão dos setores econômicos de geração de energia, manufatura e 

transporte (MEHTA, 2002). Essa expansão econômica, aliada às tecnologias adotadas pelo 

setor industrial, é um dos responsáveis pelo crescimento da emissão de gases de efeito estufa e 

pelo acelerado consumo dos recursos naturais como a água e os combustíveis fósseis, dentre 

diversos outros danos ao meio ambiente. 

Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, a primeira a discutir os impactos 

da humanidade no meio ambiente e métodos de conciliar o desenvolvimento humano com a 

preservação da natureza (HANDL, 2012). Um resultado dessas discussões a nível global foi o 

surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, cuja definição mais comumente 

utilizada é o desenvolvimento que satisfaz às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades (WCED, 1987). A ONU 

apresentou em 2015 a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, um documento que 

apresenta 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas nos próximos anos para assegurar a 
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proteção dos recursos naturais, o que demonstra que a preservação do meio ambiente continuou 

sendo uma preocupação constante nas últimas décadas (ONU, 2015). 

Um conceito diretamente associado aos ideais do desenvolvimento sustentável é a 

ecoeficiência, que consiste na conciliação entre a entrega de bens e serviços que satisfazem as 

necessidades humanas e a redução gradual dos impactos ambientais (VERFAILLIE e 

BIDWELL, 2000). A análise da ecoeficiência de uma atividade econômica é de grande utilidade 

para avaliações integradas de projetos socioeconômicos desde o estágio conceitual, pois 

permite verificar se a atividade está de acordo com os conceitos de desenvolvimento sustentável 

(EEA, 1999). As ferramentas utilizadas para a quantificação da ecoeficiência são denominadas 

de ecoindicadores. 

Segundo a UNCTAD (2004), um ecoindicador é definido por meio da razão entre uma 

variável ambiental e uma variável econômica. Normalmente, utiliza-se como variável 

econômica a taxa de produção ou receita, enquanto como variáveis ambientais podem ser 

utilizadas medidas como consumo de água e energia e emissão de gases de efeito estufa 

(VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). A maior vantagem da avaliação dos ecoindicadores é a 

fácil compreensão dos possíveis impactos ambientais de uma atividade econômica, o que 

auxilia, por sua vez, na tomada de decisões, como a escolha de qual tecnologia deve ser adotada 

de maneira a minimizar a degradação dos recursos naturais (PANNELL e GLENN, 2000). 

A avaliação de ecoindicadores de um projeto industrial requer inicialmente a obtenção 

de dados como taxa de produção e consumo de água, energia e matérias-primas, determinados 

por sua vez pelas condições operacionais do processo e pelo dimensionamento dos 

equipamentos e instalações. Uma ferramenta muito utilizada atualmente para prever esses tipos 

de resultados é a simulação computacional (FOO e ELYAS, 2017). 

A simulação computacional consiste na utilização de softwares para prever resultados 

de um processo industrial por meio de operações lógicas e modelos matemáticos. Na 

Engenharia Química, simulações computacionais permitem determinar as melhores condições 

operacionais de equipamentos, concentrações adequadas de reagentes e o rendimento esperado 

para uma reação química, dentre outros parâmetros de projeto (CRITCHLEY, 2017). O 

surgimento de computadores de alta velocidade na década de 1970 e a constante evolução dos 

mesmos nos últimos anos permitiu o desenvolvimento de softwares capazes de modelar 

problemas complexos da Engenharia Química, que envolvem a interação entre múltiplas 

operações e processos unitários (YEO, 2017). Além disso, a disponibilidade dos softwares 

comerciais para uso em computadores pessoais, aliada ao uso de interfaces gráficas de fácil 
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acesso, justificam a ampla utilização da simulação computacional na área de engenharia de 

processos. 

Devido à capacidade de prever diferentes resultados para um projeto industrial sem a 

necessidade de realizar testes em laboratório ou em escala piloto, a simulação computacional 

apresenta-se como uma excelente ferramenta para a avaliação de ecoindicadores, pois permite 

verificar rapidamente de que maneira modificações no processo alteram o resultado dos 

ecoindicadores e, portanto, dos impactos ambientais esperados.  

Nesse contexto, o processo de síntese de acetato de vinila a partir de ácido acético, 

etileno e oxigênio é amplamente estudado na área de modelagem e simulação computacional, 

principalmente do ponto de vista de controle de processos. No entanto, verifica-se na literatura 

técnico-científica uma escassez de estudos quanto à avaliação de seus impactos ambientais. Isto 

motivou a avaliação dos ecoindicadores de consumo de água, energia e emissão de CO2 

associados ao processo de síntese de acetato de vinila no presente trabalho. 

1.2 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como principal objetivo a determinação dos ecoindicadores de 

consumo de água, energia e emissão de CO2 para o processo de síntese de acetato de vinila 

conforme apresentado por Luyben e Tyréus (1998), por meio de resultados obtidos por 

simulação computacional no software UniSim Design Suite R390.1, desenvolvido pela 

Hyprotech Ltd. e com licença disponibilizada à Universidade Federal Fluminense. 

A determinação dos ecoindicadores foi auxiliada pela simulação computacional de uma 

planta de utilidades, que fornece água e vapor para os equipamentos da síntese de acetato de 

vinila. Os sistemas de água de refrigeração e de vapor de aquecimento foram desenvolvidos 

com base em sistemas típicos encontrados na literatura. 

Este trabalho possui os seguintes objetivos específicos: 

• Reproduzir a planta de síntese de acetato de vinila proposta por Luyben e Tyréus 

(1998) no ambiente de simulação do software UniSim Design Suite R390.1; 

• Validar a simulação por meio da comparação de seus resultados com os resultados 

fornecidos por Luyben e Tyréus (1998); 
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• Desenvolver no UniSim os sistemas de refrigeração e geração de vapor da planta 

de utilidades baseados em sistemas típicos da literatura; 

• Determinar os ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e consumo 

de água para o processo de síntese de acetato de vinila e a planta de utilidades 

associada; 

• Utilizar a análise pinch para modificar a planta de acetato de vinila por meio de 

uma integração energética e utilizar os novos resultados dos ecoindicadores para 

avaliar a possibilidade de redução dos impactos ambientais.  

1.3 ESTRUTURA 

Além deste capítulo, no qual são apresentados a contextualização, motivação e 

objetivos, o presente trabalho é composto de mais cinco capítulos, estruturados conforme 

descrito a seguir. 

No Capítulo 2, é realizada uma revisão bibliográfica sobre as características gerais, 

aplicações na indústria e processos de síntese do acetato de vinila, assim como os conceitos 

gerais de uma planta de utilidades, a definição de ecoindicadores para quantificação da 

ecoeficiência de um processo e a fundamentação teórica da integração energética. 

No Capítulo 3, é detalhado o processo de síntese de acetato de vinila conforme descrito 

por Luyben e Tyréus (1998), com os dados de condições operacionais e dimensionamento dos 

equipamentos fornecidos pelos autores. Em seguida, é detalhado o funcionamento dos sistemas 

da planta de utilidades. Por fim, é desenvolvido o cálculo dos ecoindicadores de consumo água, 

energia e emissão de CO2 e da análise pinch, utilizada para otimizar integrações energéticas. 

No Capítulo 4, é apresentada a metodologia para a obtenção dos resultados deste 

trabalho por meio da simulação computacional dos processos e da análise pinch, assim como 

os critérios para o cálculo dos ecoindicadores. 

No Capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos por meio da metodologia, assim 

como comparações com os dados presentes no artigo de referência, o resultado dos 

ecoindicadores e a comparação da planta original com a modificada por integração energética. 

No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões, além de sugestões para trabalhos futuros. 

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

do trabalho.   No Apêndice, é apresentado o resumo dos resultados preliminares, publicados no  

XX Encontro Nacional de Modelagem Computacional de 2017.
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é realizada a revisão bibliográfica das principais características e usos do 

acetato de vinila, assim como seus principais processos de produção utilizados atualmente e a 

descrição da planta de utilidades necessária a um desses processos. 

São apresentados os conceitos de desenvolvimento sustentável, ecoeficiência e os atuais 

efeitos dos impactos ambientais que justificam a elaboração de ecoindicadores industriais, 

assim como suas definições, para monitoramento de processos já existentes e projeto de novos 

processos. 

Em seguida, são apresentados o conceito de integração energética e a fundamentação 

teórica da análise pinch, cuja capacidade de otimizar energeticamente um processo industrial 

será avaliada por meio de ecoindicadores. 

Por fim, são descritas a importância e as vantagens da simulação computacional em 

projetos de engenharia e uma breve apresentação do software UniSim Design Suite, utilizado 

na elaboração deste trabalho. 

2.1 ACETATO DE VINILA 

O acetato de vinila, também conhecido como acetoxietileno, éster de vinil do ácido 

acético, monômero acetato de vinila ou VAM (Vinyl Acetate Monomer) é um composto 

orgânico de fórmula molecular C4H6O2. À temperatura ambiente, apresenta-se como um líquido 



    19 

incolor de odor característico adocicado quando em pequenas quantidades, solúvel na maioria 

dos compostos orgânicos, mas insolúvel em água (BRISCO, 2011). 

Além de ser extremamente inflamável, a exposição prolongada à pele ou aos olhos pode 

causar bolhas, queimaduras e irritação. A inalação e ingestão podem causar irritações, tontura, 

fraqueza e vômito e podem resultar em aspiração para os pulmões, o que, por sua vez, pode 

levar à pneumonia química e até à morte (BRISCO, 2011). A IARC (International Agency for 

Research on Cancer) classificou o acetato de vinila como uma substância do grupo 2B, o que 

indica que esta é possivelmente cancerígena a humanos (IPCS, 1997). As principais 

propriedades do acetato de vinila encontram-se na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Propriedades físico-químicas do acetato de vinila. 
 

Fórmula molecular C4H6O2 

Massa molar 86,1 g/mol 

Ponto de fusão -92,3 ◦C 

Ponto de ebulição 72,5 ◦C 

Densidade relativa 0,9338 a 20 ◦C 

Solubilidade em água 2,3 g/L a 20 ◦C 
Fonte: Brisco (2011). 

Industrialmente, o acetato de vinila é utilizado como um intermediário na fabricação de 

diversos polímeros e resinas. O acetato de polivinila, seu principal derivado, é utilizado em 

colas e adesivos para papel, madeira, filmes plásticos e metais devido a suas fortes propriedades 

aderentes, assim como podem ser fabricados revestimentos industriais, tintas e chicletes (ICIS, 

2007). O segundo maior derivado, o álcool polivinílico, é utilizado em agentes emulsificantes, 

adesivos e fibras, entre outros produtos (ICIS, 2007). 

Aproximadamente 80 % da produção mundial de acetato de vinila é destinada à 

obtenção desses dois derivados, enquanto o resto compreende a fabricação de outros polímeros 

como polivinil butiral, copolímeros com etileno e de etileno e álcool vinílico (ICIS, 2007). Em 

2014, a produção global de acetato de vinila foi de 5,8 milhões de toneladas (WAKATSUKI, 

2015) e, segundo o TechSci Research (2017), o mercado global de acetato de vinila atingiu 7,69 

bilhões de dólares em 2016, com previsões de atingir 11,93 bilhões em 2026 devido ao 

crescente uso de adesivos nas indústrias de construção, móveis, pinturas e revestimentos, além 

do aumento da demanda por embalagens plásticas nas indústrias de bens de consumo. 
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2.2 PROCESSOS DE PRODUÇÃO DO ACETATO DE VINILA 

De acordo com Dimian e Bildea (2008), há três principais rotas que são atualmente 

utilizadas para a produção de acetato de vinila. Na primeira rota, acetato de vinila é formado a 

partir da reação em fase gasosa entre ácido acético e acetileno sobre catalisador de Zn(OAc)2 

suportado por carvão, conforme a Equação (2.1). 

C2H2 + C2H4O2 → C4H6O2 (2.1) 

A reação ocorre a temperaturas entre 170 e 250 ◦C com conversão de acetileno por passe 

(isto é, no interior do reator) de 60 a 70 %. No entanto, esta rota é menos utilizada devido ao 

elevado custo do acetileno e a seus problemas de segurança e estocagem (DIMIAN e BILDEA, 

2008). Além disso, de acordo com Yan et al. (2010), a rota que utiliza acetileno é menos 

economicamente rentável do que a terceira rota que será descrita adiante, na qual etileno é um 

dos reagentes. 

O segundo método ocorre em dois estágios, a partir de acetaldeído e anidrido acético. 

Inicialmente, os dois reagentes formam diacetato de etilideno em uma reação em fase líquida 

catalisada por FeCl3 em temperaturas entre 120 e 140 ◦C, conforme a Equação (2.2). Em 

seguida, o diacetato de etilideno se decompõe a 120 ◦C em ácido acético e acetato de vinila na 

presença de catalisador ácido, conforme a Equação (2.3) (DIMIAN e BILDEA, 2008). 

C2H4O + (CH3CO)2O → CH3CH(OCOCH3)2 (2.2) 

 
CH3CH(OCOCH3)2 → C2H4O2 + C4H6O2 (2.3) 

Esta rota possui menor custo material em relação à que utiliza etileno, pois os reagentes 

são provenientes do gás de síntese; no entanto, devido aos custos associados ao elevado reciclo 

de ácido acético pelo mecanismo descrito, o processo não costuma ser economicamente 

vantajoso (TUSTIN et al., 2000). 

A terceira e última rota é a mais utilizada atualmente, e será estudada no presente 

trabalho. Nesta, o acetato de vinila é formado a partir de ácido acético, etileno e oxigênio, 

conforme a Equação (2.4). Há também uma reação paralela indesejada de combustão completa 

do etileno, conforme a Equação (2.5). 
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C2H4 +  C2H4O2 + 0,5 O2 → C4H6O2 + H2O (2.4) 

 
C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O (2.5) 

As reações ocorrem em fase gasosa, preferencialmente com temperaturas entre 150 e 

160 ◦C e pressões de 8 a 10 bar, sobre catalisadores a base de paládio. Os catalisadores eram 

anteriormente constituídos de 1 a 5 % em peso de paládio suportados por sílica e promovidos 

com compostos de metais alcalinos. Tecnologias mais modernas, por sua vez, utilizam metais 

nobres como ouro, que causam um aumento da atividade e seletividade (DIMIAN e BILDEA, 

2008). Devido às reações serem muito exotérmicas, são adotadas estratégias para controlar a 

elevação de temperatura e facilitar a remoção de calor, como diluição da mistura reacional com 

gases inertes e o projeto do reator para baixas conversões por passe, geralmente de 15 a 35 % 

para o ácido acético e de 8 a 10 % para o etileno (DIMIAN e BILDEA, 2008). 

A Figura 2.1 ilustra o fluxograma do processo de síntese de acetato de vinila a partir de 

ácido acético, etileno e oxigênio conforme descrito por Luyben e Tyréus (1998), que serviu 

como base para o estudo do presente trabalho. 

 
Fonte: Adaptado de Luyben e Tyréus (1998). 

Figura 2.1 – Fluxograma do processo de síntese de acetato de vinila. 

Na planta ilustrada pela Figura 2.1, as correntes de processo são aquecidas e resfriadas 

por vapor e água de refrigeração, respectivamente; além disso, água aquecida e tratada ou bfw 
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(boiler feed water) é utilizada para resfriar o reator, gerando desta maneira vapor. Torna-se 

necessária então uma planta auxiliar para fornecimento dessas utilidades. 

2.3 PLANTA DE UTILIDADES 

As utilidades referem-se aos serviços auxiliares necessários à operação de qualquer 

processo industrial. Geralmente, esses serviços são fornecidos a partir de uma planta de 

utilidades central e podem incluir: eletricidade, combustíveis para fornos, fluidos de 

aquecimento como vapor e óleos quentes, fluidos de refrigeração como água de refrigeração e 

água gelada, água de processo de uso geral ou desmineralizada, ar comprimido e gases inertes 

(TOWLER e SINNOTT, 2013). 

Conforme apresentado na Seção 2.2, para o processo de produção de acetato de vinila 

estudado neste trabalho, são necessários sistemas para fornecimento de três utilidades: água de 

refrigeração para o condensador e refrigeradores, vapor de aquecimento para o vaporizador, 

aquecedor e refervedor e água aquecida e tratada para controle de temperatura do reator. 

A planta de utilidades requer equipamentos que, assim como a planta de síntese de 

acetato de vinila, são responsáveis pelo consumo de água e energia elétrica e pela emissão de 

CO2, sendo incluídos, portanto, na determinação dos ecoindicadores. No entanto, como Luyben 

e Tyréus (1998) não forneceram detalhes sobre o sistema de utilidades, serão considerados 

sistemas típicos de refrigeração e geração de vapor presentes na literatura para determinação 

dos impactos ambientais causados por estes serviços, apresentados a seguir. 

2.3.1. Sistema de refrigeração 

O sistema de refrigeração para a planta de acetato de vinila fornece água como fluido 

de refrigeração aos refrigeradores e ao condensador da coluna de destilação. A água é o fluido 

mais utilizado em processos de refrigeração industriais devido a seu baixo custo, ampla 

disponibilidade, elevado calor específico e facilidade de descarte, por exemplo, em sistemas de 

tratamento ou corpos de água (SENEVIRATNE, 2007). 

Quanto aos sistemas de refrigeração, podem ser descritos três tipos: abertos, fechados e 

abertos com circulação. Os sistemas abertos são utilizados quando há ampla disponibilidade de 

água, pois envolvem uma passagem única da mesma através do sistema, seguida de seu 

descarte. Sistemas fechados mantêm a água de refrigeração em ciclos fechados de aquecimento 
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e refrigeração sem contato com o ar, de modo a obter um controle mais rigoroso de temperatura 

no processo industrial (SENEVIRATNE, 2007). 

Sistemas abertos com circulação, por sua vez, fornecem a água de refrigeração aos 

processos industriais e, em seguida, a direcionam a uma torre de refrigeração, permitindo que 

seja reutilizada (SENEVIRATNE, 2007). 

O sistema aberto com recirculação foi adotado para este trabalho devido a seu maior 

potencial de economia no consumo de água e maior utilização industrial. Sua representação 

genérica encontra-se ilustrada na Figura 2.2. 

 
Fonte: Adaptado de Seneviratne (2007) e Rubio-Castro et al. (2011). 

Figura 2.2 – Sistema genérico de refrigeração aberto com recirculação. 

2.3.2. Sistema de geração de vapor 

A planta de acetato de vinila apresentada na Figura 2.1 utiliza vapor de água como fluido 

de aquecimento, mais especificamente no vaporizador, em um aquecedor e no refervedor da 

coluna de destilação. As vantagens da utilização do vapor como fluido de aquecimento em 

processos industriais incluem sua baixa toxicidade, facilidade de transporte, baixo custo, alta 

eficiência e alta capacidade calorífica (SENEVIRATNE, 2007). 

Na planta de utilidades, vapor é produzido por meio do aquecimento e evaporação de 

água tratada. Como grandes processos industriais costumam utilizar vapor em diversas faixas 



    24 

de pressão, o vapor é geralmente produzido na mais alta pressão e, em seguida, esta é reduzida 

através de turbinas de acordo com as necessidades das instalações (TURTON et al., 2012). 

A Figura 2.3 ilustra um sistema típico de geração de vapor em grandes plantas 

industriais. 

 
Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012). 

Figura 2.3 – Sistema típico de geração de vapor em uma planta industrial. 

2.4 ECOEFICIÊNCIA E ECOINDICADORES 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi mencionado pela primeira vez em 1980 

no documento “Estratégia Mundial para a Conservação”, elaborado pela União Internacional 

para a Conservação da Natureza (UICN). Este documento influenciou o relatório de 1987 pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento intitulado “Nosso Futuro 

Comum”, que contém a definição mais comumente utilizada para desenvolvimento sustentável: 

“O desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (WCED, 1987). 

A publicação do relatório impulsionou diversas atividades a níveis nacional e 

internacional para adoção de estratégias e planos de ação para o desenvolvimento sustentável, 

entre os quais se destaca o documento “Agenda 21” de 1992, resultado da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (também conhecida como Eco-
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92). No Capítulo 40 da Agenda 21 é descrita a necessidade de elaboração de indicadores 

apropriados de desenvolvimento sustentável; diante disso, foram propostos diversos métodos 

de quantificação da sustentabilidade, inclusive no setor industrial (AZAPAGIC e PERDAN, 

2000). Um dos conceitos que surgiu como resultado desses esforços foi a ecoeficiência. 

Segundo o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (World 

Business Council for Sustainable Development – WBSCD), a ecoeficiência consiste na entrega 

a preço competitivo de bens e serviços que satisfazem as necessidades humanas e trazem 

qualidade de vida, enquanto são progressivamente reduzidos os impactos ambientais e consumo 

de recursos ao longo do ciclo de vida pelo menos em nível com a capacidade de suporte da 

Terra (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). 

Diante desta definição, a ecoeficiência tornou-se útil a empreendimentos industriais 

como uma maneira de auxiliar tomadas de decisões, avaliando sustentabilidade por meio da 

associação entre impactos ambientais e desempenho econômico (MÜLLER et al., 2015). Os 

indicadores utilizados para quantificar a ecoeficiência são denominados de ecoindicadores. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (United Nations 

Conference on Trade and Development – UNCTAD) define um indicador de ecoeficiência ou 

ecoindicador como a razão entre uma variável ambiental e uma variável econômica, tal como 

produção ou receita. Além disso, são descritos três principais objetivos para a determinação de 

ecoindicadores (UNCTAD, 2004): 

• Fornecer informações quanto ao desempenho ambiental de uma empresa em 

relação a seu desempenho financeiro; 

• Complementar demonstrativos financeiros de modo a auxiliar na tomada de 

decisões a níveis econômico e ambiental; 

• Prever os impactos presentes e futuros dos problemas ambientais no desempenho 

financeiro futuro, determinando a capacidade de uma empresa de se adaptar a 

mudanças em seu ambiente de operação. 

A partir da definição da UNCTAD (2004), um ecoindicador (EI) pode ser definido 

conforme a Equação (2.6). 

EI = 
Variável ambiental
Variável econômica   (2.6) 
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As seguintes variáveis ambientais são geralmente utilizadas para cálculo de 

ecoindicadores, de acordo com Verfaillie e Bidwell (2000): 

• Consumo de energia (incluindo elétrica e na forma de combustíveis, entre outras); 

• Consumo de materiais (tais como as matérias-primas, solventes e catalisadores); 

• Consumo de água; 

• Emissão de substâncias destruidoras de ozônio ou ODS (Ozone Depleting 

Substance); 

• Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) como o CO2. 

A variável econômica, por sua vez, geralmente é expressa em termos de produção, como 

em toneladas de produto formado (SIITONEN et al., 2010). Nesta forma de definição do 

ecoindicador observa-se que, quanto menor seu valor, maior a ecoeficiência do processo 

industrial. 

Uma maneira alternativa de expressar os ecoindicadores é a partir da relação inversa, 

isto é, a razão entre a variável econômica e a variável ambiental, conforme a Equação (2.7) 

(KHAREL e CHARMONDUSIT, 2008). 

EI = 
Variável econômica
Variável ambiental  (2.7) 

Neste caso, a variável econômica geralmente é expressa em termos de receita líquida 

com a venda do produto e o resultado do ecoindicador é interpretado de maneira contrária à 

definição anterior: quanto maior seu valor, maior a ecoeficiência do processo industrial. 

As definições enunciadas para os ecoindicadores permitem, portanto, expressar de uma 

maneira simples e de fácil visualização a ecoeficiência de uma planta ou processo em relação a 

uma determinada variável ambiental. 

Os dados obtidos desta maneira não se restringem apenas à tomada de decisões em 

escala industrial. O Governo do Japão, por exemplo, realizou uma avaliação de sua 

ecoeficiência por meio dos próprios dados de ecoindicadores de produto interno bruto em 

relação à emissão de CO2, consumo energético e geração de rejeitos sólidos, comparando-os 

em seguida com os mesmos ecoindicadores de outros cinco países. Isto demonstra a capacidade 

de utilizar os ecoindicadores para estabelecer planos de ação de desenvolvimento sustentável 

tanto em níveis microeconômicos quanto macroeconômicos (ESCAP, 2009). 
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Para este trabalho, foi realizada a avaliação dos ecoindicadores de consumo de energia, 

consumo de água e de emissão de CO2 para a planta de acetato de vinila, devido à facilidade de 

obtenção dos resultados por simulação computacional. Para o cálculo dos ecoindicadores, 

escolheu-se a definição da UNCTAD (2004), expressando-os como razão entre variáveis 

ambientais e uma variável econômica, sendo escolhida para esta a taxa de produção. 

2.4.1. Ecoindicador de consumo de energia 

A avaliação do consumo energético é importante do ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável pois a maior parte da energia produzida mundialmente não é proveniente de 

recursos renováveis. Segundo a Energy Information Administration (EIA, 2016), o setor 

industrial é o maior responsável pelo consumo de energia quando comparado aos setores 

comercial/residencial e transporte, e corresponde a mais da metade do uso mundial de energia, 

com projeções de continuar esta tendência até ao menos 2040. 

Diante deste cenário, o ecoindicador de consumo de energia torna-se uma maneira 

simples de avaliar a eficiência de uma planta industrial e visualizar os efeitos ambientais de 

modificações no processo, tais como novos equipamentos e integrações energéticas. 

O ecoindicador de consumo de energia (EICE) pode ser calculado adaptando sua 

definição segundo a European Commission (2009), que também o denomina de consumo 

específico de energia ou SEC (Specific Energy Consumption), conforme a Equação (2.8) 

EICE = 
Eext ± Evapor ± Ecomb ± Eoutros

F  
GJ/h
t/h  (2.8) 

na qual F refere-se à taxa de produção em t/h e os termos no numerador são as diferentes taxas 

de transferência de energia em GJ/h envolvidas no processo industrial, que correspondem a: 

• Eext: Energia elétrica proveniente de um fornecedor externo; 

• Evapor: Energia na forma de vapor; 

• Ecomb: Energia proveniente de combustíveis, isto é, gás natural, demais 

combustíveis gasosos e combustíveis líquidos; 

• Eoutros: Energia referente a outras fontes, tais como cogeração e utilidades como 

óleos quentes e gases inertes. 
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Devido às unidades utilizadas, o ecoindicador é expresso em termos de energia 

consumida por quantidade de produto, em GJ/t. As taxas de transferência de energia possuem 

o sinal ± pois podem corresponder tanto a uma energia importada quanto exportada, sendo neste 

último caso descontada do consumo final na análise do ecoindicador. 

2.4.2. Ecoindicador de emissão de CO2 

Segundo a Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA), no 

último século foi observado um aumento significante das concentrações de CO2 na atmosfera 

em comparação com a era pré-industrial; em 2015, a concentração média de CO2 de 339 ppm 

foi aproximadamente 40 % maior do que a dos anos 1800, com um aumento médio de 2 ppm 

ao ano nos últimos 10 anos (IEA, 2016). 

O monitoramento e controle das emissões de CO2 é importante para o desenvolvimento 

sustentável pois esse gás é o maior contribuinte às emissões globais de gases do efeito estufa, 

principalmente devido ao crescimento econômico baseado na queima de combustíveis fósseis 

nos setores energético e industrial (IEA, 2016). Na Figura 2.4 encontram-se dados desde 1980 

e projeções até 2050 da emissão global de CO2 de acordo com cada setor econômico. 

 
Fonte: Adaptado de OECD (2012). 

Figura 2.4 – Emissões globais de CO2 por setor econômico. 

De acordo com as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD), a demanda 
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energética mundial sofrerá um aumento de 80 % entre 2010 e 2050, o que implica em um 

crescimento acentuado nas emissões de CO2, visto que o setor energético é o principal 

contribuinte para a geração deste gás de efeito estufa (OECD, 2012). 

Os dados enunciados para suas emissões globais e o impacto ambiental causado por este 

GEE demonstram a importância da avaliação de seu ecoindicador, de modo a verificar se o 

processo industrial está de acordo com o conceito de ecoeficiência e se diferentes tecnologias 

podem reduzir a emissão total de CO2 da planta. 

Segundo Pereira et al. (2014), as emissões de CO2 em processos industriais podem ser 

divididas em três categorias: 

• Emissão por Combustão: Proveniente da queima de gás natural, demais 

combustíveis gasosos e combustíveis líquidos; 

• Emissão Indireta: Decorrente de fontes externas que são importadas e não geradas 

pela planta de utilidades, tais como energia elétrica e vapor; 

• Emissão Fugitiva: Causada por pequenos e indesejados vazamentos em 

equipamentos como válvulas e flanges, transporte dos insumos e produtos e 

proveniente de alívio para flare. 

Com base nestas classificações, o ecoindicador de emissão de CO2 (EICO2) pode ser 

calculado por meio da Equação (2.9) 

EICO2 = 
EMCombustão + EMIndireta + EMFugitiva

F  
tCO2/h

t/h  (2.9) 

na qual EMCombustão, EMIndireta e EMFugitiva correspondem à soma de todas as emissões por 

combustão, indiretas e fugitivas, respectivamente, em tCO2/h. O termo F se refere à taxa de 

produção em t/h e, portanto, o ecoindicador assume uma unidade final de tCO2/t de produto.  

2.4.3. Ecoindicador de consumo de água 

Em 1995, a demanda mundial de água foi de aproximadamente 3,906 km3, enquanto 

que projeções até 2025 indicam que seu consumo para usos domésticos, industriais e agrícolas 

deve aumentar em ao menos 50 % deste valor (ROSEGRANT et al., 2002). Este aumento 

significativo na demanda de água deve ser observado constantemente nas próximas décadas, 

sendo o maior responsável o setor agrícola, mas com grande contribuição também da produção 
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industrial, das matrizes energéticas e do acelerado crescimento populacional (WWAP, 2017). 

A Figura 2.5 representa dados de 1900 a 2010 quanto ao consumo global de água por cada setor 

econômico ao longo do crescimento da população. 

 
Fonte: Adaptado de FAO (2016). 

Figura 2.5 – Crescimento populacional e consumo mundial de água por cada setor. 

O ecoindicador de consumo de água torna-se, diante da crescente preocupação com o 

risco de escassez deste recurso natural, uma importante ferramenta para verificar se um 

processo industrial está de acordo com as premissas do desenvolvimento sustentável. 

Quanto à demanda de água em processos industriais, são citados por Towler e Sinnot 

(2013) as correntes de make-up de sistemas de refrigeração e geração de vapor e o tratamento 

para gerar água desmineralizada ou deionizada para uso em processos. Com o conhecimento 

destes tipos de demanda, o ecoindicador de consumo de água (EIH2O) pode ser desenvolvido 

conforme a Equação (2.10) 

EIH2O = 
CAlíquida ± CAvapor

F  
m3 H2O/h

t/h  (2.10) 

sendo CAlíquida e CAvapor o consumo de água no estado líquido em m3/h para uso em fase líquida 

(tal como em processos de refrigeração) e para uso na geração de vapor, respectivamente. O 
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sinal ± precede o termo CAvapor pois indica a possibilidade de exportação do vapor gerado, 

sendo o valor subtraído neste caso. O termo F se refere à taxa de produção em t/h. Deste modo, 

o ecoindicador possui uma unidade final de m3 H2O/t. 

2.5 INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 

Conforme mencionado na Seção 2.4, modificações na tecnologia de um processo podem 

alterar a intensidade de seus impactos ao meio ambiente diminuindo, por exemplo, o consumo 

de água e as emissões de gases de efeito estufa. Neste contexto, a integração energética 

demonstra-se uma estratégia capaz de melhorar a ecoeficiência de processos industriais. 

Segundo El-Hawagi (2006), a integração energética consiste na transferência de calor 

de correntes de processo quentes a correntes frias, antes que sejam empregadas utilidades 

externas. De maneira geral, quando correntes de processo em uma planta industrial precisam 

ser aquecidas ou resfriadas, são empregadas utilidades como água de refrigeração e vapor de 

aquecimento. No entanto, quando se observa a possibilidade de aproveitar a energia de uma 

corrente quente para o aquecimento de uma corrente fria, a integração energética permite 

reduzir o uso total de utilidades na planta e o consumo de energia proveniente de fontes 

externas, o que, por sua vez, resulta em um processo industrial mais ecoeficiente e 

economicamente vantajoso. 

Os procedimentos para aplicar uma integração energética consistem em utilizar dados 

como temperatura e capacidade calorífica de cada corrente de processo para projetar redes de 

trocadores de calor e, deste modo, transferir energia das correntes quentes às correntes frias da 

maneira mais eficiente do ponto de vista econômico (EL-HAWAGI, 2006). Foram 

desenvolvidos diversos métodos para projeto das redes de trocadores de calor e um deles, 

denominado de análise pinch, será apresentado a seguir. 

2.5.1 Análise pinch 

Segundo Gadalla (2015), a análise pinch ou tecnologia pinch é uma metodologia que 

utiliza um conjunto de regras estabelecidas por representações gráficas ou tabelas de algoritmos 

para avaliar sistemas de recuperação energética. O método envolve a identificação de um ponto 

de estrangulamento ou ponto de pinch entre as correntes de processo quentes e frias, no qual 

obtém-se o menor consumo de utilidades de aquecimento e refrigeração. 
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Uma das ferramentas utilizadas pela análise pinch é o gráfico de entalpia contra 

temperatura das correntes de processo. Sabendo-se a temperatura inicial e final desejada 

(também denominada de temperatura alvo) das correntes e suas respectivas capacidades 

caloríficas (em unidades como, por exemplo, kJ/◦C), é possível construir curvas de variação de 

entalpia em função da temperatura para cada corrente. Realizando-se o agrupamento de todas 

as correntes quentes e frias e da soma de suas curvas, é possível construir as correntes 

compostas quentes e frias do processo. 

A Figura 2.6 ilustra o gráfico de entalpia contra temperatura para a troca térmica em um 

processo industrial hipotético. A região na qual as duas curvas encontram-se no mesmo 

intervalo do eixo de entalpia constitui a possível troca térmica entre as correntes de processo. 

Por sua vez, o intervalo no eixo de entalpia no qual encontra-se traçada apenas a curva composta 

quente corresponde ao consumo energético necessário em utilidades frias para que seja atingida 

a temperatura alvo. Analogamente, o intervalo no qual está traçada apenas a curva composta 

fria descreve o consumo energético em utilidades quentes para que as correntes frias alcancem 

a temperatura final. 

 
Fonte: Adaptado de Kemp (2007). 

Figura 2.6 – Diagrama de entalpia contra temperatura para um processo hipotético. 

Nota-se que, como as curvas compostas são descritas apenas em função da variação de 

entalpia, é possível traçá-las em qualquer região do eixo de entalpia, desde que sejam mantidas 

suas respectivas temperaturas e inclinações (KEMP, 2007). O deslocamento das curvas ao 

longo desse eixo permite alterar o consumo energético necessário com utilidades de 

aquecimento e refrigeração. 
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No entanto, para que seja fisicamente possível a troca térmica entre as correntes, a curva 

composta quente deve sempre localizar-se acima da curva composta fria. Isto faz com que haja 

um caso limitante para a integração energética, que corresponde ao ponto de encontro entre as 

curvas compostas. Este ponto é denominado de ponto de estrangulamento ou pinch, e representa 

as condições de máxima recuperação energética dentro do processo (KEMP, 2007). 

Conforme descrito por Kemp (2007), apesar de a interseção entre as curvas 

corresponder ao menor consumo de utilidades, essa condição não é viável do ponto de vista 

técnico, pois uma diferença de temperatura entre as correntes igual a zero corresponderia a um 

trocador de calor infinitamente grande. Por causa disso, o ponto de pinch é determinado 

considerando-se uma diferença mínima de temperatura (ΔTmin) entre as correntes, com base na 

qual são deslocadas as curvas compostas. 

A Figura 2.7 ilustra o diagrama de temperatura contra entalpia para o mesmo caso 

hipotético da Figura 2.6, utilizando-se desta vez uma diferença mínima de temperatura para 

deslocar as curvas compostas e determinar o ponto de pinch. 

 
Fonte: Adaptado de Kemp (2007). 

Figura 2.7 – Análise pinch para um processo hipotético. 

O objetivo da análise pinch é, portanto, construir as curvas compostas para as correntes 

de processo e, atribuindo-se uma diferença mínima de temperatura, determinar as condições de 

processo que correspondam à maior recuperação energética possível. 

Devido à escassez quanto aos dados de ecoindicadores da planta de acetato de vinila na 

literatura técnico-científica, a metodologia da análise pinch será adotada para modificar a planta 

proposta por Luyben e Tyréus (1998) por meio da otimização das trocas térmicas. Em seguida, 

por meio de uma nova análise dos ecoindicadores, a planta modificada será comparada com a 
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planta original de modo a demonstrar a utilidade dos ecoindicadores na avaliação de diferentes 

processos industriais a partir do ponto de vista da ecoeficiência. 

2.6 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

A simulação de processos é atualmente uma das ferramentas mais importantes à 

Engenharia Química pois, a partir do conhecimento do funcionamento de um processo e da 

aplicação de modelos matemáticos adequados, permite explorar diversas alternativas de projeto 

e definir qual destas oferece melhores resultados (LUKEC, 2015). 

Nas últimas décadas, a disponibilidade de estações de trabalho e computadores 

avançados permitiu a expansão do uso da simulação computacional. Atualmente, os 

comportamentos de processos estacionários e dinâmicos com restrições não-lineares da 

indústria química são rotineiramente estudados por meio da simulação computacional. 

Conhecendo os fundamentos da engenharia e de modelagem computacional, a simulação 

permite adquirir maior conhecimento sobre o processo sendo estudado e analisar o efeito de 

perturbações no sistema, além de ser uma alternativa mais economicamente vantajosa do que a 

construção de diversas plantas piloto (RAMIREZ, 1997). 

Muitas empresas desenvolveram softwares proprietários de simulação entre 1960 e 

1980; no entanto, devido ao alto custo de manutenção e atualização destes programas, poucos 

são utilizados nos dias de hoje, sendo preferidos os softwares disponíveis comercialmente. 

Estes programas, por sua vez, possuem modelos matemáticos para a maioria das operações 

unitárias, bem como de propriedades físicas e termodinâmicas para a resolução dos balanços 

totais de massa e energia de um processo (TOWLER e SINNOT, 2013). 

A constante sofisticação dos computadores pessoais e o desenvolvimento de interfaces 

gráficas de fácil uso tornaram os programas comerciais de simulação computacional ainda mais 

acessíveis a engenheiros químicos (ASPENTECH, 2012). Dentre os softwares comerciais mais 

utilizados, podem ser citados o Aspen Plus, CHEMCAD, Aspen HYSYS, DESIGN II e o 

UniSim. Estes programas, em sua maioria, também são licenciados a universidades para fins 

educacionais (TOWLER e SINNOTT, 2013). 

Portanto, as vantagens e facilidades oferecidas pela simulação computacional quando 

se tem conhecimento dos fundamentos da engenharia e de um processo justificam a utilização 
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destes softwares para obter resultados em estudos de uma planta industrial com diversos 

propósitos, tais como otimização, integração energética e ecoindicadores, entre outros. 

2.6.1. UniSim Design Suite 

O UniSim é uma família de softwares de simulação computacional desenvolvidos pela 

Honeywell baseados no software HYSYS, desenvolvido por sua vez pela Hyprotech Ltd. e 

atualmente propriedade da AspenTech. Para este trabalho, utilizou-se especificamente o 

UniSim Design Suite R390.1, que permite a modelagem tanto dinâmica quanto em estado 

estacionário de processos industriais e possui uma interface gráfica intuitiva e de fácil 

visualização (HONEYWELL, 2017). 

O UniSim utiliza balanços de massa e energia, relações de equilíbrio e expressões de 

taxa de reação para rapidamente estimar dados como especificações de correntes de fluxo e 

condições operacionais, dimensionar equipamentos e simular processos em estado estacionário, 

entre outras utilidades (FAHIM et al., 2010). Além disso, o UniSim possui um extenso banco 

de dados de componentes químicos e diversos pacotes de modelos termodinâmicos que podem 

ser utilizados para calcular propriedades e representar o comportamento de equilíbrios entre 

fases. 

A variedade de ferramentas fornecidas pelo programa, sua interface gráfica de fácil 

visualização e a licença de uso concedida pela Honeywell à Universidade Federal Fluminense 

justificaram a escolha do UniSim para a simulação computacional deste trabalho e obtenção 

dos dados para análise dos ecoindicadores.
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

Neste capítulo é discutido o processo de síntese de acetato de vinila estudado com base 

na planta proposta por Luyben e Tyréus (1998). São fornecidos detalhes quanto às condições 

de operação, dimensionamento dos equipamentos e cinética das reações, utilizados como 

variáveis independentes para obtenção dos resultados na simulação computacional. 

É discutida também a planta de utilidades, desenvolvida com base nas necessidades da 

planta de acetato de vinila e dividida em dois sistemas: sistema de refrigeração e sistema de 

geração de vapor. Também são apresentadas as considerações e heurísticas utilizadas para seu 

dimensionamento e especificação. 

Após a descrição da planta de acetato de vinila e da planta de utilidades, são detalhados 

os modelos termodinâmicos utilizados em cada simulação computacional no UniSim. 

Em seguida, são desenvolvidos os cálculos dos ecoindicadores de consumo de energia, 

emissão de CO2 e consumo de água, assim como as heurísticas e considerações adotadas. 

Por fim, é apresentada a integração energética proposta para o processo de síntese de 

acetato de vinila e a metodologia adotada por meio da análise pinch para sua aplicação, que 

será avaliada por meio da diferença de resultados para os três ecoindicadores em estudo.  

3.1 PLANTA DE SÍNTESE DE ACETATO DE VINILA 

Nesta seção, será descrita a planta de síntese de acetato de vinila a partir de ácido acético, 

etileno e oxigênio proposta por Luyben e Tyréus (1998), assim como as correntes do processo, 
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equipamentos envolvidos e condições operacionais, conforme os dados fornecidos pelos 

autores. 

A Figura 3.1 ilustra o fluxograma da planta de síntese de acetato de vinila. Os 

equipamentos e as correntes de processo encontram-se identificados por suas respectivas tags 

(etiquetas) conforme adotadas na simulação computacional. 

 
Fonte: Adaptado de Luyben e Tyréus (1998). 

Figura 3.1 – Planta de síntese de acetato de vinila descrita por Luyben e Tyréus (1998). 

3.1.1. Seção de alimentação 

A planta possui três correntes de alimentação frescas: a corrente 1, com vazão de 785 

gmol/min de ácido acético puro; a corrente 2, com vazão de 831 gmol/min composta de 99,9 % 

molar de etileno e 0,1 % molar de etano; e a corrente 3, com vazão de 521 gmol/min de oxigênio 

puro. As três alimentações encontram-se a 30 ◦C e 150 psia. A corrente 1 encontra-se em fase 

líquida, enquanto as correntes 2 e 3 encontram-se em fase gasosa. 

É importante notar que o etano não é um reagente para a síntese do acetato de vinila, 

mas não é justificada por Luyben e Tyréus (1998) sua presença em 0,1 % molar na corrente 2. 

Acredita-se que isto seja decorrente de impurezas presentes no reagente. Não foi considerada a 
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ocorrência de reações paralelas tendo o etano como reagente visto que, além de esta 

possibilidade não ter sido citada no trabalho de Luyben e Tyréus (1998), a fração de etano na 

mistura é muito baixa, podendo então ser desprezada no modelo cinético. 

A corrente 2 é misturada com um reciclo gasoso (corrente 39). Após a mistura, a 

corrente resultante, a corrente 1 e uma corrente de reciclo de ácido acético (corrente 30) 

proveniente da coluna T102 são inseridas no vaporizador HX101, que utiliza vapor para o 

aquecimento. A saída gasosa do vaporizador tem sua temperatura elevada no aquecedor HX102 

(também alimentado de vapor para aquecimento) de 119 ◦C a uma temperatura não especificada 

por Luyben e Tyréus (1998) tal que, após a mistura com a corrente 3, a alimentação do reator 

(corrente 8) encontre-se a 148,5 ◦C. 

3.1.2. Seção de reação 

A síntese do acetato de vinila é realizada no reator R101, constituído de 622 tubos, cada 

um com diâmetro de 3,7 cm e comprimento de 10 m. Os tubos são preenchidos com um 

catalisador de densidade igual a 1935 kg/m3 e fração de vazios do leito igual a 0,8, cuja 

composição não foi especificada por Luyben e Tyréus (1998). 

Na planta, é utilizado o processo de produção de acetato de vinila a partir de ácido 

acético, etileno e oxigênio; portanto, no reator ocorrem a reação principal de síntese de acetato 

de vinila e a reação secundária indesejada de combustão do etileno, conforme descritas pelas 

Equações (3.1) e (3.2), respectivamente. 

C2H4 + C2H4O2 + 0,5 O2 → C4H6O2 + H2O (3.1) 

 
C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O (3.2) 

De acordo com Luyben e Tyréus (1998), diversas expressões de taxa de reação foram 

propostas tanto para a síntese de acetato de vinila quanto para a combustão completa de etileno. 

No entanto, os autores derivaram suas próprias expressões de modo a obter maior 

verossimilhança com dados experimentais. Essas expressões foram utilizadas no presente 

trabalho e encontram-se descritas pelas Equações (3.3) e (3.4) 
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r1 = 0,1036∙e(- 3674
T )∙

POPEPA∙(1+1,7∙PW)
[1+0,583∙PO∙(1+1,7∙PW)]∙(1+6,8∙PA)  

gmol
gcatalisador∙min (3.3) 

 

r2 = 1,9365∙105∙e(- 10116
T )∙

PO∙(1+0,68∙PW)
1+0,76∙PO∙(1+0,68∙PW)  

gmol
gcatalisador∙min (3.4) 

nas quais r1 e r2 correspondem às taxas de reação em gmol/(g de catalisador∙min) da reação 

principal e secundária, respectivamente; T corresponde à temperatura em K e PO, PE, PA e PW 

correspondem às pressões parciais em psia de oxigênio, etileno, ácido acético e água, 

respectivamente. 

A corrente de alimentação do reator (corrente 8) possui uma vazão molar de 19250 

gmol/min, temperatura de 148,5 ◦C e pressão de 128 psia. As duas reações são exotérmicas, o 

que torna necessário um controle da temperatura. Para isto, os tubos do reator são resfriados 

com água aquecida e tratada (bfw), gerando vapor como resultado. 

A saída do reator (corrente 9) possui uma temperatura de 158,9 ◦C e pressão de 90 psia. 

Sua composição molar é igual a 4,9 % de oxigênio, 1,1 % de CO2, 55,1 % de etileno, 22,1 % 

de etano, 5,5 % de H2O, 7 % de ácido acético e 4,3 % de acetato de vinila, o que corresponde, 

por sua vez, a uma conversão de etileno igual a 7,22 %. A temperatura da corrente 9 é reduzida 

a 134 ◦C no trocador de calor casco e tubos HX103 pelo reciclo gasoso (corrente 38), 

proveniente da coluna de absorção T101. Em seguida, a corrente que sai do trocador sofre outra 

redução de temperatura no refrigerador HX104. Não é especificada por Luyben e Tyréus (1998) 

a temperatura final da corrente; no entanto, de acordo com os autores, a taxa de transferência 

de calor no refrigerador é igual a 2,7∙106 kcal/h. A corrente 11 é, por fim, encaminhada ao 

separador V101. 

É importante notar que o reator do processo proposto por Luyben e Tyréus (1998) opera 

a valores de temperatura de entrada e conversão de etileno inferiores às suas respectivas faixas 

conforme recomendadas por Dimian e Bildea (2008) e apresentadas no Capítulo 2. 

No entanto, devido ao caráter exotérmico das reações, o limite inferior da faixa de 

temperatura deve ser facilmente atingido no início do comprimento do reator; além disso, 

acredita-se que a utilização dessas condições de operação um pouco inferiores aos valores 

recomendados represente ganhos do ponto de vista do sistema de controle da temperatura no 

reator. 
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3.1.3. Seção de absorção 

A corrente 11 é encaminhada ao separador adiabático V101 para separação das fases 

líquida e gasosa. A fase gasosa (corrente 12) tem sua pressão elevada de 90 a 128 psia no 

compressor C101 – cuja eficiência não é especificada por Luyben e Tyréus (1998) - e é inserida 

no fundo da coluna de absorção T101 para recuperação do acetato de vinila. 

A coluna de absorção é composta de 8 estágios com 50 % de eficiência cada e utiliza 

como solvente uma corrente de 756 gmol/min rica em ácido acético (corrente 31), proveniente 

da coluna T102. É realizado também um reciclo de 15000 gmol/min do produto de fundo, com 

refrigeração através do refrigerador HX105 no qual ocorre, segundo Luyben e Tyréus (1998), 

uma taxa de transferência de calor igual a 6,5∙105 kcal/h. 

A saída gasosa da coluna absorvedora (corrente 15) possui vazão molar de 15790 

gmol/min, temperatura de 40,4 ◦C e pressão de 128 psia. Desta corrente, 6411 gmol/min 

(corrente 33) são encaminhados a um sistema de remoção de dióxido de carbono (X101). No 

trabalho de Luyben e Tyréus (1998) não é especificado o funcionamento do sistema de remoção 

de CO2, que é simplificado como um separador de componentes. O CO2 removido compõe a 

corrente 35. 

Da corrente 34 que sai do sistema de remoção de CO2, 3 gmol/min (corrente 36) são 

purgados para controlar a concentração de etano, que, como descrito anteriormente, é um inerte 

para o processo. O remanescente da corrente 34 que não foi purgado (corrente 37), 

correspondente a uma vazão de 6323 gmol/min, se mistura com a corrente 32 de vazão igual a 

9647 gmol/min, formando o reciclo gasoso (corrente 38) que resfria a saída do reator e, após a 

mistura com a corrente 2, é encaminhado ao vaporizador HX101. 

A saída líquida da coluna absorvedora (corrente 17), com vazão molar de 1210 

gmol/min, temperatura de 47,7 ◦C e pressão de 128 psia, é misturada com a fase líquida que 

deixa o separador V101 (corrente 13), sendo por fim encaminhada à coluna de destilação T102. 

3.1.4. Seção de purificação 

A corrente 19, de vazão molar igual a 3820 gmol/min, temperatura de 42,5 ◦C e pressão 

de 84 psia, entra no 4o prato (contado a partir do topo) da coluna de destilação azeotrópica 
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T102, composta por 18 pratos com 50 % de eficiência cada, um condensador (HX106) e um 

refervedor (HX107), totalizando desta maneira 20 estágios. O vaso de topo (V102) consiste em 

um decantador no qual são separadas as fases orgânica e aquosa a 40 ◦C e 18 psia. Como a 

coluna utiliza um condensador parcial, o decantador possui também uma purga gasosa, que 

corresponde à corrente 22. 

A fase aquosa separada (corrente 24), de vazão igual a 831 gmol/min, é composta por 

99,8 % molar de água, 0,2 % molar de acetato de vinila e 370 ppm de ácido acético. A fase 

orgânica é composta por 95 % molar de acetato de vinila, 5 % molar de água e 370 ppm de 

ácido acético e possui um refluxo parcial de volta à coluna (corrente 27). O remanescente da 

fase orgânica constitui o produto final (corrente 26), com vazão igual a 826 gmol/min. 

O produto de fundo da coluna (corrente 28), com vazão igual a 2160 gmol/min, 

temperatura de 135,7 ◦C e pressão de 30 psia, é composto por 90,7 % molar de ácido acético e 

9,3 % molar de água. Desta corrente, 756 gmol/min (corrente 29) são utilizados como solvente 

da coluna de absorção T101 após refrigeração no refrigerador HX108 a uma temperatura não 

especificada por Luyben e Tyréus (1998), sendo transferido no equipamento um total de 

1,3∙105 kcal/h de calor. O remanescente da corrente 28 compõe o reciclo de ácido acético 

(corrente 30), que é enfim encaminhado ao vaporizador HX101. 

Desta maneira, tem-se uma descrição sucinta das correntes, equipamentos e condições 

operacionais do processo de síntese de acetato de vinila. Maiores detalhes podem ser 

encontrados no trabalho de Luyben e Tyréus (1998). Não são observadas perdas de carga nas 

correntes de processo, exceto após a mistura entre as correntes 13 e 17 (de pressões iguais a 90 

e 128 psia, respectivamente), na qual a corrente 19 tem sua pressão reduzida a 84 psia. 

Na Tabela 3.1 são listados os equipamentos utilizados na planta e suas respectivas tags 

adotadas na simulação computacional, além de breves descrições de suas funções. 

Tabela 3.1 – Equipamentos da planta de síntese de acetato de vinila. 

Equipamento Tag Descrição 

Trocador de calor 1 HX101 Vaporizador 

Trocador de calor 2 HX102 Aquecedor 

Trocador de calor 3 HX103 Trocador casco e tubos 

Trocador de calor 4 HX104 Refrigerador 

Trocador de calor 5 HX105 Refrigerador do reciclo da coluna T101 
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Tabela 3.1 – Equipamentos da planta de síntese de acetato de vinila (continuação). 

Equipamento Tag Descrição 

Trocador de calor 6 HX106 Condensador parcial 

Trocador de calor 7 HX107 Refervedor 

Trocador de calor 8 HX108 Refrigerador 

Coluna 1 T101 Coluna de absorção com reciclo refrigerado 

Coluna 2 T102 Coluna de destilação azeotrópica 

Vaso 1 V101 Vaso separador adiabático 

Vaso 2 V102 Vaso decantador 

Reator R101 Reator multitubular 

Compressor C101 Compressor da alimentação da coluna T101 

Separador de componentes X101 Sistema de remoção de CO2 

3.1.5. Taxas de reação 

Na Seção 3.1.2, foram apresentadas as expressões de taxa de reação derivadas por 

Luyben e Tyréus (1998) para a síntese de acetato de vinila e para a combustão completa de 

etileno. No entanto, essas expressões conforme descritas nas Equações (3.3) e (3.4) não podem 

ser inseridas diretamente no UniSim, pois são diferentes do modelo de catálise heterogênea 

adotado pelo software, que pode ser generalizado conforme a Equação (3.5) 

r = 
A∙e- E

RT∙f(base) - A'∙e- E'

RT∙f '(base)
(1 + K1∙f1(base) + K2∙f2(base) + …)n (3.5) 

na qual A e A’ correspondem aos fatores pré-exponenciais das reações direta e inversa, 

respectivamente; E e E’ correspondem às energias de ativação das reações direta e inversa, 

respectivamente; R se refere à constante universal dos gases perfeitos e T à temperatura. As 

funções f(base), f’(base), f1(base) e assim por diante correspondem a produtos das 

concentrações ou pressões parciais dos componentes envolvidos na taxa de reação elevadas às 

suas respectivas potências. O denominador é elevado a uma potência n. 
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De modo a inserir os dados de cinética fornecidos por Luyben e Tyréus (1998), as 

expressões de taxa de reação descritas nas Equações (3.3) e (3.4) foram inicialmente 

convertidas para unidades de gmol/(L de meio.s) conforme a Equação (3.6) 

rUNISIM = 
(1 - ε)

ε ∙ρcat∙
r

60 (3.6) 

na qual r é a taxa de reação em sua unidade original de gmol/(g de catalisador∙min) e rUNISIM é 

a taxa de reação utilizada no UniSim em gmol/(L de meio∙s); ρcat e ԑ correspondem à massa 

específica do catalisador (igual a 1935 kg/m3) e à sua fração de vazios (igual a 0,8), 

respectivamente. Essa conversão é necessária pois o UniSim não permite especificar a taxa de 

reação em termos de massa de catalisador. 

Em seguida, as taxas de reação tiveram suas expressões expandidas e o segundo termo 

das somas em cada numerador foi inserido como uma reação inversa com termo pré-

exponencial negativo. Essas modificações resultam nas Equações (3.7) e (3.8), que se adequam 

ao modelo de catálise heterogênea utilizado pelo software. 

r1 = 
0,835275∙e(- 30548

RT )∙POPEPA - (-1,42)∙e(- 30548
RT )∙POPEPAPW

1 + 0,583∙PO + 0,9911∙POPW + 6,8∙PA + 3,9644∙POPA + 6,7395∙POPAPW
 

gmol
Lmeio∙min (3.7) 

 

r2 = 
1,5613∙106∙e(- 84112

RT )∙PO - (-1,0617∙106)∙e(- 84112
RT )∙POPW

1 + 0,76∙PO + 0,5168∙POPW
 

gmol
Lmeio∙min (3.8) 

As Tabelas 3.2 e 3.3 descrevem, respectivamente, os parâmetros cinéticos e coeficientes 

da ordem de reação da síntese de acetato de vinila conforme inseridos na interface do UniSim.  

Tabela 3.2 – Parâmetros cinéticos da reação de síntese de acetato de vinila. 

Reação 1 (r1): C2H4 + C2H4O2 + 0,5 O2 → C4H6O2 + H2O 

Numerador 
 Ordem direta Ordem inversa 

A 0,835275 -1,42 
E (J/gmol) 30548 30548 

β 0 0 
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Tabela 3.2 – Parâmetros cinéticos da reação de síntese de acetato de vinila (continuação). 

Denominador (n=1) 
 A E 

K1 0,583 0 
K2 0,9911 0 
K3 6,8 0 
K4 3,9644 0 
K5 6,7395 0 

Tabela 3.3 – Coeficientes da ordem de reação da síntese de acetato de vinila. 

 Numerador Denominador 

 Ordem 
direta 

Ordem 
inversa 

f1(base) f2(base) f3(base) f4(base) f5(base) 

C2H4 1 1 0 0 0 0 0 
C2H4O2 1 1 0 0 1 1 1 

O2 1 1 1 1 0 1 1 
C2H6O2 0 0 0 0 0 0 0 

H2O 0 1 0 1 0 0 1 
 

Analogamente, as Tabelas 3.4 e 3.5 apresentam, respectivamente, os parâmetros 

cinéticos e coeficientes da ordem de reação da reação de combustão completa do etileno 

conforme inseridos no UniSim. 

Tabela 3.4 – Parâmetros cinéticos da reação de combustão completa do etileno. 

Reação 2 (r2): C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O 

Numerador 
 Ordem direta Ordem inversa 

A 1,5613.106 -1,0617.106 
E (J/gmol) 84112 84112 

β 0 0 
Denominador (n=1) 

 A E 
K1 0,76 0 
K2 0,5168 0 
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Tabela 3.5 – Coeficientes da ordem de reação da combustão completa do etileno. 

 Numerador Denominador 

 
Ordem 
direta 

Ordem 
inversa f1(base) f2(base) 

C2H4 0 0 0 0 
O2 1 1 1 1 

CO2 0 0 0 0 
H2O 0 1 0 1 

 

É importante notar que nem a bibliografia consultada nem o artigo de Luyben e Tyréus 

(1998) citam a possibilidade de combustão parcial ou incompleta do etileno, tampouco a 

combustão de outros componentes como o ácido acético, por exemplo. A bibliografia também 

não apresenta a possibilidade de formação de outros subprodutos. Além disso, acredita-se que, 

caso fosse possível, a combustão de outros componentes não seria relevante à cinética nas 

condições de operação do reator; portanto, no presente trabalho, foram consideradas apenas as 

duas reações apresentadas no artigo de referência. 

3.2 PLANTA DE UTILIDADES 

A determinação do ecoindicador de consumo de água requer inicialmente a 

determinação das perdas totais de água associadas à planta de síntese de acetato de vinila. O 

ecoindicador de consumo de energia, por sua vez, requer dados de gasto energético de cada 

equipamento da planta principal e da planta de utilidades. 

De modo a obter dados considerando cenários mais realistas, foi desenvolvida a 

simulação computacional da planta de utilidades, dividida em dois sistemas: o sistema de 

refrigeração e o sistema de geração de vapor de aquecimento. O funcionamento de ambos será 

descrito a seguir. 

3.2.1. Sistema de refrigeração 

A planta de acetato de vinila descrita por Luyben e Tyréus (1998) utiliza água de 

resfriamento como fluido refrigerante dos refrigeradores HX104, HX105 e HX108 e no 
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condensador HX106 da coluna de destilação azeotrópica T102. Conforme descrito na 

Seção 2.3.1, será considerado para a planta de utilidades um sistema de refrigeração aberto com 

recirculação de modo a fornecer à planta a água de resfriamento necessária. O fluxograma do 

sistema de refrigeração adotado neste trabalho encontra-se ilustrado na Figura 3.2. Os 

equipamentos e correntes de processo foram identificados por meio das tags utilizadas na 

simulação computacional. 

 
Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012) e Seneviratne (2007). 

Figura 3.2 – Fluxograma do sistema de água de resfriamento aberto com recirculação. 

Os trocadores de calor da planta de acetato de vinila resfriam as correntes de processo 

por meio da troca de calor sensível com a água de resfriamento (corrente CW) fornecida pela 

planta de utilidades. Esta água sofre um aumento de temperatura e deixa os processos na forma 

de água aquecida (corrente HW). 

De modo a minimizar problemas de corrosão, incrustação nos trocadores de calor e 

proliferação de microrganismos associada à presença de contaminantes da água, torna-se 

necessário um tratamento por adição de produtos químicos (TURTON et al., 2012). Após esse 

tratamento, o reciclo de água de resfriamento (corrente CWR) é adicionado à torre de 

refrigeração T201. 

A torre de refrigeração, do tipo tiragem induzida ou induced draft, possui ventiladores 

localizados na saída de ar em sua parte superior, que provocam o escoamento de uma corrente 

de ar através da torre. A água é dispersada na forma de gotículas e entra em contato com a 
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corrente de ar, provocando seu resfriamento. Deste modo, a água retorna à temperatura de 

entrada nos processos e é reutilizada após elevar sua pressão na bomba P201. 

A evaporação da água e de possíveis contaminantes voláteis provoca na água de 

resfriamento um acúmulo de impurezas não-voláteis como cálcio, magnésio e sólidos 

suspensos. De modo a regular a concentração desses sólidos e minimizar danos aos 

equipamentos do sistema de refrigeração, é realizada uma purga após a saída da torre 

(SENEVIRATNE, 2007). 

A realização da purga, somada às perdas por arraste e evaporação na torre de 

refrigeração tornam necessária uma corrente de make-up de água, adicionada após a 

refrigeração na torre. Essa corrente de make-up é responsável pelo consumo de água na planta 

de acetato de vinila associado ao sistema de refrigeração, e sua vazão volumétrica será utilizada 

para determinar o ecoindicador de consumo de água. Além disso, a energia necessária ao 

funcionamento da bomba P201 e dos ventiladores da torre T201 será contabilizada no 

ecoindicador de consumo de energia. 

Como as condições operacionais da água de resfriamento não foram fornecidas no 

trabalho de Luyben e Tyréus (1998), foram utilizadas as heurísticas de temperatura e pressão 

apresentadas por Turton et al. (2012), conforme descritas na Tabela 3.6. A corrente de make-up 

foi especificada com as mesmas condições operacionais da água após a refrigeração na torre, 

isto é, 30 ◦C e 1 atm (101,3 kPa). 

Tabela 3.6 – Heurísticas para condições operacionais da água de resfriamento. 

Propriedade Entrada do trocador Saída do trocador 

Temperatura 30 ◦C 40 ◦C 

Pressão 516 kPa 496 kPa 

Fonte: Turton et al. (2012). 

De modo a estimar as perdas de água que ocorrem no sistema de refrigeração, foram 

utilizadas as heurísticas apresentadas por Flynn (2009) e Turton et al. (2012), descritas na 

Tabela 3.7. Na Tabela 3.8, por sua vez, encontram-se listados os equipamentos utilizados no 

sistema de refrigeração e suas respectivas tags, além de breves descrições de seu 

funcionamento. 
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Tabela 3.7 – Heurísticas para as perdas de água no sistema de refrigeração. 

Tipo de perda Valor 

Arraste na torre de refrigeração 0,2 % 

Evaporação 1,79 % (1% a cada 5,6 ◦C) 

Purga 3 % 

Fonte: Flynn (2009) e Turton et al. (2012). 

Tabela 3.8 – Equipamentos do sistema de refrigeração. 

Equipamento Tag Descrição 

Torre T201 Torre de refrigeração do tipo tiragem induzida 

Bomba P201 Bomba elétrica 

 

Além das condições operacionais da água de make-up e das heurísticas para perda de 

água apresentadas anteriormente, precisa-se determinar a vazão volumétrica de água necessária 

em cada trocador de calor da planta de acetato de vinila. 

Para tal, foi utilizada a seguinte estratégia, exemplificada para o caso do refrigerador 

HX104: inseriu-se uma corrente de água pura em um trocador de calor hipotético HX104*, 

adotando como condições de temperatura e pressão na entrada e na saída as heurísticas contidas 

na Tabela 3.6. Em seguida, inseriu-se no trocador uma corrente de energia com valor 

exatamente igual ao determinado para a corrente EHX104 na simulação da planta de acetato de 

vinila. Estas informações permitem ao software determinar a vazão volumétrica de água 

necessária para a troca térmica que ocorre no refrigerador HX104. A ilustração deste método 

de cálculo encontra-se na Figura 3.3. 

 
Figura 3.3 – Determinação da vazão volumétrica de água no trocador HX104. 

O mesmo foi realizado para os demais refrigeradores e para o condensador da coluna de 

destilação. Na simulação computacional do sistema de refrigeração, um trocador de calor que 

representa todos os processos de refrigeração da planta teve sua corrente de energia especificada 



    49 

com o somatório dos consumos energéticos dos trocadores HX104, HX105, HX106 e HX108. 

Isto permitiu ao software calcular o consumo total de água na planta de acetato de vinila; assim, 

foram fornecidas as últimas informações necessárias para determinar o consumo energético dos 

equipamentos e a vazão volumétrica da corrente de make-up, para a análise dos ecoindicadores. 

3.2.2. Sistema de geração de vapor 

O segundo sistema presente na planta de utilidades é o de geração de vapor, que fornece 

o vapor utilizado como fluido de aquecimento no vaporizador HX101, no aquecedor HX102 e 

no refervedor HX107, além da água aquecida e tratada para resfriamento do reator R101. 

Como o fornecimento destas utilidades não é detalhado por Luyben e Tyréus (1998), 

para o presente trabalho foi desenvolvido um sistema típico de geração de vapor com base em 

outros presentes na literatura, adotando-se também heurísticas para especificação de seu 

funcionamento. 

A Figura 3.4 ilustra o sistema de geração de vapor desenvolvido para este trabalho. Os 

equipamentos e correntes de processo são identificados por meio das tags utilizadas na 

simulação computacional. 

 
Fonte: Adaptado de Boyd (2011). 

Figura 3.4 – Fluxograma do sistema de geração de vapor. 

No sistema, vapor saturado é gerado na caldeira B301 a partir de água aquecida e tratada 

(bfw). O vapor é então fornecido aos trocadores de calor da planta de acetato de vinila, nos 

quais se condensa sem alteração de temperatura e pressão por meio da troca de calor latente, 
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deixando os processos na forma de líquido saturado. Há também a corrente de água de 

resfriamento fornecida ao reator R101 (bfw_R), que gera vapor ao ser aquecida. 

Segundo Seider et al. (2009), a corrente de bfw é introduzida na caldeira a 30 ◦C e na 

pressão na qual será gerado o vapor. As condições de operação do vapor, por sua vez, foram 

determinadas a partir das heurísticas propostas por Seider et al. (2009), nas quais o vapor é 

classificado de acordo com faixas de pressão e suas correspondentes temperaturas de saturação, 

conforme a Tabela 3.9. 

Tabela 3.9 – Faixas de temperatura e pressão do vapor. 

Classificação Temperatura (◦C) Pressão (psig) 

Vapor de alta pressão (hps) 231,2 – 253,8 400 – 600 

Vapor de média pressão (mps) 169,9 – 185,5 100 – 150 

Vapor de baixa pressão (lps) 121,0 – 134,5 15 – 30 

Fonte: Seider et al. (2009). 

As heurísticas ainda descrevem que o vapor deve ser gerado na maior pressão e 

correspondente temperatura de saturação possível, para ser então resfriado nos processos até o 

estado de líquido saturado. Portanto, analisando as temperaturas das correntes de processo na 

planta de acetato de vinila, verificou-se que o sistema da planta de utilidades deve gerar vapor 

de média pressão ou mps (medium-pressure steam) a 150 psig, enquanto no reator R101 a bfw 

será aquecida para gerar vapor de baixa pressão ou lps (low-pressure steam) a 30 psig. 

É importante notar que, em processos industriais reais, há a possibilidade de o vapor ser 

gerado na caldeira superaquecido, isto é, acima de sua temperatura de saturação. Isto, no 

entanto, não será considerado na simulação computacional do sistema, visto que as heurísticas 

correspondem a condições operacionais preliminares a serem utilizadas em etapa de projeto de 

modo a estimar o consumo de vapor por cada equipamento. 

Mesmo após passar por tratamentos, a corrente de bfw ainda contém impurezas sólidas. 

Com a vaporização da água, essas impurezas gradualmente se concentram na caldeira, o que 

torna necessária uma purga de modo a evitar problemas de corrosão e redução da transferência 

de calor (SENEVIRATNE, 2007). 

Após o vapor ser utilizado nos processos, realiza-se a recuperação do condensado de 

modo a minimizar a quantidade de combustível queimado na caldeira, a taxa de purga e a 

reposição de água ao sistema (HOSOKAWA et al., 1999). No entanto, a recuperação de 
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condensado não é total, devido a vazamentos tanto de vapor quanto do próprio condensado 

durante o transporte entre a planta de utilidades e a planta principal (BOYD, 2011). 

Essas perdas, somadas à purga realizada na caldeira e às perdas do tratamento, justificam 

a utilização de uma corrente de make-up no sistema de geração de vapor. A vazão volumétrica 

dessa corrente é contabilizada na avaliação do ecoindicador de consumo de água na planta de 

síntese de acetato de vinila. 

Na Tabela 3.10 são descritas as heurísticas consideradas para perda de água no sistema 

de geração de vapor e suas respectivas referências. 

Tabela 3.10 – Heurísticas para as perdas de água no sistema de geração de vapor. 

Tipo de perda Valor Referência 

Perdas do tratamento 1 % Turton et al. (2012) 

Purga 1 % (água desmineralizada) Seneviratne (2007) 

Retorno de condensado 80 % Boyd (2011) 

 

A água utilizada para make-up pode conter impurezas na forma de sólidos suspensos; 

além disso, sólidos dissolvidos como cálcio, magnésio e sílica podem gerar incrustações na 

caldeira, afetando negativamente a transferência de calor. Portanto, antes da introdução da água 

de make-up no sistema de geração de vapor, é necessário um tratamento químico. O tratamento 

consiste na remoção das impurezas descritas por meio de processos como filtração, troca iônica 

e osmose reversa (SENEVIRATNE, 2007). Perdas da água de make-up decorrentes desses 

processos também devem ser contabilizadas de modo a estimar corretamente a quantidade de 

água de reposição necessária ao sistema. 

Após o tratamento, a água mistura-se com a corrente de condensado e é encaminhada 

ao desaerador D301, de modo a remover possíveis gases dissolvidos na água. Isto é realizado 

pois gases como oxigênio e CO2 presentes na água de make-up podem causar corrosão nas 

paredes metálicas dos equipamentos (TURTON et al., 2012). 

A saída do desaerador é dividida em duas correntes. Uma corrente é encaminhada à 

bomba P301 para ter sua pressão elevada de 1,0 atm a 11,21 atm (150 psig), constituindo a 

corrente de bfw que gera o vapor de média pressão (mps) na caldeira. A segunda corrente é 

encaminhada à bomba P302, na qual a pressão é elevada a 3,04 atm (30 psig) para resfriar o 

reator R101 da planta de acetato de vinila e formar vapor de baixa pressão (lps). 
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Na Tabela 3.11 estão listados os equipamentos do sistema de geração de vapor, suas 

respectivas tags e breves observações quanto a seu funcionamento. 

Tabela 3.11 – Equipamentos do sistema de geração de vapor. 

Equipamento Tag Descrição 

Caldeira B301 Combustível: gás natural 

Desaerador D301 Funcionamento com vapor 

Bomba 1 P301 Bomba elétrica 

Bomba 2 P302 Bomba elétrica 

 

Assim como foi descrito para o sistema de refrigeração, a simulação do sistema de 

geração de vapor requer, além das heurísticas para condições operacionais e perda de água, que 

sejam especificadas as vazões volumétricas de vapor de média pressão (mps) e de bfw para 

resfriar o reator R101 (bfw_R). 

Para o vapor, adotou-se uma estratégia similar ao cálculo da água de resfriamento com 

trocadores de calor hipotéticos, conforme descrito na Seção 3.2.1 e ilustrado na Figura 3.3, 

sendo as correntes especificadas a 150 psig como vapor saturado na entrada e líquido saturado 

na saída. Em seguida, introduzindo no trocador uma corrente de energia com valor idêntico ao 

obtido na simulação da planta de acetato de vinila, o simulador determinou a quantidade de 

vapor necessária ao processo de aquecimento em termos de vazão volumétrica de água no 

estado líquido. 

O procedimento foi realizado para o vaporizador HX101, para o aquecedor HX102 e 

para o refervedor HX107. O trocador de calor da simulação computacional que representa todos 

os processos de aquecimento da planta teve sua corrente de energia especificada como o 

somatório do consumo energético de cada um dos equipamentos mencionados, de modo a 

determinar a quantidade total de vapor necessária. 

Para a água de resfriamento do reator, utilizou-se uma estratégia similar, desta vez 

simulando o equipamento como o trocador de calor hipotético R101* e especificando as 

correntes de entrada e saída a uma pressão de 30 psig. Utilizando o valor da corrente de energia 

obtida na simulação da planta de acetato de vinila, obteve-se a vazão volumétrica de água de 

resfriamento que gera vapor de baixa pressão (bfw_R). 
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De modo a obter resultados mais conservadores quanto ao consumo de energia no 

sistema de geração de vapor, considerou-se que o condensado, durante o escoamento através 

das tubulações, retorna às condições de temperatura e pressão da água de make-up, isto é, 30 ◦C 

e 1 atm, ao invés de se manter nas condições de líquido saturado. 

3.3 MODELO TERMODINÂMICO 

O UniSim contém em seu banco de dados diversos pacotes termodinâmicos, isto é, 

modelos que podem ser utilizados para estimar as propriedades físico-químicas de componentes 

e o comportamento de equilíbrios entre fases. A escolha do pacote termodinâmico é 

fundamental para a simulação de um processo, pois cada modelo termodinâmico possui suas 

limitações e, caso seja selecionado incorretamente, pode apresentar resultados incoerentes com 

o comportamento real do processo sendo estudado. 

No trabalho de Luyben e Tyréus (1998), o modelo termodinâmico escolhido para a 

simulação da planta de acetato de vinila foi o modelo de atividades de Wilson. Modelos de 

atividade utilizam equações de estado para prever a fugacidade de componentes em fase gasosa 

e utilizam coeficientes de atividade para componentes em fase líquida (WILCOX, 2016). O 

modelo termodinâmico baseado na equação de Wilson fornece boas representações para 

misturas miscíveis, principalmente para componentes polares, mas é incapaz de prever a 

formação de mais de uma fase líquida (PRAUSNITZ et al., 1999). 

Para a simulação da planta de acetato de vinila do presente trabalho, o modelo de Wilson 

foi utilizado na torre de destilação T102. Nos demais processos, escolheu-se o modelo NRTL 

(Non-Random Two-Liquid), no qual foram inseridos manualmente os coeficientes de atividade 

fornecidos por Luyben e Tyréus (1998), descritos na Tabela 3.12. 

Tabela 3.12 – Coeficientes binários fornecidos por Luyben e Tyréus (1998). 

Aij Acetato de vinila H2O Ácido acético 

Acetato de vinila 0 1384,6 -136,1 

H2O 2266,4 0 670,7 

Ácido acético 726,7 230,6 0 

Fonte: Luyben e Tyréus (1998). 
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O modelo NRTL, por sua vez, é derivado das premissas básicas do modelo de Wilson, 

e se diferencia deste por ser aplicável também para sistemas parcialmente miscíveis 

(PRAUSNITZ et al., 1999). Os demais coeficientes binários desconhecidos pelos dois modelos 

termodinâmicos foram estimados pela correlação UNIFAC (UNIQUAC Functional-group 

Activity Coefficients) para equilíbrio líquido-vapor. Essas adaptações à simulação foram 

realizadas após testes com diversos pacotes termodinâmicos, pois verificou-se que 

apresentavam resultados mais coerentes com os obtidos por Luyben e Tyréus (1998). 

As simulações dos sistemas de refrigeração e geração de vapor utilizaram o modelo 

UNIQUAC (UNIversal QUAsiChemical) que, assim como os modelos NRTL e de Wilson, 

utiliza coeficientes de atividade para componentes em fase líquida. Segundo Wilcox (2016), a 

equação UNIQUAC é a mais detalhada e sofisticada dentre os modelos de atividade, e fornece 

boas representações para equilíbrios líquido-líquido e líquido-vapor de uma ampla variedade 

de misturas. 

3.4 ECOINDICADORES 

Com base nos conceitos apresentados na Seção 2.4 e a partir da descrição da planta de 

síntese de acetato de vinila e da planta de utilidades, foi possível desenvolver os ecoindicadores 

de consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água. A metodologia de cálculo destes 

ecoindicadores, assim como as considerações realizadas, são detalhadas nesta seção. 

3.4.1. Ecoindicador de consumo de energia 

Conforme descrito na Seção 2.4.1, o ecoindicador de consumo de energia é obtido por 

meio da razão entre o total de energia consumida na planta e a taxa de produção. Para a planta 

de síntese de acetato de vinila em estudo e para os sistemas de refrigeração e de geração de 

vapor de sua planta de utilidades, o consumo energético total (CE) pode ser desenvolvido 

conforme a Equação (3.9) 

CE = 
EB301

∅caldeira
 + EC101 + ET201 + EP201 + EP301 + EP302   GJ/h (3.9) 
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na qual: 

• EB301 é a energia consumida por queima de combustível na caldeira B301; 

• EC101 é a energia elétrica consumida pelo compressor C101; 

• ET201 é a energia elétrica consumida pelos ventiladores da torre T201; 

• EP201, EP301 e EP302 correspondem à energia elétrica consumida pelas bombas 

P201, P301 e P302, respectivamente; 

• ∅caldeira é a eficiência da caldeira B301, na qual é produzido o vapor utilizado pelos 

trocadores de calor da planta de acetato de vinila. 

A energia consumida por cada equipamento é expressa em GJ/h, o que faz com que esta 

seja também a unidade do consumo energético total. 

De acordo com Seider et al. (2009), caldeiras modernas possuem eficiência térmica 

entre 80 e 90 %. De modo a obter um resultado mais conservador no consumo energético, 

considerou-se para a caldeira B301 um valor igual a 80 %. Para as bombas também foi 

considerada uma eficiência de 80 %, desta vez de acordo com a heurística apresentada por 

Walas (1990). A eficiência do compressor C101 foi determinada pelo UniSim após a 

especificação da temperatura e pressão de suas correntes de entrada e saída, visto que seu valor 

não foi fornecido no trabalho de Luyben e Tyréus (1998). 

O consumo energético de cada equipamento, com exceção da torre T201, foi 

determinado por meio dos valores das correntes de energia da simulação no UniSim. No 

entanto, é importante notar que o software permite a especificação da eficiência de bombas e 

compressores, mas o mesmo não é possível para caldeiras e trocadores de calor. Portanto, o 

valor da corrente de energia da caldeira B301 fornecido pelo software precisou ser corrigido 

com o valor adotado para sua eficiência, o que justifica a presença desta na Equação (3.9). 

O consumo energético dos ventiladores da torre de refrigeração T201 foi determinado 

segundo os dados para dimensionamento propostos por Genskow et al. (2007). Para as 

temperaturas de entrada e saída utilizadas para a água de resfriamento, a torre é especificada 

com uma concentração de 2,0 gpm de água por ft2 a uma temperatura de bulbo úmido do ar de 

80oF (26,7 ◦C); isso corresponde a uma área específica de 0,5 ft2/gpm ou 1,804 ft2/(m3/h). Além 

disso, considerando-se um valor de 90 % para a performance da torre para obter resultados mais 

conservadores, os ventiladores são especificados com uma potência por área da torre de 

0,030 hp/ft2 ou 8,05∙10-5 (GJ/h)/ft2. 
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Desta maneira, sendo Ftorre a vazão de água em m3/h que entra na torre de refrigeração, 

obtida pela simulação computacional, o consumo energético em GJ/h dos ventiladores foi 

determinado conforme a Equação (3.10). 

ET201 = Ftorre × 1,804 × 8,05∙10-5   GJ/h (3.10) 

Para a taxa de produção considerou-se a vazão mássica do produto final que, para a 

planta de acetato de vinila, corresponde ao produto orgânico (corrente 26). Assim como o 

consumo energético dos equipamentos, seu valor foi obtido por meio da simulação 

computacional. Deste modo, foi possível determinar o ecoindicador de consumo de energia, 

conforme apresentado na Equação (3.11) 

EICE = 
CE

FVAM
 

GJ/h
tVAM/h (3.11) 

onde FVAM é a vazão mássica do produto final da planta de acetato de vinila em tVAM/h. Devido 

às unidades utilizadas, o ecoindicador de consumo de energia é expresso em GJ/tVAM. 

3.4.2. Ecoindicador de emissão de CO2 

Conforme descrito na Seção 2.4.2, o ecoindicador de emissão de CO2 é determinado 

pela razão entre as emissões totais da planta e a taxa de produção. Inicialmente, foi necessário 

identificar as fontes de emissão de CO2 presentes na planta de acetato de vinila e nos sistemas 

de refrigeração e de geração de vapor. A Tabela 3.13 enumera as fontes de emissão de CO2 

identificadas, assim como seus tipos conforme a classificação proposta por Pereira et al. (2014). 

Tabela 3.13 – Fontes de emissão de CO2 na planta de acetato de vinila. 

Fonte Tag Tipo de emissão 

Caldeira B301 Combustão 

Compressor elétrico C101 Indireta 

Ventiladores da torre de refrigeração T201 Indireta 

Bomba elétrica 1 P201 Indireta 

Bomba elétrica 2 P301 Indireta 



    57 

Tabela 3.13 – Fontes de emissão de CO2 na planta de acetato de vinila (continuação). 

Fonte Tag Tipo de emissão 

Bomba elétrica 3 P302 Indireta 

Purga na coluna de destilação corrente 22 Fugitiva 

Purga de CO2 corrente 35 Fugitiva 

Purga de etano corrente 36 Fugitiva 

 

Considerou-se que os ventiladores da torre T201 e as bombas P201, P301 e P302 dos 

sistemas de refrigeração e geração de vapor desenvolvidos para o presente trabalho operam com 

energia elétrica. A mesma consideração também foi feita para o compressor C101 da planta de 

acetato de vinila, visto que seu funcionamento não foi detalhado por Luyben e Tyréus (1998). 

A emissão de CO2 na caldeira B301 se deve à queima de combustível para gerar o vapor 

utilizado pelos trocadores de calor HX101, HX102 e HX107. Considerando a utilização de gás 

natural, dados do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) indicam que o fator de 

emissão para esse combustível é igual a 0,0561 tCO2/GJ (IPCC, 2006). Este valor foi utilizado 

como fator de conversão para determinar a emissão de CO2 proveniente da caldeira. 

Como este é o único equipamento que realiza queima de combustível na síntese de 

acetato de vinila, o total de emissões de CO2 por combustão (EMCombustão), em tCO2/h, foi 

determinado conforme a Equação (3.12) 

EMCombustão = 
EB301

∅caldeira
∙0,0561   tCO2/h (3.12) 

na qual EB301 é a quantidade de energia consumida na caldeira B301 e ∅caldeira é a sua eficiência 

igual a 80 %, conforme as considerações descritas na Seção 3.4.1. Novamente, o consumo 

energético do equipamento em GJ/h foi obtido por meio da simulação computacional. 

No caso do compressor C101, dos ventiladores da torre T201 e das bombas P201, P301 

e P302, a emissão de CO2 ocorre de maneira indireta devido à utilização de energia elétrica 

proveniente de uma fonte externa. De modo a contabilizar essas emissões indiretas, utilizaram-

se os fatores de emissão em tCO2 por mWh de energia elétrica disponibilizados pelo MCTIC 

(Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações). O fator médio registrado para 

o ano de 2016, igual a 0,0817 tCO2/mWh ou 0,0227 tCO2/GJ foi utilizado como fator de 

conversão da energia elétrica para emissão de CO2 (MCTIC, 2017). 
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Desta maneira, a quantidade total de emissão de CO2 indireta na planta de acetato de 

vinila (EMIndireta) em tCO2/h pode ser determinada conforme a Equação (3.13). 

EMIndireta  = (EC101 + ET201 + EP201 + EP301 + EP302)∙0,0227   tCO2/h (3.13) 

A última categoria de emissão de CO2 é a do tipo fugitiva, que ocorre no sistema de 

remoção de CO2 e nas purgas de etano e na coluna de destilação, devido ao alívio para flare. 

Nestes dois últimos casos, a quantidade emitida é determinada considerando a combustão 

completa dos compostos orgânicos em CO2 (PEREIRA et al., 2014). 

Diante dessa consideração, é possível desenvolver relações mássicas (pc) para associar 

a massa de cada composto orgânico com sua respectiva quantidade de CO2 emitido. A definição 

da relação mássica conforme proposta por Pereira et al. (2014) é dada pela Equação (3.14) 

pc=
nCO2

ncomposto
∙

44
MMcomposto

   tCO2/t (3.14) 

na qual: 

• nCO2 é o coeficiente estequiométrico do CO2 na reação de combustão completa; 

• ncomposto é o coeficiente estequiométrico do composto orgânico na reação de 

combustão completa; 

• MMcomposto é a massa molar do composto orgânico em g/mol. 

O termo 44 da Equação (3.14) corresponde à massa molar do CO2 em g/mol. Devido às 

unidades utilizadas, a relação mássica é expressa em termos de toneladas de CO2 emitido por 

tonelada de composto orgânico purgado. 

Na Tabela 3.14 são listados todos os compostos orgânicos enviados à purga na planta 

de acetato de vinila, assim como suas respectivas massas molares, reações completas de 

combustão e relações mássicas resultantes. Desta maneira, a quantidade de CO2 emitido pela 

queima de cada composto é obtida multiplicando-se sua vazão mássica em t/h na corrente 

purgada por sua respectiva relação mássica. As vazões mássicas são obtidas como resultado da 

simulação computacional. O total de CO2 emitido por cada corrente de purga em tCO2/h é 

determinado, finalmente, por meio da soma da emissão causada por cada composto presente. 
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Tabela 3.14 – Relações mássicas para cada composto purgado. 

Composto orgânico Massa molar 
(g/mol) 

Reação de combustão completa pc (tCO2/t) 

Etileno 28,05 C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O 3,137 

Etano 30,07 2 C2H6 + 7 O2 → 4 CO2 + 6 H2O 2,933 

Acetato de vinila 86,09 2 C4H6O2 + 9 O2 → 8 CO2 + 6 H2O 2,047 

Ácido acético 60,05 2 C2H4O2 + 4 O2 → 4 CO2 + 4 H2O 1,467 

 

No caso da purga de CO2 proveniente do sistema de remoção (X101), a emissão é igual 

à vazão mássica da corrente 35 obtida pela simulação computacional, visto que a corrente é 

composta apenas de CO2. 

A metodologia apresentada permite determinar a emissão total de CO2 do tipo fugitiva 

na planta de acetato de vinila (EMFugitiva), em tCO2/h, conforme a Equação (3.15) 

EMFugitiva = EMpurga de etano + EMpurga na coluna + Fpurga de CO2   tCO2/h (3.15) 

na qual EMpurga de etano e EMpurga na coluna correspondem ao total de CO2 emitido com a purga das 

correntes 36 e 22, respectivamente, e Fpurga de CO2 se refere à vazão mássica da corrente 35. Por 

fim, utilizando como base a Equação (2.9), o ecoindicador de emissão de CO2 pode ser 

determinado a partir da Equação (3.16) 

EICO2 = 
EMCombustão + EMIndireta + EMFugitiva

FVAM
 

tCO2/h
tVAM/h (3.16) 

na qual FVAM corresponde à vazão mássica do produto final da planta de acetato de vinila, 

conforme descrito na Seção 3.4.1. 

3.4.3. Ecoindicador de consumo de água 

A planta de utilidades utiliza água para fornecer água de resfriamento e vapor de 

aquecimento para a planta de acetato de vinila. Apesar de ser realizada a recirculação da água 
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de resfriamento e recuperação do condensado no sistema de geração de vapor, perdas 

associadas aos processos tornam necessária a utilização de correntes de make-up nos dois 

sistemas. Essas correntes foram contabilizadas para a determinação do ecoindicador de 

consumo de água na planta de acetato de vinila. 

O sistema de geração de vapor compreende também o fornecimento de água aquecida e 

tratada para resfriamento do reator R101, gerando vapor de baixa pressão. Considerando-se que 

este vapor é exportado, a vazão volumétrica de água utilizada para sua formação deverá ser 

contabilizada como um termo negativo na expressão do ecoindicador, pois corresponde a uma 

redução do consumo líquido de água na planta. 

Conforme descrito anteriormente, as correntes de energia obtidas pela simulação 

computacional foram utilizadas para determinar as quantidades necessárias de água de 

resfriamento, vapor de aquecimento e bfw. Os consumos energéticos dos equipamentos de 

refrigeração e aquecimento, expressos em GJ/h, foram inseridos como variáveis independentes 

na simulação computacional do sistema de refrigeração e do sistema de geração de vapor. 

Em seguida, foram especificadas as heurísticas para perda de água, conforme constam 

nas Tabelas 3.7 e 3.10. Essas informações permitiram ao software a determinação das vazões 

volumétricas necessárias às correntes de make-up. Utilizaram-se por fim os valores obtidos para 

o cálculo do ecoindicador de consumo de água (EIH2O) conforme a Equação (3.17) 

EIH2O = 
Frefrigeração + Fvapor - Fexportado

FVAM
 
m3 H2O/h
tVAM/h  (3.17) 

na qual: 

• Frefrigeração é a vazão volumétrica da corrente de make-up no sistema de 

refrigeração, em m3 H2O/h; 

• Fvapor é a vazão volumétrica da corrente de make-up no sistema de geração de 

vapor, em m3 H2O/h; 

• Fexportado é a vazão volumétrica de água exportada na forma de lps, em m3 H2O/h; 

• FVAM é a vazão mássica do produto final da planta de acetato de vinila; 

É importante lembrar que a corrente de make-up do sistema de geração de vapor 

compreende tanto a água de reposição quanto a água de resfriamento do reator R101, o que 

justifica a subtração da última na Equação (3.17). Devido às unidades utilizadas, o ecoindicador 
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de consumo de água é expresso em termos de volume de água consumida por massa de produto 

final, em m3 H2O/tVAM. 

3.5 INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 

Conforme enunciado no Capítulo 2 do presente trabalho, diferentes processos 

industriais ou modificações na tecnologia de um processo existente podem alterar os impactos 

ambientais de uma planta industrial. A integração energética constitui um exemplo de 

modificação de um processo, e será utilizada no presente trabalho de modo a demonstrar como 

a análise de ecoindicadores permite comparar diferentes processos industriais a partir do ponto 

de vista dos impactos ambientais e da ecoeficiência. 

A planta de síntese de acetato de vinila proposta por Luyben e Tyréus (1998) já possui 

um exemplo de integração energética: no trocador de calor casco e tubos HX103, o reciclo 

gasoso (corrente 38) é aquecido pela corrente de saída do reator (corrente 9), sendo esta, por 

sua vez, resfriada com a troca térmica. As demais operações da planta foram analisadas em 

termos das condições operacionais das correntes de processo e do uso de utilidades de troca 

térmica. Como resultado dessas observações, foi proposta a seguinte integração energética 

adicional: 

• O aquecedor HX101, ao invés de aquecer as correntes de alimentação até 119 ◦C, 

realizará apenas a vaporização da mistura. Na simulação computacional, isto 

corresponde a especificar na corrente 6 uma fração de vapor igual a 1,0. O 

software determina, desta maneira, um valor de temperatura para a corrente igual 

à sua temperatura de saturação; 

• Em seguida, a corrente 6 é aquecida em um trocador de calor casco e tubos pela 

troca térmica com a corrente 10, que corresponde à saída do reator R101 após ser 

resfriada no trocador HX103; 

• Após a integração energética, o aquecedor HX102 realiza o aquecimento final da 

corrente 6 até a temperatura da corrente 7; 

• A corrente 10, após ser resfriada pela corrente 6, atinge a temperatura alvo da 

corrente 11 por meio do refrigerador HX104. 

Por meio dessas modificações, será possível reduzir tanto o uso de vapor de 

aquecimento no vaporizador HX101 e no aquecedor HX102 quanto o uso de água de 
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resfriamento no refrigerador HX104. De modo a corretamente projetar essa integração 

energética, utilizou-se a análise pinch, que será descrita a seguir. 

3.5.1. Análise pinch 

A princípio, as curvas compostas do gráfico de variação de entalpia contra temperatura 

(conforme apresentado no Capítulo 2) poderiam ser utilizadas para determinar o ponto de pinch 

e especificar a integração energética. No entanto, como esta metodologia baseada em uma 

análise gráfica pode apresentar erros e imprecisões, é mais adequado determinar algebricamente 

o ponto de pinch por meio do algoritmo proposto por Linnhoff e Flower em 1978, denominado 

de Tabela Problema (KEMP, 2007). 

 Inicialmente, determina-se a corrente fria e a corrente quente (que, para o caso da 

integração energética proposta, correspondem às correntes 6 e 10, respectivamente), além de 

suas temperaturas iniciais e temperaturas alvo. Em seguida, deve-se garantir que, em qualquer 

intervalo de temperatura, as correntes possuam uma diferença mínima de temperatura, 

conforme explicado no Capítulo 2. Isto é realizado por meio de temperaturas de intervalo, que 

correspondem a ajustes dos valores de temperatura inicial e alvo a partir de uma diferença 

mínima de temperatura especificada. 

Para a corrente quente, as temperaturas de intervalo Tint,q são obtidas a partir de suas 

temperaturas originais T e da diferença mínima de temperatura ΔTmin a partir da Equação (3.18). 

Tint,q = T - 
∆Tmin

2  (3.18) 

A corrente fria, por sua vez, tem suas temperaturas de intervalo Tint,f obtidas a partir da 

Equação (3.19). 

Tint,f = T + 
∆Tmin

2  (3.19) 

Segundo Kemp (2007), a diferença de temperatura entre as correntes quente e fria nos 

trocadores de calor não deve ser inferior a 10 ◦C; portanto, este foi o valor escolhido para a 

diferença mínima de temperatura. 
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Em seguida, as temperaturas de intervalo de todas as correntes são organizadas em 

ordem decrescente, obtendo-se, desta maneira, n-1 intervalos de temperatura (ΔT) para um 

conjunto de n temperaturas de intervalo (Tint). 

Os passos seguintes constituem em realizar balanços de entalpia para determinar o ponto 

de pinch e a energia transferida entre as correntes e as utilidades quentes e frias. O balanço de 

entalpia pode ser realizado a partir de dados de capacidade calorífica específica (CP) e vazão 

mássica (ṁ), que permitem determinar a capacidade calorífica de cada corrente (CP) conforme 

a Equação (3.20). 

CP = ṁ∙CP (3.20) 

Expressando-se a vazão mássica em termos de kg/s e a capacidade calorífica específica 

em kJ/(kg∙◦C), a capacidade calorífica é dada em unidades de kJ/(s∙◦C) ou kW/◦C. Para cada 

intervalo de temperatura, realiza-se então um balanço entre as capacidades caloríficas (ΔCP) 

das correntes quentes (CPq) e das correntes frias (CPf), conforme a Equação (3.21). Caso uma 

corrente não esteja presente no intervalo de temperatura, sua capacidade calorífica não é 

contabilizada no balanço. 

∆CP = CPq - CPf (3.21) 

O balanço de entalpia para cada intervalo (ΔH) em kW é dado então pelo produto entre 

a diferença de temperatura e a diferença de capacidades caloríficas, conforme a Equação (3.22). 

∆H = ∆T∙∆CP (3.22) 

Como a capacidade calorífica específica (Cp) é uma função da temperatura, é comum 

que seja utilizado o valor médio entre as capacidades caloríficas específicas da corrente em sua 

temperatura inicial e em sua temperatura alvo. No entanto, observou-se por meio da simulação 

computacional que a capacidade calorífica específica da corrente 10 apresenta grandes desvios 

da linearidade, devido à sua condensação parcial a partir da temperatura de 100,1 ◦C. 

Como a condensação parcial e a presença de um calor latente provocariam desvios para 

o balanço de entalpia descrito anteriormente, foi escolhida uma alternativa apresentada por 

Kemp (2007) para realização do balanço de entalpia, que consiste na utilização de dados diretos 

de transferência de calor de cada corrente nos intervalos de temperatura. 
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Estes dados foram obtidos no UniSim por meio de uma estratégia similar à adotada no 

cálculo das vazões de água de resfriamento e vapor de aquecimento: uma corrente de massa 

com as mesmas condições operacionais e composições das correntes 6 e 10 foi introduzida em 

um trocador de calor hipotético, especificando-se na entrada e saída suas temperaturas iniciais 

e finais em cada intervalo de temperatura. Por meio dessas especificações, o software 

determinou a quantidade total de calor que deve ser fornecido ou removido para a variação de 

entalpia de cada corrente. A Figura 3.5 ilustra a estratégia adotada para o caso da corrente 10 

entre suas temperaturas de 134 e 87,42 ◦C, identificadas para um dos intervalos. 

 
Figura 3.5 – Variação de entalpia da corrente 10 em um intervalo de temperatura. 

O balanço de entalpia em cada intervalo de temperatura é dado então a partir da 

subtração entre os valores obtidos para a variação de entalpia da corrente quente (ΔHq) e da 

corrente fria (ΔHf), conforme a Equação (3.23). 

∆H = ∆Hq - ∆Hf (3.23) 

Tem-se então todos os dados necessários para a construção da Tabela Problema. Em 

seguida, utilizando-se novamente as temperaturas de intervalo em ordem decrescente, é 

construído um diagrama no qual determina-se para cada temperatura n sua energia acumulada 

En por meio da soma da energia acumulada En-1 da temperatura anterior e da variação de entalpia 

ΔHn-1 do intervalo acima, conforme a Equação (3.24). 

En = En-1 + ∆Hn-1 (3.24) 

Isto é possível pois, a partir dos princípios da transferência de calor, assume-se que todo 

excesso de calor presente em um intervalo pode ser transferido ao intervalo inferior, 

construindo-se desta maneira uma “cascata” de transferência de calor (KEMP, 2007). 

Em seguida, é analisado o diagrama para verificar se há temperaturas de intervalo com 

acúmulo de energia negativo. Como isto não é termodinamicamente possível, o valor de energia 
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acumulada mais negativo é somado ao topo do diagrama, e os valores são novamente 

“cascateados”. 

Desta maneira, tem-se a análise pinch completa do problema. A energia acumulada no 

topo do diagrama corresponde ao consumo energético por meio de utilidades quentes; a energia 

acumulada no fundo, por sua vez, corresponde à quantidade que deve ser transferida às 

utilidades frias. 

A temperatura de intervalo na qual a energia acumulada é nula corresponde ao ponto de 

pinch. Seu valor ajustado permite determinar a temperatura da corrente fria e da corrente quente 

neste ponto e especificar os trocadores de calor que operam nessas condições. 

A Tabela 3.15 apresenta o diagrama obtido por meio da Tabela Problema para um caso 

hipotético apresentado por Kemp (2007). Em negrito, é destacado o valor mais negativo de 

energia acumulada obtido originalmente, utilizado para corrigir o balanço de entalpia e 

solucionar a integração energética. O ponto de pinch foi encontrado a 85 ◦C, o que corresponde 

a uma temperatura de 90 ◦C para as correntes quentes e 80 ◦C para as correntes frias. 

Tabela 3.15 – Diagrama de análise pinch para um processo hipotético. 

Tint Intervalo 
ΔH Energia acumulada (kW) 

Resultado 
(◦C) (kW) original corrigida 
165   0 +20 Utilidades quentes 

 1 +60    
145   +60 +80  

 2 +2,5    
140   +62,5 +82,5  

 3 -82,5    
85   -20 0 Ponto de pinch 
 4 +75    

55   +55 +75  
 5 -15    

25   +40 +60 Utilidades frias 
Fonte: Adaptado de Kemp (2007). 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia adotada para a simulação computacional 

da planta de síntese de acetato de vinila proposta no trabalho de Luyben e Tyréus (1998). Em 

seguida, é apresentada a metodologia e as considerações utilizadas para o desenvolvimento e 

simulação dos sistemas de refrigeração e geração de vapor, que compõem a planta de utilidades, 

assim como a metodologia para o desenvolvimento e cálculo dos ecoindicadores de consumo 

de energia, emissão de CO2 e consumo de água, com base nos resultados obtidos pelas 

simulações computacionais. 

Por fim, é apresentada a metodologia para especificação da integração energética por 

meio da análise pinch, que será utilizada para modificar a planta de síntese de acetato de vinila 

proposta por Luyben e Tyréus (1998), de modo a demonstrar a utilidade dos ecoindicadores na 

comparação de diferentes tecnologias de processo do ponto de vista da ecoeficiência. 

As metodologias contidas neste capítulo são apresentadas na forma de tabelas que 

descrevem de maneira sucinta as informações descritas no Capítulo 3 para o desenvolvimento 

das simulações computacionais, da planta de utilidades, cálculos dos ecoindicadores e 

integração energética. 
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4.1 SIMULAÇÃO DA PLANTA DE SÍNTESE DE ACETATO DE VINILA 

A Tabela 4.1 descreve a metodologia adotada para a simulação da planta de síntese de 

acetato de vinila, assim como as informações preliminares que foram utilizadas, objetivos e 

considerações. 

Tabela 4.1 – Metodologia para simulação da planta de síntese de acetato de vinila. 

Descrição da metodologia 

Planta: Síntese de acetato de vinila a partir de ácido acético, etileno e 
oxigênio. 

Artigo de referência: Luyben e Tyréus (1998). 

Objetivos: Obter as condições operacionais e composições das correntes 
finais de processo e as taxas de transferência de energia 
envolvidas no processo, necessárias para o desenvolvimento dos 
ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e 
consumo de água. 

Software utilizado: UniSim Design Suite R390.1. 

Componentes envolvidos: Oxigênio, dióxido de carbono, etileno, etano, acetato de vinila, 
água e ácido acético. 

Modelo termodinâmico: Coluna de destilação azeotrópica: modelo de Wilson. 
Demais equipamentos: NRTL com coeficientes de atividade 
fornecidos por Luyben e Tyréus (1998). 

Modelagem: Cinética pseudo-homogênea adaptada para o software. 
Catalisador: densidade igual a 1935 kg/m3 e fração de vazios do 
leito igual a 0,8. 

Operação: Estado estacionário. 

Alimentação: Ácido acético, etileno, etano e oxigênio. 

Considerações: O vaporizador, o aquecedor e o refervedor operam com vapor de 
aquecimento; 
Os refrigeradores e o condensador operam com água de 
resfriamento; 
A eficiência do compressor é calculada pelo software após 
especificação das correntes de entrada e saída. 

Validação dos resultados: Comparação dos resultados obtidos no UniSim para as correntes 
de massa e energia com os resultados obtidos no software 
TMODS por Luyben e Tyréus (1998). 
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4.2 SIMULAÇÃO DA PLANTA DE UTILIDADES 

As Tabelas 4.2 e 4.3 descrevem as metodologias, objetivos, heurísticas e considerações 

adotadas para o desenvolvimento e simulação dos sistemas de refrigeração e geração de vapor, 

respectivamente, associados à planta de utilidades. 

Tabela 4.2 – Metodologia para simulação do sistema de refrigeração. 

Descrição da metodologia 

Planta: Sistema de refrigeração da planta de utilidades. 

Principais referências: Seneviratne (2007), Flynn (2009) e Turton et al. (2012). 

Objetivos: Obter resultados mais realísticos para a corrente de make-up de 
água e as taxas de transferência de energia associadas aos 
equipamentos, necessários ao desenvolvimento dos 
ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e 
consumo de água. 

Software utilizado: UniSim Design Suite R390.1. 

Componentes envolvidos: Água. 

Modelo termodinâmico: UNIQUAC. 

Operação: Estado estacionário. 

Alimentação: Água. 

Condições operacionais da 
água de resfriamento: 

Entrada dos trocadores de calor: 30 ◦C e 516 kPa. 
Saída dos trocadores de calor: 40 ◦C e 496 kPa. 

Condições operacionais da 
água de make-up: 

30 ◦C e 1 atm (101,3 kPa). 

Considerações: A bomba elétrica opera com uma eficiência de 80 %. 

Heurísticas para perda de 
água: 

Arraste na torre de evaporação: 0,2 % 
Evaporação: 1,79 % 
Purga: 3 % 

 

 

 



    69 

Tabela 4.3 – Metodologia para simulação do sistema de geração de vapor. 

Descrição da metodologia 

Planta: Sistema de geração de vapor da planta de utilidades. 

Principais referências: Seneviratne (2007), Seider et al. (2009), Boyd (2011) e Turton 
et al. (2012). 

Objetivos: Obter resultados mais realísticos para a corrente de make-up de 
água e as taxas de transferência de energia associadas aos 
equipamentos, necessários ao desenvolvimento dos 
ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e 
consumo de água. 

Software utilizado: UniSim Design Suite R390.1. 

Componentes envolvidos: Água. 

Modelo termodinâmico: UNIQUAC. 

Operação: Estado estacionário. 

Alimentação: Água. 

Condições operacionais do 
vapor de aquecimento: 

Vapor de média pressão (mps): 185,5 ◦C e 150 psig 
(11,21 atm). 
Vapor de baixa pressão (lps): 134,5 ◦C e 30 psig (3,04 atm). 

Condições operacionais da 
água de make-up: 

30 ◦C e 1 atm. 

Considerações: As bombas elétricas operam com uma eficiência de 80 %; 
A caldeira queima gás natural com eficiência de 80 %. 

Heurísticas para perda de 
água: 

Perdas do tratamento: 1 % 
Purga: 1 % 
Retorno de condensado: 80 % 
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4.3 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

A Tabela 4.4 descreve a metodologia para o desenvolvimento dos ecoindicadores de 

consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água na planta de síntese de acetato de 

vinila. 

Tabela 4.4 – Metodologia para o desenvolvimento dos ecoindicadores. 

Descrição da metodologia 

Ecoindicadores: Consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água. 

Principais referências: UNCTAD (2004), European Commission (2009), Siitonen et 
al. (2010), Towler e Sinnot (2013) e Pereira et al. (2014). 

Objetivos: Quantificar os impactos ambientais do processo de síntese de 
acetato de vinila e avaliar a ecoeficiência do processo proposto 
por Luyben e Tyréus (2008). 

Taxa de produção: Vazão mássica de produto orgânico (corrente 26 da simulação 
computacional) em tVAM/h. 

Ecoindicador de consumo de 
energia: 

Razão entre o consumo total de energia em GJ/h e a taxa de 
produção em tVAM/h. Unidade: GJ/tVAM. 

Consumo de energia: Proveniente da queima de gás natural na caldeira e do consumo 
de energia elétrica nas bombas, no compressor e nos 
ventiladores da torre de refrigeração. 

Considerações: A caldeira opera por meio da queima de gás natural com 80 % 
de eficiência. 

Ecoindicador de emissão de 
CO2: 

Razão entre as emissões totais de CO2 em tCO2/h e a taxa de 
produção em tVAM/h. Unidade: tCO2/tVAM. 

Emissões de CO2: Provenientes da queima de gás natural na caldeira, do consumo 
de energia elétrica nas bombas, no compressor e no ventilador 
da torre de refrigeração e das correntes de purga encaminhadas 
ao alívio para flare. 

Considerações: As emissões fugitivas decorrentes de vazamentos e transporte 
são desprezíveis. 

Ecoindicador de consumo de 
água: 

Razão entre a vazão total de água de make-up em m3 H2O/h e 
a taxa de produção em tVAM/h. Unidade: m3 H2O/tVAM. 

Consumo de água: Proveniente das correntes de água de make-up nos sistemas de 
refrigeração e geração de vapor. 
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4.4 INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 

A Tabela 4.5 descreve a metodologia para a modificação do processo de síntese de 

acetato de vinila por meio da integração energética, especificada pelo algoritmo da análise 

pinch. 

Tabela 4.5 – Metodologia para a integração energética. 

Descrição da metodologia 

Modificação do processo: Integração energética entre as correntes 6 e 10 da planta de 
síntese de acetato de vinila. 

Principal referência: Kemp (2007). 

Objetivos: Otimizar os processos de troca térmica na planta de síntese de 
acetato de vinila através da redução do consumo energético e 
avaliar a redução dos impactos ambientais por meio dos 
ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e 
consumo de água. 

Softwares utilizados: UniSim Design Suite R390.1 e Microsoft Excel. 

Algoritmo: Tabela Problema da análise pinch. 

Considerações: Diferença de temperatura mínima (ΔTmin) igual a 10 ◦C; 
As perdas de carga das correntes através do trocador de calor 
da integração energética são desprezíveis. 

Critério de avaliação: Comparação entre os resultados para os ecoindicadores da 
planta original e da planta modificada por meio de integração 
energética. 
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4.5 SOFTWARES E HARDWARE 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os softwares UniSim Design Suite 

R390.1, Microsoft Word, Microsoft Excel e AutoCAD. 

O UniSim Design Suite R390.1 foi utilizado para as simulações computacionais da 

planta de acetato de vinila e dos sistemas de refrigeração e geração de vapor associados à planta 

de utilidades. A licença de uso do software é concedida pela Honeywell à Universidade Federal 

Fluminense. 

O Microsoft Word foi utilizado na elaboração e edição do texto. O Microsoft Excel foi 

empregado na comparação dos resultados com os resultados descritos pelos autores do artigo 

de referência, no cálculo dos ecoindicadores e na construção dos gráficos e tabelas presentes 

neste trabalho. 

O AutoCAD foi utilizado para a construção dos fluxogramas de processo da síntese de 

acetato de vinila e dos sistemas de refrigeração e geração de vapor associados à planta de 

utilidades, assim como nas representações gráficas da análise pinch descritas no Capítulo 2. A 

licença de uso do software é concedida gratuitamente pela Autodesk para fins educacionais. 

Os softwares foram utilizados com a seguinte configuração de hardware: 

• Processador: Intel® Core™ i7 a 2.60 GHz; 

• Disco rígido: 1 TB, 7200 rpm; 

• Memória: 16 GB, DDR4 de 2400 MHz; 

• Sistema operacional: Windows 10, da Microsoft. 

Desta maneira, foi apresentada a metodologia de elaboração deste trabalho, que 

compreende um resumo sucinto do desenvolvimento anteriormente apresentado no Capítulo 3. 

Nos próximos capítulos, serão abordados os resultados, discussões e conclusões obtidos com 

base na metodologia apresentada. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos com a simulação no UniSim da 

planta de síntese de acetato de vinila apresentada por Luyben e Tyréus (1998). Os resultados 

para as correntes de processo e de energia são comparados com os dados do artigo de referência 

para validação da simulação. 

Além disso, são apresentados os resultados para as simulações computacionais dos 

sistemas de refrigeração e geração de vapor da planta de utilidades, cujos dados são necessários 

aos cálculos dos ecoindicadores. 

Em seguida, são apresentados os resultados para os ecoindicadores de consumo de 

energia, emissão de CO2 e consumo de água na planta de acetato de vinila, obtidos a partir dos 

resultados das simulações computacionais e baseados na metodologia descrita no Capítulo 3. 

Por fim, são apresentados os resultados da análise pinch e da integração energética 

decorrente de suas especificações, assim como os resultados modificados para os três 

ecoindicadores anteriormente calculados para a planta de acetato de vinila e suas utilidades. 

5.1 RESULTADOS – SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Nesta seção serão apresentados separadamente os resultados relativos às simulações da 

planta de síntese de acetato de vinila e dos sistemas de refrigeração e geração de vapor no 

software UniSim. 
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5.1.1 Planta de síntese de acetato de vinila 

A planta de síntese de acetato de vinila conforme apresentada por Luyben e Tyréus 

(1998) foi simulada no UniSim, utilizando como base as condições operacionais tais como 

vazões molares, temperatura e pressão informadas pelos autores. A Figura 5.1 ilustra o 

fluxograma da simulação computacional. É importante notar que a tag do refervedor HX107 

não está presente no fluxograma pois este equipamento é interno da coluna T102 no ambiente 

do simulador. 

 
Figura 5.1 – Simulação da planta de síntese de acetato de vinila no UniSim. 

As correntes de alimentação 1, 2 e 3 foram especificadas com os mesmos dados de 

composição, pressão e temperatura apresentados por Luyben e Tyréus (1998), que se encontram 

na Tabela 5.1, na qual VAM e HAc se referem ao acetato de vinila e ao ácido acético, 

respectivamente. 

Tabela 5.1 – Correntes de alimentação na planta de acetato de vinila. 

Corrente 
Vazão Temp. Pres. O2 CO2 C2H4 C2H6 VAM H2O HAc 

(gmol/min) (◦C) (psia) (fração molar) 
1 785 30 150 0 0 0 0 0 0 1 

2 831 30 150 0 0 0,999 0,001 0 0 0 

3 521 30 150 1 0 0 0 0 0 0 

 

V102 
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É importante descrever as adaptações que precisaram ser realizadas durante a simulação 

para obter convergência dos resultados. 

A coluna de absorção disponível no software não apresentou convergência numérica na 

simulação, principalmente devido ao reciclo com resfriamento e à ausência de dados quanto a 

seu estágio de alimentação no trabalho de Luyben e Tyréus (1998). Diante disso, a coluna foi 

substituída por um separador de componentes, com separação especificada de acordo com os 

dados das correntes de saída fornecidos no artigo de referência. 

Com a substituição da coluna de absorção, o refrigerador HX105 utilizado no reciclo 

com resfriamento foi inserido imediatamente após a saída líquida da coluna (corrente 16). É 

importante notar também que foi necessário inserir uma válvula antes da corrente 19 para 

adequar sua pressão ao valor de 84 psia utilizado na entrada da coluna T102. 

Assim como a coluna de absorção, a coluna de destilação azeotrópica conforme 

disponível no UniSim não apresentou convergência numérica. A dificuldade de convergência 

para este sistema de componentes também é observada na simulação realizada no software 

Aspen Plus por Akhmetov et al. (2015), na qual foi necessário aos autores simplificar a 

destilação com um separador de componentes. 

A mesma destilação azeotrópica é realizada no Aspen Plus por Luyben (2002) 

utilizando uma coluna com refervedor e inserindo a corrente de topo em um vaso decantador 

no qual utiliza-se o modelo termodinâmico da Equação de van Laar, pois o modelo de Wilson 

adotado na coluna não é capaz de prever a presença de duas fases líquidas. 

Neste trabalho utilizou-se a estratégia adotada por Luyben (2002) para a destilação 

azeotrópica, inserindo-se inicialmente a corrente de topo da coluna com refervedor no 

condensador HX106. No entanto, como o modelo de van Laar causou problemas no 

funcionamento do software e outros modelos termodinâmicos tais como o UNIQUAC não 

apresentaram convergência dos resultados do decantador, optou-se por inserir a corrente 21 que 

sai do condensador HX106 no vaso adiabático V102A para realização da purga gasosa; em 

seguida, utilizaram-se os separadores de componentes V102B e V102C para separação da fase 

aquosa (corrente 24) e da fase orgânica (corrente 26), realizando por fim o reciclo da corrente 

27 de volta à coluna T102. 

Na Tabela 5.2 encontram-se os resultados obtidos pela simulação computacional para 

vazão, temperatura, pressão e composição molar das principais correntes de processo, assim 

como seus respectivos valores conforme apresentados por Luyben e Tyréus (1998). 
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Tabela 5.2 – Resultados para a simulação da planta de acetato de vinila. 

Corrente Vazão Temp. Pres. O2 CO2 C2H4 C2H6 VAM H2O HAc 
(gmol/min) (◦C) (psia) (fração molar) 

8 
L&T 19250 148,5 128 0,075 0,007 0,583 0,216 0,000 0,009 0,110 

UniSim 18864 148,5 128 0,074 0,006 0,579 0,215 0,002 0,009 0,115 

9 
L&T 18850 158,9 90 0,049 0,011 0,551 0,221 0,043 0,055 0,070 

UniSim 18467 169 90 0,047 0,011 0,546 0,219 0,045 0,057 0,075 

14 
L&T 16240 80 128 0,057 0,013 0,642 0,256 0,021 0,007 0,004 

UniSim 15724 80 128 0,055 0,013 0,641 0,257 0,022 0,007 0,004 

15 
L&T 15790 40,4 128 0,058 0,014 0,658 0,263 0,002 0,001 0,004 

UniSim 15274 40,4 128 0,057 0,014 0,658 0,264 0,002 0,002 0,003 

17 
L&T 1210 47,7 128 0,001 0,001 0,025 0,010 0,255 0,129 0,579 

UniSim 1206,3 51,6 128 0,001 0,001 0,024 0,010 0,258 0,130 0,576 

19 
L&T 3820 42,5 84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,206 0,281 0,513 

UniSim 3949,9 42,5 84 0,000 0,000 0,009 0,004 0,201 0,275 0,509 

24 
L&T 831 40 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,998 0,000 

UniSim 839 40 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,998 0,000 

26 
L&T 826 40 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,950 0,050 0,000 

UniSim 816,5 40 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,951 0,049 0,000 

28 
L&T 2160 137,2 30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 0,907 

UniSim 2219,3 136,8 30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093 0,907 

33 
L&T 6411 40,4 128 0,058 0,014 0,658 0,263 0,002 0,001 0,004 

UniSim 6411 40,4 128 0,057 0,014 0,658 0,264 0,002 0,002 0,003 

35 
L&T 85 40,4 128 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

UniSim 85 40,4 128 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

36 
L&T 3 40,4 128 0,059 0,000 0,667 0,266 0,002 0,001 0,005 

UniSim 3 40,4 128 0,058 0,000 0,667 0,268 0,002 0,002 0,003 

 

Os resultados para as condições operacionais e composições das correntes de processo 

mostram-se, portanto, coerentes com os dados apresentados por Luyben e Tyréus (1998) e com 

pequenas divergências, sendo a maioria dos erros identificados com diferenças percentuais 

inferiores a 5 %. 
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A maior diferença de resultados é observada na temperatura da corrente 9 que sai do 

reator R101, para a qual obteve-se um valor de 169 ◦C contra 158,9 ◦C apresentado no artigo 

de referência. Isto pode ser justificado pela presença de um perfil parabólico de temperatura no 

interior do reator no trabalho de Luyben e Tyréus (1998) que não é considerado na simulação 

do UniSim, que descreve no interior do reator um perfil linear de temperatura. 

Na Tabela 5.3 encontram-se os resultados para o consumo energético dos equipamentos 

obtidos a partir da simulação. São apresentados também os valores conforme o artigo de 

referência e os desvios relativos. 

Tabela 5.3 – Resultados para as correntes de energia na planta de acetato de vinila. 

Equipamento Tag Luyben e Tyréus (1998) UniSim Desvio (%) 

Vaporizador HX101 1,3∙106 kcal/h 1,2∙106 kcal/h 7,92 

Aquecedor HX102 5,3∙105 kcal/h 4,8∙105 kcal/h 9,85 

Refrigerador 1 HX104 2,7∙106 kcal/h 2,7∙106 kcal/h 0,00 

Refrigerador 2 HX105 6,5∙105 kcal/h 6,2∙105 kcal/h 4,43 

Refrigerador 3 HX108 1,3∙105 kcal/h 1,3∙105 kcal/h 0,00 

Condensador HX106 3,9∙106 kcal/h 2,8∙106 kcal/h 26,97 

Refervedor HX107 4,0∙106 kcal/h 5,7∙106 kcal/h 43,60 

Reator R101 2,8∙106 kcal/h 2,5∙106 kcal/h 11,86 

Compressor C101 350 kW 541 kW 54,29 

 

Conforme os resultados descritos na Tabela 5.3, observa-se que, de maneira geral, os 

valores obtidos para as correntes de energia estão de acordo com os dados de Luyben e Tyréus 

(1998), sendo os maiores desvios encontrados no condensador e refervedor da coluna de 

destilação azeotrópica e no compressor C101. 

No caso dos trocadores de calor, esses desvios podem ser explicados pelas adaptações 

necessárias à simulação pois, conforme descrito anteriormente, a coluna de destilação 

azeotrópica disponível no software não apresentou convergência dos resultados, necessitando 

ser substituída por uma coluna com refervedor, enquanto o condensador e decantador foram 

inseridos separadamente. 

O desvio do resultado no compressor, por sua vez, pode ser justificado pela ausência de 

dados quanto às condições de operação do equipamento no trabalho de Luyben e Tyréus (1998), 
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tais como sua eficiência e a temperatura da corrente de entrada (corrente 12), que podem alterar 

o valor obtido para sua potência. 

As correntes de entrada e as demais condições operacionais da planta foram 

especificadas rigorosamente idênticas, e as outras divergências podem ser, provavelmente, uma 

consequência de diferenças na simulação computacional: enquanto o presente trabalho utilizou 

o UniSim, a planta apresentada por Luyben e Tyréus (1998) foi simulada no TMODS, um 

software proprietário da empresa DuPont. Diante dessas observações, os resultados foram 

considerados, de modo geral, coerentes com o artigo de referência. 

Para o cálculo dos ecoindicadores, foi considerada como taxa de produção da planta a 

corrente final de produto orgânico, que corresponde à corrente 26 da Figura 5.1. Por meio da 

simulação, obteve-se para essa corrente uma vazão mássica de 4,054 t/h. 

5.1.2 Sistema de refrigeração 

O sistema de refrigeração presente na planta de utilidades e que fornece água de 

resfriamento aos processos da síntese de acetato de vinila foi desenvolvido com base nos 

sistemas de refrigeração típicos apresentados por Turton et al. (2012) e Seneviratne (2007). A 

Figura 5.2 ilustra o fluxograma da simulação computacional. 

 
Figura 5.2 – Simulação computacional do sistema de refrigeração no UniSim. 

É importante ressaltar que não foi considerada a corrente de tratamento químico antes 

da torre de refrigeração, pois os produtos químicos não foram especificados nos sistemas 
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descritos por Turton et al. (2012) e Seneviratne (2007). No entanto, acredita-se que a omissão 

dessa corrente não provocará erros consideráveis no resultado final, visto que o objetivo da 

simulação é apenas determinar as vazões volumétricas de água e os consumos energéticos da 

bomba P201 e dos ventiladores da torre de refrigeração T201. 

Conforme descrito na Seção 3.2.1 do presente trabalho, foi necessário inicialmente 

determinar as vazões volumétricas de água de resfriamento necessárias aos processos da planta 

de acetato de vinila, de acordo com as taxas de transferência de calor obtidas por meio da 

simulação. Na Tabela 5.4 encontram-se os valores de vazão volumétrica de água encontrados 

para cada equipamento. Os valores de consumo energético, anteriormente apresentados na 

Tabela 3 em kcal/h, foram convertidos no software à unidade de GJ/h. 

Tabela 5.4 – Resultados para as vazões volumétricas de água de resfriamento. 

Equipamento Tag Taxa de transferência de calor Vazão volumétrica 
(GJ/h) (m3 H2O/h) 

Refrigerador 1 HX104 11,297 267,99 

Refrigerador 2 HX105 2,599 61,65 

Refrigerador 3 HX108 0,544 12,90 

Condensador HX106 11,917 282,70 

Total 26,357 625,25 

 

A taxa de transferência de calor total dos equipamentos foi especificada na corrente de 

energia EP da simulação. Este dado, junto das heurísticas para perda de água apresentadas no 

Capítulo 3, permitiram ao software determinar as vazões volumétricas das demais correntes de 

processo. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Resultados da simulação do sistema de água de resfriamento. 

Corrente 
Vazão mássica Vazão volumétrica 

(t/h) (m3/h) 
CW 623,99 625,25 

CWR 623,99 625,25 
Arraste 1,25 1,25 

Evaporação 11,17 11,19 
Purga 18,35 18,38 

Make-up 30,76 30,83 
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A vazão volumétrica obtida para a corrente de make-up foi utilizada no cálculo do 

consumo total de água na planta. Além disso, a vazão volumétrica da corrente CWR foi 

utilizada para calcular o consumo energético dos ventiladores da torre de refrigeração. 

5.1.3 Sistema de geração de vapor 

O sistema de geração de vapor foi desenvolvido com base em um sistema típico 

apresentado por Boyd (2011), com adaptações para atender às necessidades de vapor de 

aquecimento e água de resfriamento do reator na planta de acetato de vinila. A Figura 5.3 ilustra 

o fluxograma da simulação computacional. 

 
Figura 5.3 – Simulação computacional do sistema de geração de vapor no UniSim. 

Novamente, é importante ressaltar que não foi simulado o sistema de tratamento de 

água, pois não foram fornecidos dados suficientes pela bibliografia quanto a seu funcionamento 

e porque acredita-se que, como o objetivo é determinar a vazão volumétrica de make-up e o 

consumo de energia dos equipamentos, a omissão desse sistema não trará erros no resultado 

final. A caldeira B301 foi subdividida nos trocadores de calor B301A e B301B, sendo o 

primeiro representativo da transferência de calor sensível à água até sua temperatura de 

saturação, enquanto o segundo representa a transferência de calor latente que provoca a geração 

de vapor. A corrente de purga foi inserida entre os dois trocadores de modo a simular o descarte 

da água antes da formação do vapor. 

B301 
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Assim como para o sistema de refrigeração, foi necessário inicialmente determinar a 

quantidade de vapor necessária para o vaporizador, aquecedor e refervedor da planta de acetato 

de vinila, assim como a vazão de bfw necessária para o resfriamento do reator R101. Na Tabela 

5.6 encontram-se as vazões volumétricas de água no estado líquido obtidas para cada um dos 

equipamentos. 

Tabela 5.6 – Resultados para as vazões volumétricas de vapor e bfw. 

Equipamento Tag 
Taxa de transferência de calor Vazão volumétrica 

(GJ/h) (m3 H2O/h) 
Vaporizador HX101 5,006 2,51 

Aquecedor HX102 1,999 1,00 

Refervedor HX107 24,034 12,07 

Reator R101 10,324 3,98 

Total (mps) 31,039 15,59 

Total (bfw) 10,324 3,98 

 

A corrente de energia EP foi especificada com o consumo energético total dos 

equipamentos que utilizam mps, enquanto a corrente ER101* foi especificada com a taxa de 

transferência de calor à bfw para resfriamento do reator. Esses dados e as heurísticas para perda 

de água apresentadas no Capítulo 3 permitiram ao software determinar as vazões volumétricas 

de água no estado líquido para o sistema de geração de vapor. Os resultados obtidos encontram-

se na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – Resultados da simulação do sistema de geração de vapor. 

Corrente Vazão mássica Vazão volumétrica 
(t/h) (m3/h) 

bfw 15,71 15,74 
bfw_R 3,97 3,98 
mps 15,55 15,59 

Condensado 12,44 12,47 
Perdas do tratamento 0,07 0,07 

Purga 0,16 0,16 
Perdas dos processos 3,11 3,12 

Make-up 7,31 7,33 
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As vazões volumétricas das correntes de make-up e bfw encaminhada ao reator foram 

utilizadas no cálculo do ecoindicador de consumo de água. 

5.2 RESULTADOS – ECOINDICADORES 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para os ecoindicadores de consumo 

de energia, emissão de CO2 e consumo de água, determinados a partir dos resultados das 

simulações computacionais e utilizando as metodologias apresentadas no Capítulo 3. 

5.2.1 Ecoindicador de consumo de energia 

A Tabela 5.8 apresenta os resultados para o consumo energético da planta de acetato de 

vinila com sua planta de utilidades e o resultado do ecoindicador de consumo de energia. 

Tabela 5.8 – Resultados para o ecoindicador de consumo de energia. 

Equipamento Tag Energia (UniSim) Energia real 
(GJ/h) (GJ/h) 

Caldeira B301 41,425 51,781 

Compressor C101 1,947 1,947 

Ventiladores (torre de refrigeração) T201 - 0,091 

Bomba 1 P201 0,322 0,322 

Bomba 2 P301 0,020 0,020 

Bomba 3 P302 0,001 0,001 

Consumo total de energia (GJ/h) 54,163 

Taxa de produção (tVAM/h) 4,054 

Ecoindicador de consumo de energia (GJ/tVAM) 13,360 

 

O consumo energético da caldeira foi determinado a partir da soma das correntes de 

energia EB301A e EB301B. É importante lembrar que o consumo energético das bombas e do 

compressor são determinados pelo software já considerando suas respectivas eficiências; para 

as bombas, o valor foi especificado de acordo com as heurísticas apresentadas no Capítulo 3, 
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enquanto para o compressor C101 o valor foi obtido pelo próprio UniSim após a especificação 

das correntes de processo. No entanto, o software não considera a eficiência da caldeira no 

cálculo do consumo energético, o que justifica a divisão de seu valor pela eficiência de 80 % 

considerada conforme as heurísticas apresentadas no Capítulo 3. 

Conforme apresentado na Tabela 5.8, verifica-se que, para a planta de síntese de acetato 

de vinila apresentada neste trabalho, o ecoindicador de consumo de energia corresponde a 

13,360 GJ de energia por tonelada de produto final. 

Observa-se também que o consumo energético da caldeira B301, que utiliza gás natural 

como combustível, é muito maior do que o consumo dos demais equipamentos, que são 

operados por energia elétrica. A caldeira B301 contribui com 95,6 % do consumo energético 

total da planta, enquanto os demais equipamentos contribuem juntos com apenas 4,4 %. 

Uma fração do consumo energético da caldeira se deve ao calor latente necessário para 

gerar o vapor de média pressão utilizado pelos equipamentos da planta de acetato de vinila, que 

corresponde à corrente de energia EB301B da simulação. O remanescente corresponde ao calor 

sensível necessário para a água aquecida e tratada (bfw) atingir sua temperatura de saturação, e 

é representado pela corrente de energia EB301A. 

A Figura 5.4 apresenta a divisão do consumo energético da caldeira. As correntes de 

energia de cada equipamento, apresentadas na Tabela 5.6, tiveram seus valores divididos pela 

eficiência de 80 % da caldeira. 

 
Figura 5.4 – Fontes de consumo energético na caldeira B301. 
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A partir da Figura 5.4, observa-se que o maior contribuinte para o consumo energético 

da caldeira e de toda a planta de acetato de vinila é o refervedor da coluna de destilação 

azeotrópica T102, seguido da transferência de calor sensível para o aquecimento da água 

aquecida e tratada. 

5.2.2 Ecoindicador de emissão de CO2 

A Tabela 5.9 apresenta os resultados para as emissões de CO2 por combustão e indiretas 

na planta de acetato de vinila, obtidas multiplicando-se o consumo energético de cada 

equipamento pelo fator de conversão relativo à sua categoria de emissão de CO2. 

Tabela 5.9 – Resultados para as emissões de CO2 por combustão e indiretas. 

Equipamento Tag Tipo de 
emissão 

Energia Fator de 
conversão 

Emissão 
(GJ/h) (tCO2/h) 

Caldeira B301 Combustão 51,781 0,0561 2,905 

Compressor C101 Indireta 1,947 0,0227 0,0442 

Ventiladores (torre de refrigeração) T201 Indireta 0,091 0,0227 0,0021 

Bomba 1 P201 Indireta 0,322 0,0227 0,0073 

Bomba 2 P301 Indireta 0,020 0,0227 0,0005 

Bomba 3 P302 Indireta 0,001 0,0227 0,00002 

Total de emissões por combustão (tCO2/h) 2,905 

Total de emissões indiretas (tCO2/h) 0,054 

 

As Tabelas 5.10 e 5.11 apresentam, respectivamente, os resultados para as emissões de 

CO2 relativas à queima em flare dos componentes da purga de etano (corrente 36 da simulação 

computacional) e da purga na coluna de destilação azeotrópica T102 (corrente 22). 

A Tabela 5.12, por sua vez, apresenta os resultados para as emissões totais de CO2 do 

tipo fugitivas. As emissões relativas às purgas de etano e na coluna T102 foram obtidas 

conforme descrito nas Tabelas 5.10 e 5.11. A emissão relativa à purga no sistema de remoção 

de CO2 (X101) foi obtida a partir da vazão mássica da corrente 35 da simulação computacional, 

visto que esta corrente é composta exclusivamente de dióxido de carbono. 
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Tabela 5.10 – Emissões de CO2 na purga de etano. 

Componente Vazão mássica Relação mássica Emissão 
(t/h) (tCO2/t) (tCO2/h) 

Dióxido de carbono 2,829∙10-6 - 2,829∙10-6 

Etileno 3,369∙10-3 3,137 1,057∙10-2 

Etano 1,449∙10-3 2,933 4,250∙10-3 

Acetato de vinila 3,373∙10-5 2,047 6,905∙10-5 

Ácido acético 3,561∙10-5 1,467 5,224∙10-5 

Emissão total (tCO2/h) 0,015 

Tabela 5.11 – Emissões de CO2 na purga da coluna T102. 

Componente 
Vazão mássica Relação mássica Emissão 

(t/h) (tCO2/t) (tCO2/h) 
Dióxido de carbono 0,00489 - 0,0049 

Etileno 0,06288 3,137 0,1973 

Etano 0,02882 2,933 0,0845 

Acetato de vinila 0,07737 2,047 0,1584 

Ácido acético 0,00256 1,467 0,0038 

Emissão total (tCO2/h) 0,449 

Tabela 5.12 – Resultados para emissões de CO2 fugitivas. 

Fonte Corrente Emissão (tCO2/h) 

Purga de etano 36 0,015 

Purga na coluna T102 22 0,449 

Purga de CO2 35 0,224 

Total de emissões fugitivas (tCO2/h) 0,688 

 

A Tabela 5.13 apresenta os resultados para a emissão total de CO2 na planta de acetato 

de vinila e o resultado para o ecoindicador de emissão de CO2. 
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Tabela 5.13 – Resultados para o ecoindicador de emissão de CO2. 

Tipo de emissão Quantidade (tCO2/h) 

Combustão 2,905 

Indireta 0,054 

Fugitiva 0,688 

Emissão total de CO2 (tCO2/h) 3,647 

Taxa de produção (tVAM/h) 4,054 

Ecoindicador de emissão de CO2 (tCO2/tVAM) 0,900 

 

A partir dos dados descritos na Tabela 5.13, observa-se que o processo de síntese de 

acetato de vinila baseado na planta de Luyben e Tyréus (1998), somado à planta de utilidades 

desenvolvida, emite um total de 0,900 tonelada de CO2 por tonelada de produto final. 

Na Figura 5.5 encontra-se dividida a emissão total de CO2 da planta de acordo com cada 

fonte. As emissões provenientes das bombas P201, P301 e P302 e dos ventiladores da torre de 

refrigeração T201 foram somados para melhor visualização, por apresentarem valores muito 

inferiores em relação às outras fontes de emissão. 

 
Figura 5.5 – Fontes de emissão de CO2 na planta de síntese de acetato de vinila. 

A Figura 5.5 permite concluir que o maior emissor de CO2 na planta de acetato de vinila 

é a caldeira B301 do sistema de geração de vapor, seguida da purga na coluna de destilação 

azeotrópica T102 e da purga no sistema de remoção de CO2. 
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5.2.3 Ecoindicador de consumo de água 

A Tabela 5.14 apresenta os resultados para o ecoindicador de consumo de água, obtidos 

a partir das vazões volumétricas de make-up dos sistemas da planta de utilidades e de bfw que 

gera vapor de baixa pressão ao resfriar o reator, calculadas pelo software. 

Tabela 5.14 – Resultados para o ecoindicador de consumo de água. 

Corrente Vazão volumétrica 
(m3 H2O/h) 

Make-up do sistema de refrigeração 30,83 

Make-up do sistema de geração 7,33 

Vapor de baixa pressão exportado 3,98 

Consumo total de água (m3 H2O/h) 34,18 

Taxa de produção (tVAM/h) 4,054 

Ecoindicador de consumo de água (m3 H2O/tVAM) 8,43 

 

Os resultados contidos na Tabela 5.14 demonstram que o processo de síntese de acetato 

de vinila estudado consome por meio da planta de utilidades um total de 8,43 m3 de água por 

tonelada de produto final. 

5.3 RESULTADOS – INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 

Nesta seção são apresentados os resultados da integração energética proposta no 

Capítulo 3 para a planta de síntese de acetato de vinila especificada por meio da análise pinch, 

assim como os novos resultados obtidos para os três ecoindicadores anteriormente calculados 

e uma comparação com os resultados para a planta original. 

5.3.1 Análise pinch e integração energética 

Após ser realizada a simulação computacional da planta de síntese de acetato de vinila 

proposta por Luyben e Tyréus (1998), os dados de condições operacionais das correntes de 
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processo foram utilizados para a elaboração da análise pinch da integração energética proposta 

no Capítulo 3, que consiste na troca térmica entre a corrente fria 6 e a corrente quente 10. A 

Figura 5.6 apresenta uma ampliação da simulação da planta no UniSim, sendo destacadas as 

correntes da integração energética. 

 
Figura 5.6 – Correntes da integração energética na simulação computacional. 

Inicialmente, o vaporizador HX101 foi modificado para realizar apenas a vaporização 

das correntes de alimentação. Isto foi realizado especificando-se na corrente 6 uma fração de 

vapor igual a 1,0, o que permitiu ao UniSim determinar para esta corrente uma temperatura 

de saturação igual a 77,42 ◦C, que corresponde então à temperatura inicial da corrente fria. A 

temperatura alvo foi obtida a partir da temperatura da corrente 7, cujo valor igual a 150,2 ◦C 

foi determinado pelo software com a convergência da simulação. As temperaturas inicial e alvo 

da corrente quente foram obtidas da mesma maneira por meio das temperaturas de 134 ◦C da 

corrente 10 e de 38,42 ◦C da corrente 11, respectivamente. 

A Tabela 5.15 descreve as temperaturas iniciais e alvo identificadas para as duas 

correntes e suas respectivas temperaturas de intervalo, utilizando-se uma diferença mínima de 

temperatura de 10 ◦C. 

Tabela 5.15 – Temperaturas das correntes da integração energética. 

Corrente Tag Tinicial (◦C) Talvo (◦C) Tint,inicial (◦C) Tint,alvo (◦C) 

Corrente quente 10 134,00 38,42 129,00 33,42 

Corrente fria 6 77,42 150,20 82,42 155,20 

 

As temperaturas de intervalo foram então organizadas em ordem decrescente para a 

elaboração dos intervalos de temperatura. Em seguida, utilizou-se a estratégia de determinação 

Corrente quente 

Corrente fria 
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das variações de entalpia de cada corrente descrita no Capítulo 3, com trocadores de calor 

hipotéticos. Os resultados obtidos foram utilizados para a realização do balanço de entalpia em 

cada intervalo. 

A Tabela 5.16 apresenta os intervalos de temperatura e os resultados para os balanços 

de entalpia, assim como as temperaturas das correntes quente e fria para cada temperatura de 

intervalo. 

Tabela 5.16 – Balanços de entalpia da análise pinch. 

Tq Tf Tint Intervalo 
ΔT ΔHq ΔHf ΔH 

(◦C) (◦C) (◦C) (◦C) (GJ/h) (GJ/h) (GJ/h) 
- 150,2 155,20      
   1 26,20 - 1,685 -1,685 

134,00 124,00 129,00      
   2 46,58 4,448 2,819 +1,629 

87,42 77,42 82,42      
   3 49,00 6,849 - +6,849 

38,42 - 33,42      
 

A Tabela 5.17 apresenta o diagrama para a análise pinch obtido a partir do balanço de 

entalpia e do algoritmo da Tabela Problema. Em negrito, é destacado o valor mais negativo de 

energia acumulada, utilizado para a correção do balanço e para solucionar a integração 

energética. 

Tabela 5.17 – Diagrama de análise pinch para a integração energética proposta. 

Tint Intervalo 
ΔH Energia acumulada (GJ/h) 

Resultado 
(◦C) (GJ/h) Original Corrigida 

155,20   0,000 +1,685 Utilidades quentes 
 1 -1,685    

129,00   -1,685 0,000 Ponto de pinch 
 2 +1,629    

82,42   -0,056 +1,629  
 3 +6,849    

33,42   +6,793 +8,478 Utilidades frias 
 

A partir dos resultados descritos na Tabela 5.17, o ponto de pinch para a integração 

energética foi encontrado na temperatura de intervalo de 129 ◦C, que corresponde a 134 ◦C para 
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a corrente quente e 124 ◦C para a corrente fria. Além disso, verificou-se que serão necessários 

1,685 GJ/h de utilidades quentes e 8,478 GJ/h de utilidades frias para que sejam atingidas as 

temperaturas alvo das correntes. 

A partir dos dados obtidos com a análise pinch, a simulação computacional da planta de 

síntese de acetato de vinila foi modificada de modo a implementar-se a integração energética. 

Um trocador de calor tipo casco e tubos foi inserido entre o trocador HX103 e o refrigerador 

HX104 para realizar a troca térmica entre as correntes 6 e 10. 

A Figura 5.7 ilustra o fluxograma da simulação computacional após a aplicação da 

integração energética. O trocador de calor tipo casco e tubos adicionado encontra-se 

identificado com a tag HX109. 

 
Figura 5.7 – Planta de síntese de acetato de vinila com integração energética. 

É importante ressaltar que a integração energética proposta neste trabalho considera 

apenas o desenvolvimento conceitual do processo, não sendo levados em conta seus custos ou 

etapas do projeto de detalhamento. 

No entanto, nota-se que a integração energética do processo propõe a utilização de uma 

bateria de dois trocadores de calor, devido à presença do trocador HX103. Isto pode apresentar 

vantagens do ponto de vista da construção da planta, devido à proximidade dos trocadores, que 

pode diminuir os comprimentos necessários às tubulações, assim como a demanda por 

acessórios como suportes e afins. Desta maneira, é estabelecido mais um motivo para a escolha 

das correntes 6 e 10 para propor a integração energética do processo. 

Integração 
energética 
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As temperaturas iniciais das correntes 6 e 10 foram determinadas pelo UniSim por 

meio da simulação. A partir dos resultados obtidos com a análise pinch, a temperatura de saída 

da corrente fria 6 foi especificada com um valor de 124 ◦C, o que permitiu ao software 

determinar a temperatura de saída da corrente 10 com um valor igual a 96,55 ◦C. A Tabela 5.18 

descreve as temperaturas iniciais e finais das duas correntes através do trocador de calor. 

Tabela 5.18 – Temperaturas iniciais e finais no trocador de calor HX109. 

Corrente Temperatura inicial (◦C) Temperatura final (◦C) 

Corrente fria (6) 77,42 124,00 

Corrente quente (10) 134,00 96,55 

 

As correntes 6 e 10 foram especificadas sem perda de carga através do trocador de calor. 

Após a convergência da nova simulação, verificaram-se os valores encontrados pelo software 

para as transferências de energia que ocorrem no aquecedor HX102 e no refrigerador HX104, 

iguais a 1,685 e 8,479 GJ/h, respectivamente. Estes resultados estão de acordo com os que 

foram descritos na Tabela 5.17 para as utilidades quentes e frias, o que demonstra 

verossimilhança entre os resultados da análise pinch e da simulação computacional. 

Com exceção das transferências de energia dos equipamentos associados à integração 

energética, isto é, o vaporizador HX101, o aquecedor HX102 e o refrigerador HX104, os 

demais resultados da simulação computacional, como vazões e composições das correntes de 

processo, foram idênticos aos obtidos anteriormente para a planta de síntese de acetato de vinila. 

5.3.2 Comparação dos ecoindicadores 

Os novos resultados obtidos para as utilidades de troca térmica foram utilizados nas 

simulações dos sistemas de refrigeração e geração de vapor, de modo a determinar os novos 

resultados dos ecoindicadores após a integração energética. 

A Tabela 5.19 apresenta uma comparação entre o consumo de energia dos equipamentos 

na planta de síntese de acetato de vinila original e na planta modificada que apresentaram 

redução do consumo de energia por meio da integração energética. 
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Tabela 5.19 – Consumo de energia na planta original e na planta modificada. 

Equipamento 
Consumo de energia (GJ/h) Redução 

percentual Original Modificada 

Planta de síntese de acetato de vinila 

Vaporizador (HX101) 5,006 2,502 50,02 % 

Aquecedor (HX102) 1,999 1,685 15,71 % 

Refrigerador 1 (HX104) 11,297 8,479 24,94 % 

Sistema de refrigeração 

Ventiladores da torre de refrigeração (T201) 0,091 0,081 10,99 % 

Bomba (P201) 0,322 0,288 10,70 % 

Sistema de geração de vapor 

Caldeira (B301) 51,781 47,083 9,07 % 

Bomba 1 (P301) 0,020 0,018 9,09 % 

 

Sabendo-se que as emissões de CO2 provenientes de cada equipamento foram 

calculadas por meio de suas correntes de energia e dos fatores de conversão apropriados, a 

integração energética provoca reduções percentuais das emissões de CO2 pelos equipamentos 

idênticas às reduções de consumo energético, apresentadas na Tabela 5.19. O novo valor do 

ecoindicador de emissão de CO2 proveniente dessas reduções será apresentado posteriormente. 

Devido à redução no consumo de energia, as utilidades de troca térmica também 

apresentaram menor consumo de água para refrigeração e geração de vapor. Na Tabela 5.20 é 

comparado o consumo de água na planta original e na planta modificada, assim como a 

consequente redução do consumo de água de make-up nos sistemas da planta de utilidades. 

Tabela 5.20 – Consumo de água na planta original e na planta modificada. 

Fonte 
Consumo de água/vapor (m3 H2O/h) Redução 

percentual Original Modificada 

Vaporizador (HX101) 2,51 1,26 49,80 % 

Aquecedor (HX102) 1,00 0,85 15,00 % 

Refrigerador 1 (HX104) 267,99 201,14 24,94 % 

Make-up do sistema de refrigeração 30,83 27,53 10,70 % 

Make-up do sistema de geração de vapor 7,33 7,03 4,09 % 
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A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 5.19 e 5.20, foi possível determinar os 

novos valores para os ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de 

água para a síntese de acetato de vinila após a implementação da integração energética. A 

Tabela 5.21 apresenta uma comparação entre os resultados obtidos com a planta original e com 

a planta modificada para os três ecoindicadores mencionados. 

Tabela 5.21 – Comparação dos ecoindicadores após a integração energética. 

Ecoindicador Planta original Planta modificada Redução 

Consumo de energia (GJ/tVAM) 13,360 12,191 8,75 % 

Emissão de CO2 (tCO2/tVAM) 0,900 0,834 7,25 % 

Consumo de água (m3 H2O/tVAM) 8,43 7,54 10,53 % 

 

Os dados apresentados na Tabela 5.21 demonstram que a integração energética proposta 

é capaz de reduzir consideravelmente os impactos ambientais do processo de síntese de acetato 

de vinila. O consumo energético foi reduzido principalmente devido à menor utilização de 

vapor no vaporizador e no aquecedor, o que era esperado quando se propôs a integração 

energética. Esta redução é apresentada de maneira sucinta por meio da diferença de resultados 

dos ecoindicadores, o que demonstra a utilidade destes indicadores como uma ferramenta de 

comparação de diferentes processos e tecnologias industriais do ponto de vista da ecoeficiência. 



    94 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre os estudos realizados no presente 

trabalho, assim como recomendações para trabalhos futuros relacionados à ecoeficiência de 

processos de síntese do acetato de vinila. 

6.1 CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foi realizada a simulação computacional no UniSim do processo de 

síntese de acetato de vinila apresentado por Luyben e Tyréus (1998), a partir das especificações 

dos equipamentos e condições operacionais das correntes de processo descritas pelos autores. 

Os resultados da simulação apresentaram pequenos desvios em relação aos dados fornecidos 

no trabalho dos autores, e as maiores divergências podem ser atribuídas às adaptações que 

foram necessárias à simulação no UniSim e às diferenças em relação à simulação dos autores 

originais. Portanto, de modo geral, os resultados foram considerados satisfatórios quando 

comparados com o artigo de referência. 

A planta de utilidades necessária ao processo e síntese de acetato de vinila estudado foi 

desenvolvida e simulada com o objetivo de considerar cenários mais realistas para o consumo 

de utilidades na planta principal, o que permitiu estimar dados de gastos energéticos e consumo 

de água associados à planta de acetato de vinila. 

A partir dos resultados das simulações computacionais, foram desenvolvidos os 

ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água para o processo de 

síntese de acetato de vinila, com o objetivo de avaliar sua ecoeficiência. 
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O ecoindicador de consumo de energia foi determinado em 13,360 GJ/tVAM, e 

observou-se que a caldeira do sistema de geração de vapor é responsável por aproximadamente 

96 % do consumo energético da planta. Isto demonstra que este equipamento é o principal ponto 

a ser estudado para ações de melhoria da ecoeficiência do processo, visto que qualquer 

alternativa operacional que reduza o consumo de vapor na planta irá diminuir o consumo 

energético deste equipamento, reduzindo significativamente os ecoindicadores. 

O elevado consumo energético da caldeira, aliado ao fato de que aproximadamente 25 % 

deste consumo se deve ao calor sensível para aquecimento da massa de água que é transformada 

em vapor, demonstra a importância da simulação da planta de utilidades ao cálculo dos 

ecoindicadores, de modo a obter-se resultados mais próximos à realidade industrial. 

O ecoindicador de emissão de CO2 foi avaliado em 0,900 tCO2/tVAM e, novamente, 

verificou-se que a caldeira do sistema de geração de vapor é um dos principais equipamentos 

responsáveis pelos impactos ambientais da planta, principalmente devido à queima de 

combustíveis fósseis para sua operação. A purga gasosa da coluna de destilação e a corrente de 

remoção de CO2 também contribuíram consideravelmente às emissões totais da planta, 

demonstrando a importância de considerar-se os efeitos das correntes de purga em análises da 

ecoeficiência de processos industriais. 

O ecoindicador de consumo de água foi determinado com um valor igual a 

8,43 m3/tVAM, sendo a maior parte do consumo proveniente dos refrigeradores das correntes 

de processo. Observou-se que, apesar de o sistema de geração de vapor representar apenas 10 % 

do consumo de água, este sistema é o maior responsável pelo consumo de energia e pelas 

emissões de CO2 na planta, o que demonstra que a geração de vapor possui uma alta demanda 

energética na forma de calor latente. 

A integração energética da planta de síntese de acetato de vinila foi proposta e 

especificada com auxílio da metodologia da análise pinch. Por meio da implementação da 

integração energética, foi possível reduzir os ecoindicadores de consumo de energia, emissão 

de CO2 e consumo de água do processo original em 8,75 %, 7,25 % e 10,53 %, respectivamente, 

principalmente devido à diminuição do uso de vapor, o que demonstra que este tipo de 

modificação de processos industriais é uma alternativa válida para redução dos impactos 

ambientais e encontra-se de acordo com as premissas do desenvolvimento sustentável. Além 

disso, o uso dos resultados dos ecoindicadores antes e após a modificação do processo para 

comparar os impactos ambientais da planta demonstra a utilidade destes indicadores como 

ferramentas para avaliar a ecoeficiência de diferentes tecnologias e processos industriais.  
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6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalhos futuros relacionados à ecoeficiência da produção de 

acetato de vinila, são apresentadas as seguintes recomendações: 

• Desenvolver outros ecoindicadores do processo, tais como geração de resíduos e 

de efluentes, de modo a realizar uma análise mais ampla de sua ecoeficiência; 

• Comparar os resultados dos ecoindicadores para o processo proposto por Luyben 

e Tyréus (1998) com outros processos e rotas de síntese, de modo a verificar quais 

apresentam menores impactos ambientais na produção do acetato de vinila; 

• Inserir o sistema completo de remoção de CO2 e as etapas posteriores de 

purificação dos produtos finais, que não foram considerados no artigo de 

referência, de modo a analisar sua influência nos resultados dos ecoindicadores; 

• Realizar um estudo de viabilidade técnico-econômica do processo de produção de 

acetato de vinila e da planta de utilidades, além de uma avaliação de exergia; 

• Realizar um estudo de viabilidade técnico-econômica da integração energética 

proposta, verificando se a economia de energia propiciada pela tecnologia é capaz 

de compensar os custos de instalação, operação e manutenção necessários ao novo 

trocador de calor. 
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Resumo. A produção de materiais poliméricos é de grande valia na indústria mundial. Devido 

a sua grande aplicabilidade, esses materiais podem ser utilizados para construção, utensílios 

domésticos, produção de tintas, entre outros. Todavia, através da síntese desses produtos em 

uma indústria de grande porte, há geração de gases nocivos ao meio ambiente e os mesmos 

devem ser analisados e controlados. Os ecoindicadores, métodos matemáticos que representam 

a relação de uma variável ambiental e um elemento econômico, tais como produção ou receita, 

são utilizados para relacionar de forma direta e quantitativa os impactos ambientais com o 

desempenho econômico do processo. O presente trabalho tem como objetivo a simulação da 

planta de síntese do monômero acetato de vinila. Além disso, será avaliado o impacto 

ambiental da planta através da análise do ecoindicador de emissão de CO2. 
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