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RESUMO 

As Plantas Industriais, normalmente, são estruturas complexas e o projeto de 

uma indústria conta com plantas dos principais processos e de utilidades, entre elas a 

de geração de vapor e de resfriamento. Um estudo de uma planta industrial, no 

cenário atual, visa a sustentabilidade e formas de melhorar os indicadores 

relacionados a ela. Este estudo visa estimar e avaliar, com auxílio do software 

Unisim®, os ecoindicadores de consumo de energia, emissões de CO2, consumo de 

água e geração de resíduos para uma planta de acetona via desidrogenação do 2-

propanol proposta por Turton et al. (2009). Plantas de utilidades, baseadas no estudo 

de Dias (2017) foram simuladas a fim de obter ecoindicadores mais próximos da 

realidade. No estudo, foi proposta a adição de uma bomba que reduziria o consumo de 

energia em 27,80% na planta de geração de vapor e, com isso, o consumo de água de 

reposição no sistema de resfriamento seria reduzido em 71,67%. Após isso, foram 

propostas inclusão de reciclo e integração energética na planta de Turton et al. (2009) 

e desenvolvidos os mesmos ecoindicadores para essas plantas para comparação. Os 

resultados mostraram que a integração energética apresentou uma redução 

significativa no consumo de água e energia na planta e que o reciclo apresentou uma 

redução de mais que a metade no ecoindicador de geração de resíduos. Além do 

estudo de indicadores, para corroborar os resultados, foi desenvolvido um estudo 

econômico que comparava o consumo entre a planta proposta e a planta modificada 

cuja conclusão foi de encontro ao obtido anteriormente.  

Palavras-chave: Acetona, Desidrogenação, 2-Propanol, Ecoindicadores, Simulação 

  



   
 

ABSTRACT 

Industrial Plants usually are complex structures and the design of an industrial site 

counts on plants of the main processes and of utilities, among them the one of 

generation of steam and of cooling. A study of an industrial plant, in the current 

scenario, aims at sustainability and ways of improving indicators related to it. This 

study aims to estimate and evaluate, with the help of Unisim® software, the eco 

indicators of energy consumption, CO2 emissions, water consumption and waste 

generation for an acetone plant via dehydrogenation of 2-propanol proposed by Turton 

et al. (2009). Utility plants, based on the Dias (2017) study, were simulated in order to 

obtain eco indicators closer to reality. In the study, it was proposed the addition of a 

pump that would reduce energy consumption by 27.80% in the steam generation plant 

and, therefore, the consumption of replacement water in the cooling system would be 

reduced by 71.67%. After that, it was proposed to include recycling and energy 

integration in the plant of Turton et al. (2009) and developed the same eco indicators 

for these plants for comparison. The results showed that the energy integration showed 

a significant reduction in water and energy consumption in the plant and that the 

recycle presented a reduction of more than half in the eco-generator of waste. In 

addition to the study of indicators, in order to corroborate the results, an economic 

study was developed comparing the consumption between the proposed plant and the 

modified plant, whose conclusion was similar to that obtained previously. 

Palavras-chave: Acetone, Dehydrogenation, 2-Propanol, Eco indicators, Simulation 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

A acetona é popularmente conhecida pela população como removedora de 

esmalte, porém, na indústria química, ela possui outras utilidades onde a principal é 

ser solvente. É utilizada como o solvente principal em resinas adesivas, um dos 

componentes em uma mistura de solventes para adesivos de uretano e Neoprene e 

como solvente na produção de explosivos. Além dessa função principal, a acetona é 

matéria prima para produção de outros solventes, em grande parte, na indústria de 

tinta, principalmente, o metil isobutil cetona (MIBK) (MANGILI E SOUZA, 2016). 

Mangili e Souza (2016) também afirmam que a acetona é utilizada na produção 

de bisfenol A, resinas epóxi e policarbonato para a indústria petroquímica. A mesma 

também é utilizada como reagente, conhecido como reagente de Jones, para oxidação 

de álcool secundário no processo de produção de cetonas em forma de uma mistura 

formada por acetona, CrO3 e H2SO4. 

Na indústria farmacêutica, Mangili et al. (2016) fala que a acetona é utilizada 

como solvente para extração de vitaminas do complexo B, antibióticos e enzimas e 

Mangili e Souza (2016) comentam que ela é utilizada como solvente para processos 

biológicos sensíveis. Essa aplicação exige que a acetona tenha um grau de pureza 

elevado e, como a principal rota de produção mundial dela é a partir do cumeno, a 

produção via desidrogenação do 2-propanol, mais conhecido como álcool isopropílico 

(IPA), passa a ser uma rota alternativa para esse tipo de indústria uma vez que o 

produto final sai livre de compostos aromáticos (LUYBEN, 2011). 

Turton et al. (2009) propôs uma planta industrial de produção de acetona a 

partir da desidrogenação do IPA, em fase gasosa, que tem gás hidrogênio como 

subproduto com uma conversão de 90%. Luyben (2011) descreve essa planta 

composta por um vaporizador, a fim de realizar a reação em fase gasosa, um reator 

tubular aquecido pois a reação é endotérmica, um tanque de separação primária do 

tipo flash a fim de fazer uma primeira separação das fases gasosa e líquida e a fase 

gasosa vai para uma coluna de  absorção para recuperação do H2, onde entra água 

no processo e duas torres de destilação, uma para recuperação da acetona com 

99,9% de pureza e outra para separação da mistura azeotrópica de água e IPA com 

um reciclo a fim de não haver perda de reagente na saída do processo.  
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Dias (2017), ressalta que é interessante o uso de simuladores computacionais 

para estudo de uma planta de processo que pode levar a otimizações, que são 

definidas como melhorias de processos existentes. Ecoindicadores são utilizados 

nessa análise de forma que eles auxiliam no estudo comparativo entre os processos 

propostos e suas modificações. 

O objetivo deste trabalho é a simulação desta planta de produção de acetona 

via desidrogenação do IPA proposto por Turton et al. (2009) utilizando o software 

UNISIM® Design Suite R390 onde foram propostas algumas modificações. Além disso, 

realizar um estudo dessa planta desenvolvendo indicadores de consumo de energia, 

emissão de CO2, consumo de água e geração de resíduos a fim de se fazer um estudo 

dessas utilidades. O segundo objetivo é propor mudanças na planta proposta e 

realizar o mesmo estudo comparando com o resultado anterior. 
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Capítulo 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Acetona 

Acetona é um composto orgânico de nome oficial 2-propanona (Figura 2.1), 

possui fórmula molecular CH3COCH3 sendo a mais simples dentre a função orgânica 

cetona, mas também, é a mais importante. Seu peso molecular é 58,08 g/mol, possui 

ponto de fusão -94ºC e ponto de ebulição 56,5ºC. A densidade de 0,788 kg/L avaliada 

na temperatura ambiente de 25ºC é menor do que a da água. É um líquido incolor, 

inflamável, volátil, com odor característico e mi                                       

                                    EIL, M. J., 2006).  

Figura 2.1: Molécula da 2-Propanona 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

O contato com a acetona por inalação pode causar irritação na mucosa, em 

concentrações elevadas podem ter efeito narcótico e anestésico, provoca também dor 

de cabeça, náuseas, sonolência e perda de consciência. A ingestão desse composto 

orgânico gera complicações gastro-intestinais, náuseas, vômito e dor de cabeça. A 

acetona em caso de ingestão pode ser aspirada dos pulmões, porém podem causar 

pneumonite. Através da pele, a acetona causa ressecamento e até dermatites. Em 

relação ao contato pelos olhos, pode provocar conjuntivite, queimadura e irritação 

(QUIMIDROL, 2007). 

Somente na Primeira Guerra Mundial, a acetona produzida nos Estados Unidos 

era totalmente proveniente da destilação a seco do acetato de cálcio do ácido 

pirolenhoso. Com a procura da acetona impulsionada pela guerra, tencionando a 

criação da pólvora sem fumaça a base dupla, verificou-se a importância do processo 

de criação de Weizmann para a fermentação de grãos amiláceos a álcool butílico e 

acetona. A Commercial Solvents Corp. foi regulada, engenhou e operou duas usinas 

na região do milho (Estados Unidos), para fermentar o grão de milho com a bactéria 

Clostridium acetobutylicum (SHREVE; BRINK JÚNIOR, 1980). 
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Shreve e Brink Júnior (1980) afirmam que a maioria das cetonas de baixo peso 

molecular são obtidas por desidrogenação do álcool equivalente. Por exemplo, são 

obtidos, desta forma, a acetona, a metiletilcetona e a cicloexanona.  

A cetona mais relevante produzida é a acetona, sendo o dado de produtividade 

em 1974 de 2.072 milhões de libras. A acetona é comumente usada para o acetato de 

celulose e na produção de outras substâncias, como a forona, o óxido de mesetila, a 

metilsobutilcetona, o metacrilato de metila e também outros solventes. A principal fonte 

é a desidrogenação catalítica do álcool isopropílico, ou de co-produtos do processo 

fenol-cumeno, além de inúmeros métodos menos significativos, como a fermentação e 

a oxidação do butano (SHREVE; BRINK JÚNIOR, 1980). 

A conversão do álcool isopropílico em acetona, com produção de gás 

hidrogênio como subproduto, é descrita pela reação 1: 

                                                                 

A reação tem uma conversão de 85-90%, a uma faixa de temperatura de 350°C 

ou mais, sobre cobre metálico ou acetado de zinco, e muitas vezes é aplicada à uma 

pressão de 30 psi (2 atm). A acetona é recuperada por condensação, fracionando-se 

do hidrogênio, e purificada por destilação simples (SHREVE; BRINK JÚNIOR, 1980). 

Nos dias de hoje, a maioria da produção, em escala industrial de acetona 

provem do propileno, através de um processo criado em 1944 por Hock e Lang 

chamado assim de Processo Hock (SIFNIADES, LEVY E BAHL, 2011). A Figura 2.2 

apresenta os fluxograma deste processo de obtenção da acetona. 
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Figura 2.2: Processo de obtenção de acetona via processo Hock (Cumeno) 

 

Fonte: Acker et al. (1998) 

Neste processo, o propileno reage com benzeno para formar cumeno por uma 

reação de alquilação (Reação 2) usando H3PO4 como catalisador. Na Figura 2.2, o 

AlCl3 age como catalisador. 

 

                                 (2) 

 

 

 Em seguida, o cumeno, oxidado pelo O2 do ar, forma hidroperóxido de cumila, 

de acordo com a Reação 3. Este, em presença de ácido sulfúrico, é clivado até a 

obtenção de fenol e acetona (SIFNIADES, LEVY E BAHL, 2011). 

 

                      

           

                  (3) 
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Segundo Chauvel (1989), conforme citado por Vellasco Júnior (2011), o 

processo Hock vem sido substituído pela desidrogenação do álcool isopropílico (2-

propanol). Muitas indústrias utilizam essa matéria-prima como meio de obter acetona. 

Este processo de desidrogenação pode ser feito em fase liquido ou gás, ambos os 

casos há a formação de hidrogênio junto a acetona de acordo com a Reação 4.  

           

         (4) 

 

Em fase líquida, o processo precisa atingir a temperatura de 150ºC com o 

auxílio do níquel de Raney como catalisador para que ocorra a reação. Neste caso 

tem-se como vantagem a pureza dos produtos e o rendimento de 98%. 

Na fase gasosa é necessário um aumento significativo da temperatura, em 

torno de 300-400ºC com o uso de catalisadores de níquel ou cobre. A desvantagem é 

que com o controle da temperatura ideal o rendimento fica em torno de 90%, fazendo 

com que seja necessário a adição de três colunas para fazer a separação do 

azeótropo formado com o álcool isopropílico a ser reciclado da acetona. 

A acetona pode ser obtida de outras maneiras, as Reações 5, 6 e 7, descrevem 

meios alternativos para a produção.  

                             

 

                    (5) 
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             (7) 

Tendo como referência ainda o isopropanol, a oxidação da acetona foi utilizada 

até meados de 1980 pela Shell Chemical segundo Chauvel (1989) citado por Vellasco 

Junior (2011). E assim como o processo Hock, o foco da produção estava voltado para 

a obtenção de glicerina a partir do propileno. De acordo com a Reação 5, a formação 

da acroleína é dada pela oxidação do propileno utilizando óxido de cobre como 

catalisador, enquanto outra reação acontecia simultaneamente formando isopropanol, 

sendo esta com a hidratação do propileno em meio ácido.  

A Reação 6 utiliza como catalisadores óxido de magnésio e zinco, parte do 

isopropanol reage com a acroleína gerando acetona e álcool alílico e o restante de 

isopropanol é oxidado em meio ácido, produzindo acetona e peróxido de hidrogênio. A 

oxidação de propileno com cloreto de paládio é outra alternativa para obtenção de 

acetona segundo a Reação 7. 

2.2. Aplicações e Mercado da Acetona 

Tendo como referência o IHS Markit (2016), muitas das indústrias de produção 

de fenol acabam produzindo acetona como subproduto, e estima-se que 97% da 

produção mundial de acetona provenha dessas indústrias. 

 O processo de oxidação do cumeno para produção de fenol tem como 

característica a formação de acetona e α -metilestireno como co-produtos. No Brasil, 

Quiminvest e Rodhia seguem essa rota, sendo a Rodhia a maior fornecedora brasileira 

de fenol (BARCZA, 2012). 

O setor de solvente conduz 34% da demanda industrial de acetona global, e 

em 2016, 42% desta demanda veio do Nordeste da Ásia. Esta demanda de solvente 

permanecerá crescendo em uma taxa de 3,7% até 2021 (IHS MARKIT, 2016). 

(6) 
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A acetona é muito aplicada na produção de Bisfenol A, um composto relevante 

para a geração de resinas de plásticos e resinas epóxi de policarbonato, que são 

utilizados em diversas outras aplicações. Por exemplo, o policarbonato é empregado 

em lentes de óculos, equipamentos médicos, garrafas de água, computadores, 

telefones celulares e outros equipamentos comerciais (BISPHENOL A., 2017). 

Já em relação ao metacrilato de metila (MMA), este tem sua maior aplicação na 

produção de plásticos acrílicos polimetilmetacrilato (PMMA). Oferece vantagens 

significativas como um aditivo em uma grande variedade de produtos à base de 

copolímero e é usado em moldagens e resinas, em compósitos de superfície mineral e 

revestimentos (VETTA QUÍMICA, 2017). 

O MMA e o Bisfenol A, são respectivamente o segundo e terceiro maior setor 

em relação ao consumo global de acetona. Em 2016, 26% de acetona foram 

consumidos pelo setor de MMA (metacrilato de metila). Em relação ao Bisfenol A, esse 

ultrapassou o MMA, elevando 3,3% ao ano em um período de cinco anos, ou seja, até 

2021 (IHS MARKIT, 2016). 

Na Figura 2.3, observa-se que a China lidera o consumo mundial de acetona, 

seguido dos Estados Unidos e Europa Ocidental. Grande parte desses países buscam 

a acetona como solvente para ser utilizado em produtos como cimento, tintas, 

removedores de esmalte, produtos de limpeza, filmes e adesivos. É esperado que o 

mercado de solventes cresça, obtendo um percentual médio de 3,7% ao ano nos 

próximos cinco anos (IHS MARKIT, 2016). 

Figura 2.3: Mercado consumidor de acetona em 2016 

 

 

 

Fonte: IHS Markit (2016) 
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2.3. Isopropanol 

Isopropanol, um composto orgânico conhecido como álcool isopropílico, 2-

propanol ou pelo nome oficial, propan-2-ol, é um líquido incolor, com odor 

característico de álcoois, inflamável e explosivo. Possui fórmula C3H8O, massa 

molecular 60,10 g/mol, densidade de 0,786 g/mL a 20ºC, ponto de fusão igual a - 

90ºC, ponto de ebulição igual a 82,6ºC, pKa 16,5, sendo solúvel em água e vários 

outros álcoois, clorofórmio, éter, glicerina, benzeno e acetona      EIL, M. J., 2006). 

A toxicidade do isopropanol é relativamente baixa para os seres humanos, pois 

é convertido rapidamente em acetona, visto que é o produto natural de processos 

metabólicos. Expor excessivamente causa irritação no nariz, olhos e garganta, 

também pode causar problemas de depressão no sistema nervoso central. Os efeitos 

são passageiros e não causam perigo porque são leves e podem ser impedidos com o 

fim da exposição. Existe perigo toxicológico relacionado a produção, devido ao uso de 

ácido sulfúrico, que por sua vez causa câncer no trato respiratório por contato 

excessivo (DUTIA, 2012). 

Segundo o site ICIS (2007), atualmente existem duas rotas para produção de 

IPA (Reação 8). A primeira rota e mais antiga, se baseia na hidratação indireta do 

propileno de refinaria adicionando ácido sulfúrico para gerar sulfato de isopropilo que é 

hidrolisado com vapor para formar ácido sulfúrico e IPA. O IPA bruto passa por um 

processo de destilação para alcançar a pureza esperada.  

  

     (8) 

A rota mais moderna é a hidratação direta do propileno de grau químico (90-

99%) poupando o uso de ácido sulfúrico, tendo uma única etapa (Reação 9). A mistura 

líquido-vapor de água e propileno são aquecidos e colocados sob pressão para passar 

por um reator de fluxo de gotejamento contendo resinas de poliestireno (ICIS, 2007). 

     

                      (9) 

 

Uma outra alternativa, é realizar a reação em fase gasosa sobre um reator de 

leito fixo utilizando-se um catalisador suportado em ácido fosfórico. Também pode-se 
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usar fase líquida empregando um catalisador de tungstênio solúvel. Então, o IPA é 

obtido a partir da solução aquosa pelo processo de destilação. Também pode ser 

produzido a partir da hidrogenação catalítica da acetona líquida, porém esse processo 

é usual quando a acetona está em excesso (ICIS, 2007). 

2.4. Aplicações e Mercado do Isopropanol  

Existe uma gama de tipos de isopropanol, incluindo os industriais, cosméticos, 

reagentes, eletrônicos e farmacêuticos. A nível industrial e técnico o isopropanol é 

usado como solvente e para limpeza, assim como matéria prima para outros 

compostos. A aplicação direta desse solvente inclui revestimentos de superfície, tintas, 

formulações de pesticidas, solventes de processamento na produção de resinas e 

produtos domésticos, no caso de limpeza. A categoria cosmética inclui produtos 

cosméticos, de higiene pessoal e álcool. A nível farmacêutico inclui o solvente de 

processamento para a fabricação de drogas e algumas formulações medicinais. Em 

relação aos eletrônicos, são incluídos na indústria eletrônica, principalmente como 

produto de limpeza de placas de circuito impresso, monitores de tela plana e outros 

dispositivos eletrônicos (IHS MARKIT, 2015). 

A nível industrial, o consumo do isopropanol como solvente direto e para seus 

respectivos derivados, representou cerca de 77% da demanda total desse composto 

nas suas principais regiões consumidoras em 2014. Por outro lado, a aplicação direta 

como solvente representou aproximadamente 63% da demanda industrial total (IHS 

MARKIT, 2015). 

Na Figura 2.4, é possível observar que os Estados Unidos no ano de 2014, foi 

o país que mais consumiu o isopropanol e posteriormente a Europa Ocidental e China. 

Ressaltando que esses países também são os maiores consumidores de acetona.  
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Figura 2.4: Consumo Mundial do 2-propanol em 2014

 

Fonte: Adaptado de (IHS Markit, 2015) 

A acetona produzida a partir do isopropanol teve sua produção global reduzida 

devido ao aumento da capacidade de fenol, visto que a acetona é subproduto do 

processo do cumeno. Logo, a acetona que não está sendo sintetizada a partir do 

álcool isopropílico nos Estados Unidos, Europa Ocidental e China, tem seu mercado 

reduzido, de 7% para menos de 1%, nos anos de 2008 e 2014 respectivamente (IHS 

MARKIT, 2015). 

De acordo com IHS Markit (2015), o mercado de isopropanol continuará 

abundante durante o período de 2014-2019, principalmente com a procura global 

aumentando a uma taxa anual média avaliada em 1,9% até 2019 e sua capacidade 

crescendo a uma taxa anual média de 2,9%.  

2.5. Cinética da Reação de Desidrogenação 

O estudo da cinética química da reação de desidrogenação catalítica do 

isopropanol foi baseado segundo o artigo de Lokras, Deshpande e Kuloor (1970), onde 

eles analisaram experimentalmente o comportamento de alguns catalisadores para 

determinada reação.  

A obtenção de acetona pelo isopropanol pode ser dada de duas maneiras, pela 

desidrogenação catalítica (Reação 10) ou pela oxidação catalítica (Reação 11).  
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A reação de desidrogenação necessita de energia, enquanto a de oxidação 

libera energia, onde esta última requer um controle crítico de sua temperatura. Por 

esse motivo, muitas indústrias preferem adotar a rota de desidrogenação.  

Ao decorrer da reação de desidrogenação, há a existência de uma reação 

simultânea de desidratação do álcool descrita pela Reação 12 que pode ser controlada 

por catalisadores e condições operacionais adequadas.  

                                  

Lokras, Deshpande e Kuloor (1970) prepararam, pela técnica de impregnação, 

os seguintes catalisadores: Cu-SiO2, Ni-SiO2, ZnO-SiO2 e Cu-pumice. Os nitratos 

impregnados desses respectivos metais, foram oxidados a uma temperatura de 400°C 

em uma mufla. Antes de serem usados, os óxidos de cobre e zinco foram reduzidos 

com hidrogênio a 300°C no reator. O tamanho das partículas de catalisador utilizado 

na maioria de suas corridas é de -60 +100 Tyler Mesh.  

Dentre esses catalisadores mencionados, o Cu-SiO2 (1:4, -60+100 Tyler Mesh) 

apresentou melhores condições, tendo uma área específica equivalente a 310 cm2/g, 

densidade aparente de 2.4818 g/cm3, e densidade de bulk de 0.8750 g/cm3.  

Na seleção do catalisador e do material de suporte, notou-se que Cu suportado 

em pedra-pome (material bastante poroso de origem vulcânica e, por isso, sua 

utilizado como suporte de catalisador) obteve uma baixa atividade e 

consequentemente uma vida curta, fazendo com que a sílica gel fosse selecionada 

como suporte. Em relação ao comportamento dos catalisadores de Cu-SiO2, Ni-SiO2, 

ZnO-SiO2, todos esses na mesma proporção de 1:4 em peso e com tamanho de -

60+100 Tyler Mesh foram comparados. Todas as expêriencias foram designadas a 

uma faixa de temperatura de 275°C a 325°C, uma altura de leito de 4 polegadas e 

uma faixa de tempo de contato (W/F) de 16 a 22.  

O catalisador de cobre obteve um desempenho muito melhor do que o 

catalisador de níquel e óxido de zinco. As conversões com níquel foram baixas e com 

o óxido de zinco a reação de desidratação foi elevada. E com esses estudos, foi 

possível mostrar que a atividade do Cu-SiO2 (1:4) permanece constante durante 24 

horas, onde todos esses experimentos foram realizados em condições de atividade 

constante. A Tabela 2.1 apresenta alguns resultados na temperatura de 300°C.  

Tabela 2.1: Comparação dos catalisadores de Cu-SiO2, Ni-SiO2 e ZnO-SiO2  
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  % Conversão (T=300ºC) 

Catalisador (1:4) W/F Desidrogenação Desidratação 

Ni-SiO2 

ZnO-SiO2 

Cu-SiO2 

22,2 

24,2 

24,0 

20,4 

23,6 

88,4 

2,0 

58,8 

3,2 

Fonte: Adaptado de Lokras, Deshpande e Kuloor (1970) 

Para a conclusão deste estudo, foi utilizado o catalisador de Cu-SiO2 na 

proporção 1:4 em um reator de leito fixo que, como visto na Tabela 2.1, apresentou 

melhores resultados para a reação de desidrogenação.  

Os dados experimentais na Tabela 2.2 mostram a variedade de temperatura e 

tempo de contato (W/F) que foram empregados de 250°C a 325°C e 16 g.h/mol a 30 

g.h/mol, respetivamente. A conversão da acetona aumenta com o aumento do tempo e 

consequentemente as curvas de conversão em relação ao tempo tendem assumir 

valores assintóticos com o aumento de W/F. Também pela tabela, pode-se observar 

que a reação de desidrogenação, por ser endotérmica, apresenta uma maior 

conversão com o aumento da temperatura mas, por outro lado, o aumento da 

temperatura aumenta a reação indesejada de desidratação.   

 

 

Tabela 2.2: Efeito da temperatura e fator tempo na conversão com catalisador Cu-

SiO2. 

% de Conversão 

Nº W/F Desidrog. Desidrat. Nº W/F Desigrog. Desidrat. 

(250ºC) (275ºC) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

16,6 

18,6 

19,5 

21,8 

24,4 

24,7 

30,0 

60 

73,3 

75,0 

73,1 

77,7 

81,5 

85,3 

1,5 

1,1 

1,6 

1,1 

1,2 

2,2 

1,6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

15,9 

18,9 

22,0 

25,9 

27,8 

29,0 

67,4 

84,0 

87,0 

88,1 

91,7 

93,6 

2 

1,6 

2,2 

2,8 

1,8 

2,4 

% de Conversão 

Nº W/F Desidrog. Desidrat. Nº W/F Desidrog. Desidrat. 

(300ºC) (375ºC) 
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1 

2 

3 

4 

5 

 

16,7 

18,8 

21,2 

22,3 

27,3 

77,5 

83,6 

87,3 

89,0 

96,2 

3,3 

2,5 

2,8 

3,4 

3,5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

16,8 

18,5 

20,8 

23,9 

25,0 

28,5 

88,5 

95,1 

91,1 

94,0 

94,6 

93,0 

4,1 

4,6 

3,7 

5,0 

5,4 

7,0 

Fonte: Adaptado de Lokras, Deshpande e Kuloor (1970) 

Em relação a cinética, através de um polinômio de segundo grau, foram 

correlacionadas as curvas de conversão de acetona versus W/F, onde as constantes 

foram obtidas pelo método de mínimos quadrados. Em qualquer valor de W/F a taxa 

de reação pode ser obtida, basta apenas diferenciar o polinômio com referência a W/F. 

A extensão da desidratação foi baixa, com isso não foi considerada na análise 

cinética.  

Através de um polinômio de segundo grau, foram correlacionadas as curvas de 

conversão de acetona versus W/F, onde as constantes foram obtidas pelo método de 

mínimos quadrados. Em qualquer valor de W/F a taxa de reação pode ser obtida, 

basta apenas diferenciar o polinômio com referência a W/F.  

A extensão da desidratação foi baixa, com isso não foi considerada na análise 

cinética. A reação irreversível de primeira ordem (Equação 1) e a reação de primeira 

ordem com o mecanismo de uma reação reversível de segunda ordem (Equação 2), 

foram consideradas, com isso, foram obtidas as seguintes relações, onde a = KRT/p e 

b = 1 + a:  

Irreversível de Primeira Ordem: 

         
  

 
                           

Reversível: 

         
  

 
 
 

  
 

     
 
  
    

 

 
    

   
 
       

 
  

   
 
       

 
  
  

 

 
     

   

 
  

 

 
        

A linearidade foi encontrada para ser estatisticamente significativa. Os números 

encontrados para as constantes de velocidade da reação a partir das inclinações das 

curvas estão retratadas na Tabela 2.3.  

Tabela 2.3: Valores das constantes de velocidade de reação em diferentes 

temperaturas 
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Valores das constantes de velocidade de reação em diferentes temperaturas 

Nº Temperatuta (°C) K (L/h.gcat) 

1 250 3.882 

2 275 5.231 

3 300 6.500 

4 325 10.500 

Fonte: Adaptado de Lokras, Deshpande e Kuloor (1970) 

Já as energias de ativação foram calculadas pela equação de Arrhenius. Assim 

as constantes de velocidade podem ser expressas como:  

        
     

             

         
       

           

A Figura 2.5 mostra comportamentos típicos para a Equação 3. 

 

 

 

 

Figura 2.5: Comportamento de                   vs. W/F  
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Fonte: Lokras, Deshpande e Kuloor (1970) 

De acordo com Kolb e Burwell (1945) conforme citado por Lokras, Desphande 

e Kuloor (1970), as constantes de equilíbrio foram determinadas experimentalmente 

para esta reação que é reversível na faixa de temperatura empregada. Com isso, é 

mais adequado empregar a Equação 2 de preferência à Equação 1 irreversível de 

pseudo primeira ordem. 

Segundo o mecanismo de reação de Hougen-Watson, a extensão da difusão 

interna e externa no reator foi avaliada e os experimentos feitos com -100+150 Tyler 

Mesh de catalisador e 4 e 2 polegadas de altura em seus respectivos leitos catalíticos. 

Observou que os valores de conversão eram parecidos com as mesmas condições de 

operação para -60+100 e -100+150 Tyler Mesh, mostrando que não havia limitação 

difusional interna. Da mesma forma, com leitos de 2 e 4 polegadas, as conversões 

foram as mesmas com os valores de W/F iguais.  

Os valores da constante de velocidade de reação aparente, Ks e as constantes 

de velocidade de adsorção, KA e KH, são mostradas na Tabela 2.4.  
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Tabela 2.4: Valores das constantes ks, KA, e KH em diferentes temperaturas 

Valores de ks, KA, e KH, em diferentes temperaturas 

Nº Temperatura(°C) Ks KA KH 

1 250 0,2563 2,9377 1,8641 

2 275 0,2559 1,5850 1,5923 

3 300 0,4677 1,9021 0,4402 

4 325 0,5205 1,3880 0,3470 

 

Fonte: Adaptado de Lokras, Deshpande e Kuloor (1970) 

Logo, as constantes podem ser expressas pela equação de Arrhenius usual 

como: 

            
       

                

            
   

      
                

            
    

      
                

Logo, a equação de taxa de reação pode ser usada de acordo com a Equação 

8. 

  

         
       

 
     

    
 
 

  

 

 
 
            

      
 
 

 

 
 
             

    
      

 
 
   

              

2.5. Operações e principais equipamentos 

Como falado na introdução, Luyben (2011) descreve os principais 

equipamentos da planta de produção industrial de desidrogenação do 2-propanol e 

que tem como produtos acetona e H2. Abaixo tem-se a descrição e funcionamento 

desses equipamentos. 

2.5.1. Bombas 

Dentro da classificação de máquinas hidráulicas, bombas se enquadram em 

máquinas geratrizes cuja definição é a que transforma, em energia hidráulica, um 

trabalho mecânico. Esse trabalho se dá através do deslocamento de um líquido por 
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escoamento, onde a bomba transfere parte da energia motora que recebe, sob forma 

de energia de pressão e/ou cinética, para o líquido (MACINTYRE, 2008).  

Esse objetivo específico da bomba, confere a ela uma classificação especial, 

conforme a energia é fornecida ao fluido. São elas: bombas de deslocamento positivo, 

que inclui as bombas pistão e provoca escoamento fornecendo energia de pressão ao 

líquido, turbobombas (hidrodinâmicas ou dinâmicas), caracterizadas por possuírem 

rotor que são pás rotatórias que fornecem, primeiro, energia cinética ao líquido para 

escoamento que depois é convertida, em grande parte, em energia de pressão, e 

bombas especiais, onde estão alocadas as bombas com ejetor, pulsômetros e bombas 

de emulsão de ar (MACINTYRE, 2008).   

Dentre todos os tipos de bombas, a mais utilizada na indústria é a bomba 

centrífuga que se enquadra na classificação de turbobombas. É de grande utilização, 

pois fornece alta vazão com elevada pressão (MATTOS E FALCO, 1998). 

Figura 2.6: Esquema e componentes de uma Bomba Centrífuga 

 

Fonte: Potter e Wiggert (2004) 

As pás do rotor conferem velocidade ao fluido e, com o aumento progressivo 

na área de escoamento para a saída da bomba, também chamada de região difusora, 

essa velocidade diminui, respeitando Bernoulli, e há o aumento da pressão criando 

uma zona de alta pressão na periferia da bomba (MATTOS E FALCO, 1998). 

A opção pela bomba centrífuga tem vantagens pois é de construção simples, o 

fluido é descarregado a uma pressão uniforme, a linha de descarga pode conter uma 

válvula que abre e fecha e não vai danificar a bomba, permitem bombear sólidos nos 

líquidos, podem ser acopladas diretamente a motores, não há válvulas envolvidas na 

operação de bombeamento, é silenciosa e tem menores custos de operação. Como 

desvantagens, ela não serve para altas pressões e não bombeiam líquidos viscosos, o 

que não tem problema pois, nesse trabalho, não são utilizadas essas condições. 
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Também há necessidade de serem escorvadas pois estão sujeitas a incorporação de 

ar e o máximo de rendimento dessas bombas está em um intervalo limitado de 

condições (MATTOS E FALCO, 1998). 

2.5.2. Trocadores de Calor 

O fenômeno de transferência de calor ocorre quando há uma diferença de 

temperatura entre um corpo quente, também chamado de fonte, e um corpo frio, 

chamado de receptor. O estudo das taxas de troca térmica é a ciência da transmissão 

de calor (KERN, 1982). 

O objetivo do trocador de calor é recuperar o calor entre correntes do processo, 

com isso, o equipamento escolhido para ser utilizado vai depender da função exercida 

na planta, seja ela de aquecedor, onde se aumenta a temperatura de um fluido 

utilizando, geralmente, vapor ou uma corrente de processo mais quente muito usada 

em refinarias, resfriador que tem o objetivo contrário ao aquecedor e utiliza água como 

fluido refrigerante, condensador que faz com que o fluido mude de fase focando em 

remover o calor latente do mesmo, refervedor, função contrária ao condensador que, 

no processo de destilação, sua utilização tem objetivo de suprir as necessidades de 

calor na coluna, evaporador, que concentra uma solução a partir da retirada de água 

do processo e vaporizador, quando evapora outro fluido além da água no refervedor. 

Todos são equipamentos de troca térmica de muitos tipos e há necessidade de 

modelagem matemática para cada um com uma função diferente (KERN, 1982). 

O trocador bitubular é disposto por dois conjuntos de tubos externos principais, 

com um tubo interno a eles de menor diâmetro, ligados por uma curva de retorno a um 

cabeçote de retorno e vedado por buchas. Essa estrutura é denominada grampo e, em 

um equipamento desse tipo, podem ter vários desses grampos ligados em série e/ou 

paralelo dependendo da necessidade de troca térmica. O comprimento dos tubos 

possui um padrão que, normalmente, é de 12, 15 ou 20 ft em cada ramo, 

correspondendo apenas à parte reta do tubo obtendo, assim, 40 pés lineares efetivos 

para a troca. Quando esse comprimento tubular ultrapassa os 20 ft, o tubo interno 

tende a sofrer uma flexão e tocar o tubo externo provocando um perfil de distribuição 

de troca pobre naquela região (KERN, 1982). 

A vantagem da utilização de um trocador de tubo duplo é a facilidade de 

disposição de qualquer conjunto com conexões de tubos padronizados o que faz com 

que tenhamos uma superfície de baixo custo para a função.  Porém, um grampo 

fornece uma superfície de contato pequena para a operação ocorrer, o que é uma 

desvantagem na sua utilização a nível industrial, por exemplo, em um equipamento de 
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destilação, uma vez que necessitaria de uma área grande da planta para 

implementação do trocador. Outro grande problema com esse equipamento é que ele 

exige, no mínimo, 14 pontos de ligações, feitas por buchas, entre tubos, curva de 

retorno e cabeçotes onde podem ocorrer vazamentos. Mesmo assim, para operações 

com área de troca térmica exigida pequena (entre 100 e 200 ft2), o trocador bitubular é 

bastante empregado (KERN,1982). 

Segundo Walas (1990), além do trocador bitubular, existem outros tipos de 

trocadores de calor para diferentes operações, mas os do tipo casco e tubo são os 

mais utilizados na indústria por sua versatilidade. Outros tipos de trocadores são do 

tipo placa e mola, trocadores em espiral, compactos e refrigeradores de ar que são 

utilizados quando há necessidade de resfriar o fluido abaixo da temperatura do fluido 

refrigerante da planta. Para Kern (1982), refrigeradores são muito eficientes na faixa 

de temperatura entre 20ºC e 40ºC. 

Para Kern (1982), uma alternativa à falta de área de transmissão de calor 

encontrada no trocador bitubular é o trocador casco e tubo, um equipamento 

multitubular, que confere maior superfície de contato em menor área, com vários tubos 

dentro de uma carcaça fechada. Os tubos estão no interior de um espelho que vai 

evitar bastante o problema de vazamento mais encontrado no trocador bitubular pois 

forma uma vedação, uma vez que a fixação do tubo no suporte é feita de tal forma que 

o tubo faça parte da estrutura, desde que esteja sendo operado sob condições 

razoáveis. 

Deve-se ficar atentos à particularidade dos tubos que são diferentes de tubos 

de aço ou tubos extrusados com diâmetro dos de ferro. Esses tubos são encontrados 

em vários tipos de metais como latão, aço, cobre, bronze, entre outros dependendo da 

necessidade do processo e seu diâmetro externo são obtidos pelo diâmetro externo 

real com uma tolerância restrita (KERN, 1982).  

Além da seleção dos tubos, a conformação deles dentro da carcaça é muito 

importante e eles podem ser encontrados com conformação de passo (ou 

afastamento), que é definido pela menor distância entre os pontos centrais de tubos 

que se seguem, quadrado ou triangular. No passo quadrado, a vantagem é que existe 

a facilidade de acesso externo e provoca uma menor queda de pressão e é mais 

encontrado com diâmetro externo de ¾ e 1 polegadas para um passo de 1 e      

polegadas respectivamente (KERN, 1982). 



 40 
 

Nas carcaças, sabe-se que há necessidade de provocar e manter uma 

turbulência para aumentar os coeficientes de transmissão de calor e, para isso, 

introduz-se chicanas perpendiculares ao eixo dos tubos. O espaçamento entre as 

chicanas vai determinar a velocidade efetiva do fluido na carcaça e, geralmente, não é 

maior que o diâmetro interno da carcaça e também não é menor que 1/5 do diâmetro 

interno da carcaça. São vários os tipos de chicanas que podem ser instaladas no 

equipamento porém, a mais usada é com corte de 25% que são placas com furos e 

altura iguais a 75% do diâmetro interno da carcaça (KERN, 1982). 

2.5.3. Reator  

Segundo Fogler (2009), os reatores com fluxo contínuo são na maioria das 

vezes operados em regime estacionário. Dentre os quais podemos citar o CSTR 

(reator contínuo de tanque agitado), PFR (reator com movimento empistonado) e o 

PBR (reator com leito fixo).  

Além do CSTR, o reator PFR, também conhecido como reator tubular, (Figura 

2.7) é muito usado industrialmente. Esse reator resume-se em um tubo de forma 

cilíndrica, onde é operado em estado estacionário. Reações que acontecem em fase 

gasosa tendem acontecer no reator PFR onde os reagentes fluem continuamente. A 

modelagem do reator parte do princípio em que a variação da concentração seja 

continua na direção axial ao longo do reator. Portanto, a velocidade que depende da 

concentração para todas as reações, com exclusão as de ordem zero, também varia 

na direção axial (FOGLER, 2009). 

Figura 2.7: Modelo de um reator PFR 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores. 

As vantagens de operação para o reator PFR é a fácil manutenção e a maior 

conversão por volume de reator dentre os outros reatores que operam de maneira 

contínua. Por outro lado, suas desvantagens são provenientes da dificuldade de 

controlar a temperatura dentro do reator, no qual pode formar pontos quentes em caso 

de reações que liberam energia. Seu custo é similar ao PBR com ausência de 

catalisadores e também aos custos de trocadores de calor (FOGLER, 2009). 
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O reator tubular que é preenchido por partículas sólidas de catalisador é o 

reator de leito fixo com recheio também chamado de PBR (Figura 2.8). Esse caso é 

utilizado em reações heterogêneas onde há a necessidade do uso de catalisador em 

reações em fase gasosa. A sua vantagem é proporcionar a maior conversão para a 

maior parte das reações por massa de catalisador. O PBR apresenta as mesmas 

desvantagens de um PFR, em adição ao catalisador que apresenta problemas em sua 

substituição. Além disso, o uso ineficaz de partes do leito, se devem a formação de 

passagens preferenciais de fluxo de gás (FOGLER, 2009). Neste tipo de reator, a 

temperatura e a conversão dos reagentes vão evoluindo ao longo do tubo. 

Figura 2.8: Esquema de reator PBR com recheio 

 

Fonte: Fogler (2009) 

 

Quando há a necessidade de um controle de temperatura, uma alternativa é o 

reator multitubular de leito fixo (Figura 2.9). Neste tipo de reator, cada tubo é 

preenchido com catalisador e há transferência de calor na parte interna desse reator. 

A temperatura é mantida constante por meio de fluidos refrigerantes para reações 

exotérmicas ou aquecedores para reações endotérmicas que circulam ao redor dos 

tubos com operação semelhante a um trocador de calor. Para que exista uma 

constância na temperatura do fluído de transferência de calor ao longo do reator, é 

necessário que a vazão do fluído que transfere calor seja bastante alta em relação ao 

calor que é liberado ou absorvido pela mistura que reage (FOGLER, 2009). 
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Figura 2.9: Modelo de um reator multitubular com refrigeração 

 

Fonte: Fogler (2009) 

2.5.4. Vaso Flash 

Dentro dos tipos de destilação, a destilação de flash é conhecida como 

destilação integral ou em um estágio. Com o objetivo de promover um equilíbrio 

termodinâmico entre as fases, esse processo faz com que haja um contato íntimo do 

vapor com o líquido no vaso. Esta é uma operação limitada que efetua uma separação 

pequena entre os componentes da mistura e, por isso, é usada como operação 

auxiliar, antes da torre, na maioria das vezes (CALDAS, ET AL., 2007). 

A separação adiabática, como é a deste trabalho, ocorre por meio de uma 

rápida despressurização de uma mistura parcialmente vaporizada e é mais eficiente, 

com um grau de separação aceitável, quando há diferença de volatilidade elevada 

entre os compostos da mistura. Como é, em sua maior utilização, um componente 

auxiliar, as duas correntes produzidas por ele vão para tratamentos de destilação 

posteriores a esta etapa (DESTILAÇÃO, 2017). 

Dentro da coluna, Caldas et al. (2007) cita dois exemplos da utilização da 

destilação integral, um exemplo é o da utilização como uma operação auxiliar de um 

processo que se torna dispendioso condensar o produto de uma coluna de destilação 

totalmente, assim a destilação integral entra quando ele condensa parcialmente esse 
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produto e separa o gás do líquido formado. Outro exemplo pode ocorrer quando se 

adiciona uma zona de flash dentro da coluna de destilação ao adicionar uma carga 

parcialmente vaporizada e isso pode aliviar o refervedor que trabalha como um 

destilador integral também.  

Em relação à configuração, são projetados nas posições verticais e horizontais 

sendo essa segunda opção mais em conta que os vasos verticais, usadas para 

grandes vazões e tem uma grande utilidade quando são exigidas grandes 

capacidades de líquido de compensação (RODRIGUES, 2016). 

2.5.5. Torre de destilação 

Utilizada na separação de produtos, a destilação depende das composições da 

fase vapor e líquidas na mistura serem diferentes entre si pois seu funcionamento é 

baseado no processo físico do equilíbrio líquido-vapor e tem como força motriz de 

separação, assim como na destilação integral, a diferença de volatilidade entre os 

componentes da mistura. Essa composição, na fase vapor, vai ser mais rica de 

componentes mais voláteis, mais leves, ou menos solúveis e o agente que vai 

promover a separação na torre é o calor (WALAS, 1990). 

É uma operação muito utilizada na indústria petroquímica, mas, nas outras 

indústrias, costuma ser usada nos processos de separação de misturas ou obtenção 

de um percentual de pureza previsto em um projeto de uma planta. 

Os dispositivos colocados no interior desse equipamento de separação, são 

denominados internos de torres e, para uma torre de pratos, os principais internos são 

os pratos utilizados como dispositivo de contato gás-líquido, cuja função é de 

transferência massa, calor e momento entre fases. No caso de uma torre de recheio, 

esses internos serão os recheios. Eles são projetados a fim de ter o mínimo de 

consumo de energia e menor custo e as diferenças no desempenho das torres vão 

estar ligadas ao comportamento hidrodinâmico das fases. As torres são classificadas 

em duas categorias que pode ser quanto ao fluxo das correntes, sendo eles 

contracorrente ou fluxo cruzado, e quanto à fase contínua que pode ser gás ou líquido 

(CALDAS, ET AL., 2007). 

Neste trabalho, as duas torres utilizadas no processo de separação serão 

torres de pratos e, segundo Caldas et al (2007), nesse caso, a transferência de massa 

é realizada através de gotas ou bolhas formadas a partir da passagem do vapor pela 

fase líquida acumulada nos pratos, também chamada área ativa, que podem conter 

donwcomer ou não e corresponde às áreas ocupadas pelos dowcomer subtraída da 

área transversal da torre. 
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Donwcomer é um dispositivo encontrado como uma chapa ou um tubo que está 

ligado ao costado da torre e leva o líquido para um prato inferior. O líquido e o vapor, 

que chega por furos, válvulas ou borbulhadores, se encontram no prato formando uma 

espuma que é vertido em um outro downcomer após percorrer todo o prato. Quando 

não há o downcomer no sistema, o líquido também passa, em contracorrente, nos 

furos de um prato que geralmente é plano. Nesse caso, a construção é simples e o 

custo baixo mas, não há o mesmo grau de contato como nos pratos com downcomer 

tendo seu emprego limitado por esse motivo (CALDAS, ET AL., 2007). 

Para Caldas et al (2007), algumas dimensões são importantes para projeto, 

como espaço para manutenção, de separação líquido-vapor, volume de controle fixo, 

entre outros, além de ter que existir no projeto, a existência de bocais, panelas de 

retirada, distribuidores e suporte. Ele divide a coluna em três seções sendo elas de 

topo, intermediária e de fundo onde cada uma delas contém suas recomendações 

sobre detalhes do projeto da torre. Essas são recomendações o que significa que, 

como engenheiro, deve haver um senso crítico ao dimensionar a torre. 

Sobre a hidráulica de uma operação estável dos pratos na torre, devem ser 

feitas algumas considerações pois detalham a forma de escoamento nas áreas, tanto 

ativa quanto livre, das bandejas. Para isso, três regiões são identificadas como 

primeira, segunda e terceira região cujas alturas e intensidades vão variar com o tipo 

de fluido envolvido no processo de separação e as condições nas quais a coluna vai 

estar operando.  

Uma coluna de pratos funciona, basicamente, dividida em três regiões. A 

primeira região, que é onde a maior parte do volume fluido passa sobre o vertedor de 

saída, é formada por uma espuma sem altura definida e sua variação depende das 

condições do sistema, assim como as características dessa região. Já na segunda 

região, há uma forte transferência da quantidade de movimento da fase vapor para a 

fase líquida e, por isso, é chamada de regiões das grandes gotas cuja maioria aglutina 

e volta para o prato. E, por fim, a terceira região é formada apenas por gotas 

pequenas que, geralmente, são arrastadas para o prato de cima pelo vapor que se 

juntará ao líquido do prato acima o que provoca uma perda na eficiência da torre. Esse 

fenômeno, chamado dispersão axial, vai ter sua intensidade ligada às características 

dos internos, propriedades e condições hidrodinâmicas do fluido. As regiões 1 e 2 vão 

ser predominantes nas torres com pressão elevada e a 3 vai ser, praticamente, a única 

existente em colunas operando no vácuo e, com isso, deve-se operar uma coluna 
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dentro de alguns limites para uma eficiência de contato máxima, dentro do possível, e 

isso ocorre porque as três regiões estão em equilíbrio hidrodinâmico dentro da torre. 

Dentro dessas regiões, é necessário limitar a faixa de vazões de operação 

dentro da torre até uma aceitável, são considerados o arraste elevado e inundação, 

uma vez que elevada a vazão de gás ocorre arraste e inundação da fase líquida o que 

não permite o escoamento gravitacional da mesma e, elevando a vazão da fase 

líquida, pode ocorrer sobrecarga dos downcomer e outras passagens de líquido no 

prato. A inundação operacional é prevista em projeto quando se é necessárias vazões 

altas de líquido e gás mas, mesmo permitindo um nível de arraste no prato pelo gás, o 

sistema pode impedir a operação estável caso esse arraste seja elevado demais. A 

operação é estável quando são empregadas vazões que estejam afastadas das 

condições máximas de aceitação e os vários tipos de pratos vão diferir com a 

capacidade de estarem adaptados a essas vazões pois todo prato vai ter uma região 

de operação satisfatória. As vazões máximas de gás e líquido foram discutidas quando 

se aumentam as mesmas e as vazões mínimas dos mesmos podem provocar, no caso 

do gás, vazamento do líquido do prato ou até descarregar toda a vazão pelos orifícios 

no caso de uma alta vazão de líquido e, para o líquido, a vazão baixa pode acarretar 

em um sopro pela fase gasosa ocorrendo até a entrada de gás pelo downcomer 

quando o líquido não cobre todo o prato e provoca um contato pobre diminuindo a 

eficiência no prato (CALDAS, ET AL., 2007). 

Segundo Caldas, et al (2007), o projeto de uma coluna de pratos deve seguir 

uma sequência lógica com o objetivo de dimensionamento e/ou otimização. Os pratos 

são também projetados não havendo um padrão e depende da necessidade do 

usuário. Esse procedimento geral consiste nas etapas de obtenção das propriedades 

físicas e vazões dos fluidos que são as densidades do líquido e do gás, a viscosidade 

do líquido, a tensão superficial e as vazões máximas e mínimas de líquido e gás nas 

seções, de estimativa do diâmetro da torre e espaçamento entre pratos incluindo a 

área livre perfurada, a área de donwcomer e o espaçamento entre pratos, o arranjo 

dos pratos e escolha dos parâmetros também são importantes que incluem as 

escolhas do borbulhador, furo ou válvula, arranjo do prato, o número de passagens e 

trajeto de líquido e, por último, a etapa de calcular a performance do prato onde são 

calculadas as condições de sopro, arraste excessivo, inundação por arraste e por 

downcomer, gotejamento e descarga, arraste no ponto de operação, eficiência e perda 

de carga no ponto de operação. 
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2.5.6. Torres de absorção 

Para um processo de absorção, não existe equipamento pronto para compra, 

existem inúmeros projetos específicos para um objetivo, com isso, há a necessidade 

de projetar o mesmo e, para uma tarefa como essa, torres de pratos e recheios são 

comumente utilizados em um projeto. E, para este trabalho, a tarefa é uma torre de 

absorção que recupere H2 da corrente (CALDAS, ET AL., 2007). 

A escolha do solvente é a mais importante em um projeto de uma torre deste 

tipo e, segundo Caldas et al (2007), a solubilidade do soluto no solvente deve ser a 

maior possível a fim de não haver quantidades excessivas do solvente no processo. 

Essa solubilização pode se dar por absorção física ou química, sendo a segunda por 

reações reversíveis ou irreversíveis onde as reversíveis exigem um equipamento de 

regeneração adicional do solvente para recuperação do mesmo. 

Além dessa característica, e das características básicas de projeto onde o 

solvente deve ser quimicamente estável e não deve ser caro, inflamável, tóxico e/ou 

corrosivo, é recomendado que o solvente apresente baixa pressão de vapor já que o 

gás que deixa absorvedor está saturado de solvente e, caso ele tenha uma alta 

pressão de vapor, também é exigido um equipamento de recuperação do solvente no 

gás tratado. A baixa viscosidade é interessante na escolha de um solvente pois 

apresenta taxas rápidas de absorção, maior flexibilidade do equipamento, menores 

quedas de pressão nas tubulações e nos equipamentos, melhores características de 

transferência de calor e, com isso, maior eficiência na torre (CALDAS, ET AL., 2007). 

Caldas et al (2007) ainda descreve uma torre absorvedora como um 

equipamento que possui duas correntes na entrada e duas na saída. Ele também diz 

que é indispensável o conhecimento da composição, vazão, pressão e temperatura 

das correntes de entrada para resolver as equações envolvidas no processo e, 

acrescenta que, para projeto, é necessário conhecer a pressão de operação e 

recuperação de projeto do soluto no processo. 

2.6. Planta Industrial 

As Plantas Industriais, normalmente, são estruturas altamente complexas 

projetadas em função dos principais processos, equipamentos e máquinas associados 

à sua função. Em uma indústria, existem a planta principal e as plantas de utilidades 

que fornecem energia, água, vapor e todas as utilidades necessárias na planta 

principal. Nesta seção, serão discutidas as plantas principais e de utilidades de um 

sítio industrial onde se encontraria a planta de acetona estudada neste trabalho. 
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2.6.1. Planta de produção de acetona via desidrogenação do IPA 

Como discutido na seção anterior, existe mais de uma rota para produção de 

acetona. Neste trabalho, a rota escolhida foi via desidrogenação do isopropanol cujos 

produtos dessa reação são acetona e hidrogênio. 

Turton et al. (2009) propôs a simulação do processo de produção de acetona 

via desidrogenação do IPA utilizando o software CHEMCAD® com o pacote 

termodinâmico UNIQUAQ. Para fim de compreensão da planta, ela foi dividida em 

duas seções, a sessão de reação e a de separação. Na Figura 2.10, tem-se a seção 

de reação do processo. 

Figura 2.10: Seção de reação da planta de acetona via desidrogenação do 2-propanol 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2009) 

Nesta seção, uma mistura entre 2-propanol (IPA) e água é alimentada em um 

vaso onde há a homogeneização com o reciclo do processo, uma mistura de IPA não 

reagido, água e acetona. Através de uma bomba, o material chega a um vaporizador a 

fim de se ter a reação em fase gasosa. No reator ocorre a reação endotérmica 

havendo necessidade de um aquecimento que, nesse trabalho, utiliza uma corrente de 

vapor de alta pressão para manter a temperatura constante no reator. O efluente do 

reator agora contém acetona e hidrogênio, que são produtos da reação, e contém 
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também IPA não reagido e água que passa por dois trocadores de calor para 

resfriamento do mesmo. A corrente entra em um separador (Vaso Flash), onde ocorre 

a separação de fases. O vapor que sai vai ser lavado com água em uma coluna de 

absorção, que possui água como alimentação, a fim de separar o gás hidrogênio e o 

líquido é enviado para a seção de separação após ser misturado com o produto de 

fundo da torre de absorção tornando-se um produto combinado. 

Na seção de separação (Figura 2.11), o produto combinado agora contém uma 

porcentagem maior de água, acetona, IPA não reagido e traços de hidrogênio. Ele é 

então alimentado na coluna de recuperação de acetona que tem o objetivo de produzir 

um produto de topo com 99,9% molar de acetona, pureza requisitada no processo. O 

produto de fundo dessa torre é enviado para a coluna de separação a fim de retirar o 

excesso de água no produto de fundo. O produto de topo é reciclado a fim de otimizar 

o processo e não perder reagentes. 

Figura 2.11: Seção de separação da planta de acetona via desidrogenação do 2-

propanol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Turton et al. (2009) 

IPA Reciclo 
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A reação, como mencionado anteriormente, é endotérmica com um calor de 

reação de 62,9 kJ/mol. Na Equação 9 tem-se a cinética proposta por Turton et al. 

(2009) que é de primeira ordem e em função da concentração de IPA.  

            
  

                      
    

               
              

Os valores das constantes dessa reação são: Ea = 72,380 MJ/kmol, K0 = 

3,51x105 
     

               
 e a unidade de CIPA é 

    

     
. As propriedades do catalisador 

utilizadas por Turton et al. para fins de simulação são: densidade do sólido (ρs) = 2500 

kg/m3 ,   n          k  ρbulk) = 1200 kg/m3 e diâmetro da partícula (dp) = 100 µm 

Luyben (2011) estudou este mesmo processo com uma proposta de 

modificação a fim de otimizar a recuperação da acetona na coluna de separação da 

mesma. 

Figura 2.12: Proposta de simulação da planta de acetona por Luyben 

Fonte: Luyben (2011) 

Neste estudo, ele propôs que a cinética irreversível de Turton et al. não poderia 

acontecer pelo princípio de Le Chatelier. Com essa ideia, ele realiza um estudo com 

um reator de Gibbs utilizando o software Aspen Plus onde, a uma temperatura 

constante, 349,85 ºC, ele varia a pressão tendo como resultado a conversão com 2 
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atm de pressão de 97,1% e, conforme ele aumenta essa pressão para 5, 10 e 15 atm, 

a conversão cai para 93,3%, 87,8% e 83,2% respectivamente. Nesse estudo 

preliminar, ele conclui que o efeito da pressão é significativo e propões uma cinética 

para esta reação. 

A proposta de cinética de Luyben (2011) considera, então, uma reação direta e 

uma reação inversa sendo a direta com a mesma energia de ativação de Turton et al. 

e, para cálculo da energia de ativação da reação inversa, ele utiliza o calor de reação 

(H) e, pela equação Eainversa = Eadireta – H, ele calcula a energia de ativação da reação 

inversa (Eainversa). As equações da taxa ficam então: 

                    
                          

                             
                         

As constantes kdireta e kinversa para a cinética de Luyben são encontradas na 

Tabela 2.5, onde ele compara a cinética da reação irreversível de Turton et al. com a 

proposta reversível dele. 

Tabela 2.5: Cinéticas da reação de desidrogenação 

 
Turton 

Irreversível 

Luyben Reversível 

Direta Inversa 

K 3,51x105 22x106 1000 

E (kJ/mol) 72380 72380 9480 

Termos de Concentração (kmol/m3) CIPA CIPA Cacetona CH2 

Fonte: Adaptada de Luyben (2011) 

Com essa nova cinética, a proposta do estudo de Luyben (2011) é otimizar a 

planta de acetona de Turton et al. com o objetivo de aumentar a eficiência da mesma. 

Ele conclui que a eficiência da planta é aumentada diminuindo as perdas existentes no 

processo, principalmente a perda de acetona por arraste junto com o gás hidrogênio 

formado e separado. Ele utiliza dados de gastos com equipamentos e energia de 

vapor de baixa, média e alta pressão, que seriam requisitados nas suas plantas. 

O estudo variou a pressão, com um intervalo de 2 atm, entre 5 e 21 atm e a 

quantidade de água que entra na absorvedora com valores de 20, 25, 28, 30, 32 e 35 

kmol/h e, assim verificou os dados de perda de acetona na absorvedora, na coluna de 

separação de acetona onde retira o H2, as temperaturas no vaporizador e no reator, 

além das energias requisitadas nos refervedores das colunas. Com esses dados ele 
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concluiu que a pressão otimizada do processo seria 17 atm e a vazão de água na 

absorvedora seria 30 kmol/h.  

Com a planta otimizada, Luyben (2011) calculou os custos de investimento e 

energia e fez uma comparação econômica entre as plantas de Turton et al. e a que 

trabalha com 17 atm, onde a planta otimizada tem um valor de, aproximadamente, 

duzentos mil dólares por ano menor que o proposto por Turton et al.   

2.6.2. Planta de Utilidades 

2.6.2.1. Sistema de Geração de Vapor 

As vantagens no uso de vapor são a baixa toxicidade e baixo custo, comparado 

a outros meios, a alta capacidade térmica do vapor faz com que o sistema de 

aquecimento tenha uma alta eficiência e, por isso, seu uso é generalizado 

(SENEVIRATNE, 2007).  

O meio de obtenção do vapor é através da evaporação da água em uma 

caldeira por meio da queima de um combustível, que pode ser óleo combustível ou 

gás natural. Essa água é chamada de água de BFW que, traduzindo, é água aquecida 

e tratada (boiler feed water) onde Dias (2017), a define como utilizada na produção de 

vapor através da retirada de calor, que age aumentando a entalpia de BFW 

vaporizando-a, de um processo e pode ser aplicada no mesmo processo. 

Os custos do processo de produção de vapor estão no combustível queimado 

para fornecer a energia necessária para vaporização e no tratamento da água que, 

dependendo da composição da alimentação e quantidade de condensado recuperado, 

pode vir a danificar a caldeira através de um processo de corrosão (TURTON ET AL., 

2009). 

Turton et al. (2009) também explica que, em uma planta industrial, o vapor 

pode ser requerido em três faixas de pressão e são elas: alta, média e baixa. Assim, o 

vapor gerado na planta de utilidade de geração de vapor está na faixa de mais alta 

pressão e, com o uso de válvulas redutoras de pressão ou turbinas, são obtidas as 

faixas de média e baixa pressão. 

Como mencionado anteriormente, o tratamento da água no sistema de geração 

de vapor é necessário a fim de evitar a corrosão e incrustação na caldeira cuja 

segunda, caso ocorra, pode gerar superaquecimento localizado e aumento do 

consumo de combustível com objetivo de manter o rendimento na caldeira. Esses 

procedimentos aumentam a vida útil do equipamento e, para esse tratamento, são 

necessários um filtro de carvão, a fim de deter particulados que possam causar 
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incrustação, um desaerador, que retira oxigênio do meio para diminuir o processo de 

corrosão, e um par de leitos iônicos em série, que vão reduzir a concentração de íons 

presentes nessa água através de uma resina catiônica seguida de uma resina aniônica 

pois, caso contrário, a presença de dureza na água pode gerar incrustação e corrosão.  

Turton et al. (2009) comenta que, nessa etapa de tratamento, podem ocorrer 

perdas no sistema de geração de vapor. Essas perdas podem ser provenientes de 

possíveis vazamentos ao longo da planta, nos pontos de drenagem do condensado 

para retorno à planta de utilidade e, também, na caldeira e, com isso, a água de 

reposição, chamada de makeup, é necessária ao sistema. Esta água de reposição 

deve passar pelo tratamento dado à água. 

Seider, et al. (2009) classifica o vapor como sendo de alta pressão (HPS), 

média pressão (MPS) e baixa pressão (LPS) e estabelece faixas de temperatura e 

pressão para cada classificação como pode ser visto na Tabela 2.6. Assim, a água 

que entra na caldeira a 30ºC, é aquecida até às condições desejadas para o processo 

específico. 

Tabela 2.6: Identificação e faixas de temperatura do vapor 

Classificação do vapor Temperatura (ºC) Pressão (atm) 

Vapor de alta pressão (HPS) 

Vapor de média pressão (MPS) 

Vapor de baixa pressão (LPS) 

231,0 – 254,0 

163,0 – 185,5 

121,0 – 135,0 

28,23 – 41,83 

7,80 – 11,20 

2,07 – 3,06 

Fonte: Adaptado de Seider et al. (2009) 

Além da caldeira, a planta conta com uma bomba e um sistema de retorno do 

condensado. A bomba, segundo Dias (2017), é o equipamento de maior importância 

dentre os equipamentos auxiliares da planta de utilidades. Ela é chamada, em inglês, 

de boiler feed water pump (BFWP) e tem a função de enviar a água de BFW à 

caldeira, corrente denominada por BFWP.C. É importante pois esse equipamento 

merece atenção uma vez que requer uma vazão de descarga igual à vazão de 

operação da caldeira. Como o reator requer aquecimento e, neste trabalho, foi 

utilizado vapor de alta pressão para tal função, o mesmo sistema de bombas pode ser 

utilizado para manter a temperatura do reator constante. 

Para este tipo de função, podem ser utilizadas bombas do tipo de pistão ou a 

jato, devido à alta pressão trabalhada, porém, como mencionado na sessão 2.5.1 

deste trabalho, as bombas centrífugas são mais usuais e, nesse caso, as vantagens 

são o tamanho e alta velocidade (MACINTYRE, 2008). 
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O sistema de retorno do condensado se faz preciso pois é uma forma de 

recuperar uma água que já foi tratada quimicamente (BFW) e, assim, reduzir os custos 

com consumo de água, pois a vazão de água de reposição (makeup) iria diminuir, 

tratamento da mesma e geração de efluentes, uma vez que a mesma retorna para o 

processo, o que aumenta a eficiência da planta de geração de vapor (SENEVIRATNE, 

2007).  

Dias (2017) define condensado como o líquido que se forma na troca térmica 

quando se utiliza um vapor para aquecimento. Ela acrescenta que o mesmo é 

resultado da transferência do calor latente do vapor para o produto, onde há mudança 

de fase e o vapor se condensa. 

As vantagens de se recuperar esse condensado formado, além das 

mencionadas, são a redução da purga e economia de combustível e existem algumas 

formas de chegar em uma recuperação mais eficiente do condensado onde tem-se a 

redução dos vazamentos no sistema, no caso, os de vapor, inclusão de sistemas de 

alívios, denominados vents, durante o percurso, onde as perdas de vapor podem ser 

otimizadas, monitoramento da qualidade do condensado a fim de observar a 

necessidade do tratamento e isolar as tubulações de vapor o que evitaria perdas no 

processo com troca térmica indesejada (SUZUKI, 1999). 

Dias (2017) afirma que sólidos dissolvidos na água da caldeira aos poucos vão 

se concentrando já que parte da massa de água na caldeira é evaporada e essa 

concentração acarreta em uma contaminação da fase vapor do processo de geração. 

A contaminação por meio de sólidos forma espumas que podem sofrer arraste e 

volatiliza sais que, em geral, são formados de sílica. Há necessidade de controle dos 

níveis de sólidos (concentração de sólidos totais dissolvidos – TDS) na caldeira por 

esse motivo e as ações tomadas são: utilização de uma purga para remoção da uma 

parcela de água; alimentação de uma água tratada com baixos teores de sólidos. 

Dias (2017) realizou uma pesquisa bibliográfica com objetivo de mapear as 

heurísticas referentes às perdas de água no sistema de geração de vapor. A 

importância desse estudo se deu para a simulação da planta no software Unisim uma 

vez que a análise e determinação desses parâmetros são importantes para a 

convergência. Na Tabela 2.7, estão os resultados da pesquisa feita por ela. 
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Tabela 2.7: Heurísticas para água no sistema de geração de vapor. 

Água Heurísticas Referência 

Purga 

Em caldeiras de média e alta pressão, a 

purga típica é de 0,5% a 1% 

Suzuki  

(1999) 

Em uma planta com um bom tratamento 

externo, a purga típica é de 5%. 

Headquarters 

(1989, p.228) 

Taxas de purga para água “     ” de 

aproximadamente 5% e para água 

desmineralizada de 1%. 

Seneviratne  

(2007, p.152) 

A purga típica pode variar de 0,5 a 20% 

de vazão da água de alimentação. Em caldeiras 

industriais, é recomendado uma operação com 

pelo menos 2% de purga para um bom controle 

da concentração de ferro na caldeira. 

Flynn  

(2009) 

Retorno de 

Condensado 

Taxas típicas de retorno de condensado 

em instalações industriais são cerca de 80% 

US Departament of 

Energy  

(2019, p.21) 

Retorno de condensado em torno de 

75%. 

McKay e Holland 

(1981) 

Makeup 

O custo da água de alimentação da 

caldeira é baseado no pressuposto de que 10% 

de makeup é necessário. 

Turton et al.  

(2012, p.262) 

Fonte: Adaptado de Dias (2017) 

Dentro dessas heurísticas, Dias (2017) também calcula uma perda no processo 

de 18% da vazão da planta calculado por meio de um balanço de massas que, neste 

trabalho, não vai entrar em evidência, pois não é o objetivo principal, e será assumido 

como heurística no processo. 

2.6.2.2. Sistema de Refrigeração 

A água é um dos principais fluidos refrigerantes utilizados na indústria e isso se 

dá pelo seu valor de mercado, facilidade de obtenção e descarte, cujo tratamento 

também é necessário, e pelo seu calor específico elevado para tal aplicação. 

Seneviratne (2007), lista diversos setores que utilizam água em seus sistemas de 
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refrigeração onde indústrias de energia lideram o ranking com 95% da água utilizada, 

seguido de siderúrgicas (87%), refrigeração de ambientes (80%), refinarias e 

indústrias químicas, categoria na qual está incluída a planta de acetona, estão em 4º 

no ranking com 75% e, por fim tem-se indústrias de alimentos e escritórios com 30% 

cada uma em utilização de água. 

A planta de utilidades envolvendo o sistema de refrigeração pode ser 

encontrada de três formas e são elas: sistema aberto, com uma única passagem e 

utilizados quando há uma grande disponibilidade de água na planta pois ela retorna 

para o manancial de onde foi retirada com uma temperatura mais elevada, muito 

utilizados em instalações móveis como plataformas e submarinos; fechados (não 

evaporativo), quando um fluido quente é resfriado, em equipamento de troca térmica, 

sem o contato com algum fluido refrigerante e, esses tipos são requeridos em plantas 

pequenas ou processos nos quais a temperatura deve ser controlada em níveis 

diferentes dos obtidos nos sistemas que não são fechados, muito usado em 

resfriamento de compressor, turbinas a gás, radiadores de automóveis e caminhões e 

instalação de ar condicionado; e abertos com recirculação (evaporativo), usado neste 

trabalho, quando se é necessária uma grande quantidade de água para resfriamento 

mas a disponibilidade é limitada, é possível adicionar produtos ou a qualidade é 

comprometida, esse sistema funciona com reciclo onde a água, com temperatura mais 

elevada, retorna para o sistema de resfriamento e passa por uma torre com objetivo de 

retornar a sua temperatura inicial (DIAS, 2017). 

Na torre de resfriamento (Figura 2.14), a água, que retorna com uma 

temperatura mais elevada, é resfriada pelo contato com o ar onde ocorre transferência 

de calor e massa por contato e evaporação, que, através de uma parcela evaporada 

para o ar na torre, tem a temperatura reduzida (Dias, 2017). Perry (1997) classifica a 

torre de resfriamento como o método mais utilizado quando se utiliza água como fluido 

refrigerante. Ele acrescenta que é possível monitorar a qualidade dessa água que 

retorna ao processo e ter um controle químico da água de makeup e, assim, é possível 

se ter um controle das incrustações no sistema. 

 

 

 

 

 



 56 
 

 

 

 

Figura 2.13: Esquema de uma Torre de Resfriamento 

 

Fonte: Edra do Brasil (2013) 

A troca térmica na torre é realizada através de dois processos: troca de calor 

latente para o ar, onde ocorre a evaporação de uma pequena parcela da água 

(respingo), responsável por 80% da transferência de calor do equipamento; e troca de 

calor sensível, que ocorre por convecção para o ar que está em uma temperatura 

muito menor que a água (PERRY, 1997). 

Dias (2017), em sua dissertação, também realizou a pesquisa bibliográfica para 

heurísticas de um sistema de resfriamento, onde se tinham as perdas de água no 

processo a fim de se calcular a quantidade de água de reposição (makeup) e serem 

utilizadas na simulação do sistema de resfriamento. Na Figura 2.15, tem-se o 

resultado dessa pesquisa e que será utilizada neste trabalho. E, além das heurísticas 

para cálculo de vazão de água de reposição, Dias (2017) ainda pesquisou as 

temperaturas de entrada e saída da torre de resfriamento e, para Seider et al (2009), a 

temperatura da torre deve ser, na saída, 90ºF e deve-se assumir uma temperatura 

máxima de entrada de 120ºF. 
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Tabela 2.8: Heurísticas para água no sistema de refrigeração 

Água Heurísticas Referências 

Makeup 

Tipicamente, a água de reposição para o 

sistema de resfriamento é 1,5 a 3% da vazão da 

água de recirculação. 

Seider et al. 

(2009, p.607) 

Evaporação 

Como regra geral, para cada 5,6ºC de redução 

na temperatura, 1% da vazão circulante é 

evaporada. 

Para uma variação de 11,2ºC, através de uma 

torre de refrigeração, a evaporação será de 2% da 

vazão circulante. 

Flynn 

(2009) 

Perdas por evaporação são em torno de 1% da 

vazão de água de resfriamento, para cada 5,6ºC da 

faixa de resfriamento 

Walas 

(1990, p.308) 

Nas torres de resfriamento, apenas 1,5 a 1,75% 

da água recirculada é evaporada a cada 6ºC. 

US 

Departament 

of Energy 

(2010) 

Arraste 

Perdas típicas por arraste em torres de 

resfriamento mecânicas estão em torno de 0,1% e 

0,3%. 

Turton et al. 

(2009, p.232) 

Perdas usuais por arraste em torres de 

resfriamento convencionais estão na faixa de 0,05 a 

0,2% da vazão de recirculação. 

Flynn 

(2009) 

Perdas por arraste estão entre 0,3 a 1,0% para 

torres de tiragem natural e de 0,1 a 0,3% para 

torres de tiragem forçada. 

Walas 

(1990, p.308) 

O arraste varia entre 0,1 a 0,001% da água de 

recirculação. 

Metcalf e Eddy 

(2003) 

Purga 

É necessária uma purga de 2,5 a 3,0% da água 

de recirculação para evitar acúmulo excessivo de 

sais. 

Walas 

(1990, p.308) 
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Fonte: Adaptado de Dias (2017) 

Também por balanço de massas, Dias (2017) calculou uma perda em todo o 

sistema de refrigeração de 20% da vazão do sistema. Essa perda, neste trabalho, será 

também assumida como heurística já que não é o objetivo principal do mesmo. 

2.7. Indicadores  

A fim de obter um método de comparação, estabeleceu-se que indicadores de 

consumo de energia, de água, emissão de CO2 e geração de resíduos seriam 

desenvolvidos neste trabalho. 

2.7.1. Ecoindicador de Consumo de Energia 

O consumo de energia é um indicador importante dentro de uma organização 

pois, uma vez mapeado, o consumo pode ser quantificado, propostas de redução 

podem ser aplicadas e, com isso, pode haver uma economia nos gastos dos 

processos além da conservação dos recursos naturais utilizados na obtenção de 

energia (DIAS, 2017). 

O ecoindicador é definido pela quantidade total de energia consumida em uma 

planta industrial sobre sua produção. Para essa quantificação, são contabilizados a 

quantidade de energia elétrica consumida nos equipamentos (kWh) e a quantidade de 

energia consumida na forma de combustível (GJ) (DIAS, 2017). 

De acordo com Pereira (2013), a equação que descreve o ecoindicador de 

consumo de energia é dado pelo total de energia consumida por um período de tempo 

sob sua produção total, da qual a unidade é GJ/t. 

           
                         

        
               

Considerando que os termos EE, EV, EGN, ECG, ECL e ECO, são provenientes de 

diferentes fontes de consumo de energia da planta, tem-se como legenda:  

EE = energia elétrica oriunda de fornecedor externo  

EV = energia em forma de vapor  

EGN = energia do gás natural  

ECG = energia dos demais combustíveis gasosos  

ECL = energia dos combustíveis líquidos  

ECO = energia elétrica oriunda de cogeração. 
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2.7.2. Ecoindicador de Consumo de Água 

O indicador de água pode ser usado para controlar ou acompanhar os 

processos que utilizam água como matéria-prima ou em casos onde usam água em 

sistema de utilidades. Com isso, o ecoindicador de consumo de água pode ser obtido 

através da razão entre a quantidade de água gasta no processo pela produção (m3/t) 

(DIAS, 2017). 

Segundo Dias (2017), é evidente que a procura por respostas para minimizar o 

consumo de água, a fim de reduzir os custos e conservar os recursos naturais, é 

importante para construção desse indicador. Para calcular o consumo de água devem 

ser conhecidas todas as correntes de água e vapor utilizadas na planta, assim como 

as correntes de processo, água de resfriamento e vapor para aquecimento. A partir da 

queima dos combustíveis pela caldeira, pode-se calcular a quantidade de água 

necessária para produzir os vapores de baixa, média e alta pressão. 

Pereira (2013), diz que o consumo de água (ECA) em escala industrial provém 

do balanço de massa entre a água captada de lagos, rios ou até mesmo de outras 

unidades industriais, descontado da parcela de água levada para outras unidades e 

também da parcela de água perdida ao longo do processo, podendo ser em forma 

líquida ou vapor. 

Portanto, o ecoindicador de consumo de água pode ser descrito pela equação 

13. 

     
    
 

    
                 
          
   

               

Onde, os sinais (+/-) significam que o volume de água pode ser importado (+) 

ou exportado (-). 

2.7.3. Ecoindicador de Emissão de CO2 

Pelo IEA (2016), reduzir a emissão global de CO2 é um dos grandes desafios 

para muitas indústrias. O crescimento de 152 hexajoules que é equivalente a 152x1018 

joules do consumo energético industrial em 2013, representou cerca de 35% do 

consumo global de energia. Com esse aumento significativo, reduzir as emissões de 

CO2 deve ser atingida pela eficiência energética, ou seja, da utilização de tecnologias 

sofisticadas, combustíveis com baixo teor de carbono, implementação de processos 

inovadores a longo prazo e reciclagem. 
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Pereira (2013) ressalta a importância do acompanhamento da emissão de CO2 

para a redução desse gás com o propósito de diminuir os impactos ambientais. E 

como citado anteriormente por Dias (2017) em adição a Pereira (2013), os dados 

usados para o cálculo da emissão de CO2, são provenientes da quantidade de 

combustíveis queimados em caldeiras, fornos de pirólise, fornos de incineração, flare, 

sistemas de cogeração de energia, composição dos componentes nas correntes (% 

mássica), quantidade de energia elétrica consumida, fator de conversão das fontes 

energéticas em tCO2 e os fatores de conversão de hidrocarbonetos em tCO2. 

Sendo assim, o ecoindicador de emissão de CO2 pode ser descrito a partir da 

Equação 14, onde essa é estabelecida pela razão entre o total de CO2 lançado no 

ambiente durante um determinado período de tempo pela produção total equivalente 

nesse mesmo período de tempo. 

      
    

   

 
                                              

          
   

           

 

Onde, os termos da equação 14 pode ser correspondido por diversas fontes de 

emissão de CO2: 

EME = emissão pela energia elétrica consumida (fornecedor externo);  

EMVAPOR = emissão pelo vapor (referente a sua geração);  

EMGN = emissão relativa ao consumo de gás natural;  

EMCG = emissão relativa ao consumo de combustíveis gasosos;   

EMCL = emissão relativa ao consumo de combustíveis líquidos;  

EMCO = emissão oriunda de cogeração;  

EMFV = emissão fugitiva por vazamento de hidrocarbonetos (válvulas, flanges);  

EMFT = emissão fugitiva por transporte (transporte de matéria-prima e produto);  

EMFF = emissão fugitiva de alívio para flare. 
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2.7.4. Ecoindicador de Geração de Efluentes 

Segundo Dias (2017), os efluentes industriais podem ser originados dos 

sistemas de utilidades como água de refrigeração e água de condensado, mas 

também podem ser provenientes de água de regeneração e efluentes de esgoto 

sanitário tratado. 

Cunha (2006) afirma que podem existir várias fontes de efluentes líquidos que 

vão desde as drenagens de equipamentos e produtos da planta, até as anormais que 

podem ocorrer a partir de algum descontrole no processo. O que Cunha ressalta é o 

objetivo, no processo, deve ser buscar minimizar a redução dessas perdas líquidas, 

independente de suas origens. 

Como todo o resíduo gerado é medido em uma calha Parshall antes do 

descarte final, a geração de efluentes de uma planta principal pode ser descrita por 

essa vazão (VEF) em m3/h. Com esse valor contabilizado, o ecoindicador de geração 

de resíduos (EGR) é definido pela razão entre a vazão medida e a produção da planta 

como descreve a Equação 15. 
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Capítulo 3 

METODOLOGIA 

3.1. Simulação do processo 

 Neste trabalho, a proposta foi utilizar o software UNISIM® Design Suite 

R390, cuja licença está disponível na Universidade Federal Fluminense, para 

simulação da planta de acetona proposta por Turton et al. (2009), com algumas 

modificações.  

A metodologia utilizada na simulação da planta de acetona encontra-se na 

Tabela 3.1, onde também estão as modificações, restrições e objetivos para esta 

simulação.  

Tabela 3.1: Descrição da Metodologia de Simulação 

Descrição 

Simulação da planta de obtenção de acetona via desidrogenação do IPA. 

Referência base: Turton et al (2009). 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e 

Entalpia) intrínsecas do software UNISIM®. 

Pacote Termodinâmico: UNIQUAQ 

Modificações: Bombas e vasos de refluxo internos dos 

condensadores/refervedores das colunas não são demonstrados na simulação pois 

assume-se serem intrínsecas dos equipamentos, mas são consideradas no cálculo 

dos indicadores.  

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: IPA 

Restrição: Produzir 32,28 kmol/h de acetona com 99,9 mol% de pureza e, como 

subproduto, 38,68 kmol/h de gás hidrogênio com 89,9 mol% de pureza mantendo-se 

as mesmas especificações das correntes de alimentação, alterando apenas a 

temperatura do reator a fim de se obter uma conversão de 90% de IPA a acetona e 

H2. 

Objetivo: Fazer a simulação do processo proposta por Turton et al. (2009) a fim de 

obter dados para desenvolver indicadores ambientais e de custos e, com isso, 

propor mudanças na planta. 

Simulação: Solução numérica - UNISIM® Design Suite R390. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  
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A reação utilizada no processo é a proposta por Turton et al. (2009) de 

desidrogenação do 2-propanol para qual os parâmetros envolvidos encontram-se na 

Tabela 3.2. Para efeito de simulação, o interior dos tubos é composto por catalisador 

sólido esférico de densidade 2000 kg/m³ e a fração de vazios é 0,5 para uma 

conversão final de 90%. 

Segundo Luyben (2011), a reação é endotérmica e o calor para manter o reator 

a uma temperatura reacional constante em 353,85 ºC e ideal para o catalisador é 

proveniente de um sistema de aquecimento de sal fundido porém, esse sistema não 

foi incluído neste trabalho e, para o aquecimento do reator, utilizou-se vapor de alta 

pressão. 

Tabela 3.2: Parâmetros da reação 

Parâmetros Reação Irreversível 

K 3,51x105 

E(kJ/kmol) 72380 

Termos de Concentração (kmol/m3) CIPA 

Fonte: Adaptada de Turton et al. (2009) 

As modificações da planta utilizaram as mesmas condições de simulação e 

cinética da planta proposta por Turton et al. (2009), e, para as alterações, algumas 

correntes e, em um caso, um equipamento foram alterados a fim de diminuir o 

consumo energético e de água na planta.  

3.2. Plantas de Utilidades 

O desenvolvimento das plantas de utilidades de geração de vapor e 

resfriamento foram baseados no que Dias (2017) desenvolveu em sua dissertação de 

mestrado. Nas Tabela 3.3 e Tabela 3.4, estão as metodologias para a simulação das 

mesmas, respectivamente, utilizando o software UNISIM® Design Suite R390. 
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Tabela 3.3: Metodologia para simulação do sistema de geração de vapor 

Descrição 

Simulação da planta de utilidade do sistema de geração de vapor 

Referência base: Dias (2017) 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e 

Entalpia) intrínsecas do software UNISIM®. 

Pacote Termodinâmico: UNIQUAQ 

Considerações e heurísticas: As bombas desse sistema operam com eficiência 

de 75%, a caldeira com eficiência de 80%; o vapor, que é gerado nos trocadores e 

no reator, não serão reaproveitados no processo, o que faz com que ele seja 

exportado; as perdas de água no sistema de geração de vapor, determinados a 

partir de heurísticas, são provenientes da purga na caldeira (2% da vazão de água 

de BFW para a caldeira) e das perdas no processo (18% da vazão de água de BFW 

para a caldeira); o retorno de condensado é equivalente a 80% da vazão de BFW 

para a caldeira;  

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Água (H2O) 

Restrição: Produzir vapor de alta pressão (HPS) nas condições de pressão de 

41,83 atm e temperatura de 254,0ºC. 

Objetivo: Possibilitar cálculos dos indicadores deste trabalho com um sistema que 

produz vapor de alta pressão para trocadores de calor e reator. 

Simulação: Solução numérica - UNISIM® Design Suite R390. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

A caldeira foi simulada como um componente Splitter (Reator X) para se ter a 

liberdade de adicionar todas as condições necessárias para a planta convergir. Para o 

sistema de resfriamento, a torre de refrigeração, também, foi simulada como um 

Reator X a fim de se colocar as condições necessárias para a água. O sistema tem 

retorno e, na Tabela 3.4, estão as condições utilizadas para sua simulação. 
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Tabela 3.4: Metodologia para simulação de um sistema de resfriamento 

Descrição 

Simulação da planta de utilidade do sistema de resfriamento 

Referência base: Dias (2017) 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e 

Entalpia) intrínsecas do software UNISIM®. 

Pacote Termodinâmico: UNIQUAQ 

Considerações e heurísticas: As bombas desse sistema operam com eficiência 

de 75%; as perdas de água, determinados a partir de heurísticas, estão na purga da 

torre de refrigeração (3% da vazão da água de resfriamento), no arraste (0,3% da 

vazão da água de resfriamento), na evaporação (1% da vazão da água de 

resfriamento) e no processo (20% da vazão da água de resfriamento); neste 

sistema, os efluentes líquido são gerados na purga da torre;  

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Água (H2O) 

Restrição: Produzir agua de resfriamento com 5,093 atm e 30ºC e obter o retorno 

da água nas condições de 4,895 atm e 45ºC. 

Objetivo: Possibilitar cálculos dos indicadores deste trabalho com um sistema de 

resfriamento. 

Simulação: Solução numérica - UNISIM® Design Suite R390. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

3.3. Indicadores  

3.3.1. Indicadores Ambientais 

A metodologia de desenvolvimento dos ecoindicadores levou em consideração 

toda a planta e também a planta de utilidades para quantificar o consumo de energia e 

água, emissão de CO2 e geração de efluentes. Na Tabela 3.5, tem-se a metodologia 

de quantificação que também foi baseado no estudo de Dias (2017). 
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Tabela 3.5: Metodologia de desenvolvimento dos indicadores ambientais 

Descrição 

Ecoindicadores desenvolvidos: Consumo de energia, emissão de CO2, consumo 

de água e geração de efluentes líquidos. 

Referância Base: Dias (2017). 

Produção: Correntes de produto, acetona, obtidas no condensado de topo da 

primeira coluna de destilação. Unidade: kg/h. 

Consumo de energia: Toda a energia utilizada na planta em bombas, resfriadores 

e consumida na caldeira para a geração de vapor. Unidade: GJ/h. 

Emissão de CO2: Emissões indiretas e emissões por queima de gases para 

geração de energia. Unidade: tonCO2/h. Obs: Não considera emissões por 

vazamento e/ou transporte. 

Consumo de água: Em sua totalidade, é o consumo da água de makeup que repõe 

as perdas nas plantas de utilidades. Unidade: m3H2O/h. 

Geração de efluentes líquidos: Produto de fundo da coluna de separação de água 

que possui traços de 2-propanol, e as perdas nas plantas de utilidades, que 

compreende a caldeira, a torre de refrigeração e as perdas no processo. Unidade: 

m3H2O/h. 

Objetivo: Quantificar o consumo na planta de acetona a fim de estudar soluções 

para o processo. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

O ecoindicador de consumo de água foi desenvolvido baseado na metodologia 

que Mangili et al (2016) utilizou em seus estudos e Dias (2017) também usou em sua 

dissertação. Nesta metodologia, eles consideram todas as correntes que tem água, 

incluindo a corrente de processo da torre de absorção e as correntes de resfriamento e 

vapor. 

Então, nessas correntes mencionadas, a quantidade de água foi calculada a 

partir de trocadores de calor hipotéticos, sendo aquecedores para água de 

resfriamento e resfriadores para vapor. Nesses trocadores, as energias da planta 

principal, fornecidos pelo Unisim, são utilizadas na simulação para determinação da 

quantidade de água e/ou vapor envolvidos no processo. Na Figura 3.1, há a simulação 

e condições utilizadas neste trabalho quando há aquecimento e, na Figura 3.2, há a 
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simulação e condições de um resfriador. Essas condições foram usadas em todo o 

sistema para quantificação do consumo de água. 

Figura 3.1: Simulação do consumo de água da planta para sistema de geração de 

vapor. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 

Figura 3.2: Simulação do consumo de água da planta para sistema de resfriamento. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 

3.4. Custos 

Para desenvolvimento dos indicadores de custo, quantificou-se as quantidades 

de reagentes e produtos utilizados no processo. Na Tabela 3.6, tem-se a descrição da 

metodologia de obtenção na planta. 

Tabela 3.6: Metodologia de desenvolvimento dos indicadores de custo 

Descrição 

Indicadores desenvolvidos: Consumo de matéria prima e produção 

Produção: Correntes de produto, acetona, obtidas no condensado de topo da 

primeira coluna de destilação. Unidade: kg/h. 

Consumo de matéria prima: Toda a matéria prima utilizada na planta na corrente 

de entrada. Unidade: kg/h. 

Objetivo: Quantificar o consumo na planta de acetona a fim de estudar os custos de 

produção e desenvolver soluções para aumentar a eficiência do processo. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  
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Capítulo 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Simulação da planta proposta  

Na Figura 4.1, tem-se o PFD com o resultado da simulação computacional. 

Para maior entendimento e descrição, ele foi dividido em seções de alimentação e 

preparo, sistema reacional, resfriamento da corrente de produtos, recuperação de H2, 

recuperação de acetona e recuperação de 2-propanol para reciclo. 

4.1.1. Alimentação e preparo 

A seção de alimentação do processo consiste em uma corrente (identificada 

por 1) com vazão de 51,96 kmol/h, com 67,01% de 2-propanol e 32,99% de água a 

uma temperatura de 25 ºC e pressão 0,9968 atm. Esta se mistura, em um vaso de 

acúmulo (V-401), a uma corrente de reciclo (identificada por 14_Reciclo) com vazão 

de 6,912 kmol/h, a uma temperatura de 80,74 ºC e pressão de 1,184 atm, composta 

por 6,25 % de acetona, 55,0 % de 2-propanol e 38,75 % de água (fração molar). 

Assim, a corrente de saída do vaso (identificada por Bomba) sai com uma vazão de 

58,87 kmol/h, temperatura de 31,31 ºC, pressão 0,9968 atm e composição de 0,73 % 

de acetona, 65,60 % de 2-propanol e 33,66 % de água. 

O preparo para o sistema reacional consiste em uma bomba centrífuga (P-401 

A/B) que eleva a pressão do sistema para 3,059 atm, uma válvula redutora de 

pressão, para controle do processo, que reduz a pressão para a ideal para entrada no 

reator, contando com a queda de pressão do vaporizador, que é de 2,270 atm. E, por 

fim, é utilizado um vaporizador (E-401) a fim de tornar a corrente gasosa (identificada 

por reator) para reação que sai com uma vazão de 58,87 kmol/h, temperatura 101,0 

ºC, pressão de 2,1318 atm e composição igual à de entrada nessa seção de preparo. 

4.1.2. Sistema Reacional 

A seção de reação consiste em um reator tubular (R-401) aquecido que 

mantem a temperatura reacional em até 332,9 ºC. A conversão de 2-propanol desse 

reator foi de 90,05%, cuja proposta inicial era de 90%. A queda de pressão nesse 

equipamento é de 0,2467 atm obtendo-se uma corrente de saída (identificada por 3) 

com pressão 1,885 atm. A vazão mássica, por balanço de massa, permanece a 

mesma de 2703 kg/h, porém, como houve conversão do IPA em acetona e gás 

hidrogênio, a vazão molar da corrente 3 passa a ser 93,65 kmol/h e a composição, em 
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fração molar, de 37,60% de acetona, 4,10% de 2-propanol, 21,16% de água e 37,13% 

de H2. 

4.1.3. Resfriamento da corrente de produtos 

Esta seção contém um trocador de calor (E-402) e um resfriador (E-403), onde 

a corrente de saída do reator (3) é resfriada até 45ºC no trocador e, em seguida, até 

20ºC tendo a saída na corrente denominada Flash. A queda de pressão nos 

equipamentos é de 0,1382 atm. A composição na saída da seção é a mesma da saída 

do reator mas passa a ser 42,32% da corrente de fase vapor. 

4.1.4. Recuperação de H2 

A recuperação do gás hidrogênio produzido na reação é feita primeiro por um 

tanque flash que faz a primeira separação das correntes (denominadas correntes 5 e 

MIX) seguida de uma coluna absorvedora cujas entradas são a corrente 5, com 

temperatura 20 ºC, pressão de 1,609 atm e vazão molar 39,632 kmol/h e composição 

de 10,84% de acetona, 0,30% de 2-propanol, 1,12% de água e 87,73% de H2, e 

corrente 8 composta pelo líquido absorvedor cuja composição é 100% de água, 

temperatura 25ºC, 1,974 atm de pressão e uma vazão molar de 20,000 kmol/h. 

A recuperação maior de H2 na planta está na corrente 7 com corrente 

composta por 89,94% do mesmo seguido de 6,52% de acetona, 3,53% de água e 

0,01% de 2-propanol. A temperatura de saída dessa corrente é de 34,3 ºC com vazão 

molar de 38,66 kmol/h e pressão 1,480 atm.  

 A corrente 6, já sem o H2, se junta com a corrente MIX, cujo produto será a 

corrente 9, com composição de 90,98% de água, 8,46 de acetona, 0,55% de 2-

propanol e 0,0035% de gás hidrogênio. A vazão molar dessa corrente é 20,974 kmol/h 

com temperatura 25,8 ºC e pressão 1,579 atm.  

4.1.5. Recuperação da Acetona 

Esta seção tem como entrada a corrente 9, com vazão molar de 74,994 kmol/h, 

temperatura 21,28 ºC, pressão 1,579 atm e composta por 51,28% de água, 43,59% de 

acetona, 5,11% de 2-propanol e 0,0151% de H2. O equipamento principal desta 

sessão é uma coluna de pratos (T-402) para recuperação da acetona, produto 

principal da planta. É composta por 66 estágios onde o primeiro é o condensador 

parcial e o último o refervedor e a alimentação é no 54º estágio, como proposto por 

Turton et al. (2009). A pressão de operação é de 1,184 atm no condensador e 1,382 

atm no refervedor. A razão de refluxo é de 6,23.  
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No topo da coluna, há um condensador parcial que divide a corrente de 

destilado em Acetona (11) e MIXH onde a primeira é composta por acetona com 

99,90% de pureza que, após a passagem pela coluna, vai para estocagem com uma 

vazão de 32,28 kmol/h. A temperatura de saída é de 50,28 ºC. Nessa corrente 

acompanha 0,09% de água e 0,01% de H2. Já a segunda corrente (MIXH) que tem 

uma vazão molar de 0,0228 kmol/h se junta à corrente 7 pois é composta por 31,0% 

de H2 e juntas formam a corrente Hidrogênio (16) que vai para estocagem. 

O produto de fundo da coluna é a corrente 12 que sai do refervedor com uma 

vazão molar de 42,696 kmol/h, temperatura de 90,4 ºC e composição 90,00% de água, 

8,99% de 2-propanol e 1,01% de acetona. Essa corrente passa por uma bomba (P 404 

A/B) que eleva sua pressão para 1,396 atm. A presença da bomba foi proposta por 

Turton et al. (2009) e consome 0,771 kcal/h de energia e a saída é a corrente T-403 

cujas condições e composições são as mesmas da corrente 12, exceto a pressão que 

varia um pouco. 

4.1.6. Recuperação do IPA 

Esta seção é composta, também, por uma torre de pratos com o objetivo de 

recuperar o IPA para reciclo e separá-lo da água. A alimentação é no 15º estágio pela 

corrente T-403. É composta por 20 estágios onde o primeiro é o condensador e o 

último, o refervedor, como proposto por Turton et al. (2009). A pressão de operação é 

de 1,184 atm no condensador e 1,382 atm no refervedor. A razão de refluxo é de 

0,293.  

Na sessão de fundo desta coluna, com uma vazão molar de 35,78 kmol/h, a 

água (corrente 15) sai do processo com 99,90% de pureza a uma temperatura é de 

108,78 ºC. Essa corrente passa por um trocador de calor (E-408) que diminui a 

temperatura para 45ºC e a pressão passa a ser 1,244 atm. Essa água, a 45 ºC, vai 

para estocagem ou reuso na planta em uma corrente denominada Água (15). 

O destilado produzido por essa coluna (corrente denominada 14) é todo 

destinado para reciclo com uma vazão molar de 6,912 kmol/h, temperatura 80,73 ºC, 

pressão 1,184 atm e composição 54,99 % de 2-propanol, 38,75% de água e 6,25% de 

acetona.
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Figura 4.1: PFD resultante da simulação proposta no trabalho 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 
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Na Tabela 4.1, estão os resultados das correntes das plantas propostas de 

composição e condições termodinâmicas. 

Tabela 4.1: Resultados da Simulação da Planta Proposta 

Corrente T (ºC) P (atm) 

Vazão 

Molar 

(kmol/h) 

Composição Molar 

Acetona IPA H2O H2 

1 25,00 0,99679 51,960 0,0000 0,6701 0,3299 0,0000 

Reator 101,00 2,1318 58,872 0,0073 0,6560 0,3366 0,0000 

3 332,85 1,885 93,652 0,3760 0,0410 0,2116 0,3714 

8 25,00 1,9738 20 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

Acetona 

(11) 
50,28 1,1843 32,275 0,9990 0,0000 0,0009 0,0001 

Hidrogênio 

(16) 
34,16 1,1843 38,68 0,0656 0,0001 0,0353 0,8991 

Água (15) 45,00 1,2435 35,784 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

14 80,74 1,1843 6,9119 0,0625 0,5500 0,3875 0,0000 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.2. Plantas de Utilidades 

4.2.1. Planta de Geração de Vapor 

Na Figura 4.2, tem-se a simulação da planta de geração de vapor baseado no 

que Mangili et al. (2016) e Dias (2017) fizeram em seus trabalhos. Nela pode-se 

observar que a única entrada é a corrente de makeup, corrente de reposição das 

perdas. O trocador denominado E-101 é correspondente à troca térmica de todo o 

processo e, na corrente EP, é onde determina a energia demandada no processo a fim 

de se ter o resultado desse sistema.   
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Figura 4.2: Simulação do Sistema de Geração de Vapor 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 

Esta unidade opera somente com água, reposta pela corrente de makeup, que 

se junta à corrente de retorno do processo em um misturador gerando a corrente 

BFW.C, já mencionada na revisão bibliográfica. Esta corrente possui temperatura de 

30ºC e pressão de 1,00 atm. A bomba eleva a pressão a 41,83 atm e a temperatura 

sobe até 31,55ºC que é a de entrada na caldeira. A caldeira, através da queima de gás 

natural, produz um vapor de alta pressão com temperatura 253,7ºC. Ao passar pelo 

processo, a corrente água retorna com uma temperatura 231,4ºC e 28,31 atm de 

pressão, tem a perda do processo representada pela corrente perdas, e passa por um 

resfriador a fim de ter sua temperatura e pressão restabelecidas igual à corrente 

BFW.C. Neste trabalho foi requisitado somente o vapor de alta pressão (HPS) e, por 

isso, não foi necessária a presença de válvulas redutoras de pressão.  

As vazões requeridas no sistema de geração de vapor seguem as heurísticas 

do estudo de Dias (2017). Na Tabela 4.2, tem-se os resultados da corrente requerida 

de makeup e as perdas do sistema com as porcentagens utilizadas. 

Tabela 4.2: Resultado das vazões do sistema de geração de vapor 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão Total 17,66 

Reposição (makeup) 3,539 

Perdas (18%) 3,178 

Purga (2,5%) 0,3603 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Neste trabalho, o resfriamento da corrente de retorno, denominada RETORNO 

COND, foi feito com água de resfriamento da planta de utilidade também. A energia 
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requisitada para a planta está representada pela corrente EHX e, através da mesma 

metodologia utilizada para determinar a vazão de água necessária para resfriamento 

dos equipamentos da planta principal, foi determinada a vazão de água para 

resfriamento desta corrente. Na Figura 4.3, está representada a metodologia e os 

resultados para esta planta. 

Figura 4.3: Resultado da vazão de água para resfriador do sistema de geração de 

vapor 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 

Nesta metodologia, a vazão de água requisitada para o processo de 

resfriamento da corrente seria de 431,54 m3/h, valor alto devido a uma redução muito 

brusca de temperatura. Com isso, foi proposto uma nova planta, representada pela 

Figura 4.4, na qual não haveria essa queda na temperatura e seria aproveitada a 

pressão, na qual a corrente de retorno volta da planta principal, que é de 28,31 atm. 

Figura 4.4: Proposta de sistema de geração de vapor

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 

Neste sistema, uma bomba é adicionada a fim de elevar a pressão da corrente 

de reposição à pressão de retorno do condensado, 28,31 atm, e a temperatura de 

retorno do condensado, no trocador E-102, é reduzida para 200ºC o que ainda 
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mantém a corrente líquida. Na Tabela 4.3, tem-se a comparação das correntes e das 

energias envolvidas nos equipamentos. 

Tabela 4.3: Comparação das correntes das plantas de geração de vapor 

Correntes 

  
RETORNO 

COND 
CONDENSADO makeup BFW.C 

Sistema Original 
T (ºC) 231,4 30,0 30,0 30,0 

P (atm) 28,31 1,00 1,00 1,00 

Sistema 

Otimizado 

T (ºC) 231,4 200 30,0 167,8 

P (atm) 28,31 28,31 28,31 28,31 

Energias (GJ/h) 

 EHX EB EBFWP.C EC Total 

Sistema Original 27,29 - 0,1853 48,13 75,60 

Sistema 

Otimizado 
16,77 0,02432 0,0693 37,72 54,58 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Nesta tabela podemos comparar as correntes e observar que a vazão 

requerida no sistema é muito maior que a vazão de makeup, que corresponde a 

perdas no processo, e, por isso, a temperatura da corrente de mistura (BFW.C) vai 

tender à temperatura da corrente de retorno entrando na caldeira mais elevada no 

sistema otimizada o que faz com que a caldeira tenha uma diferença de temperatura 

menor para trabalhar, o que pode ser observado na queda de energia requerida.  

Mesmo provindos de fontes diferentes (indireta e combustão), para observar a 

queda de energia requerida, a soma nos fornece um número significante e, se fosse 

desenvolver um ecoindicador de energia somente para esta planta de utilidade, a 

redução seria de 27,80% da planta original para a planta otimizada. 

4.2.2. Sistema de Resfriamento 

A planta do sistema de resfriamento segue o mesmo raciocínio da planta de 

geração de vapor com entrada do sistema somente pela água de makeup (equivalente 

às perdas do sistema) que se soma à água de retorno do sistema e entra na torre de 

resfriamento por meio de um reciclo. A torre de resfriamento foi representada por um 

Reator x apenas para se obter as condições necessárias no processo e não haver 

necessidade da adição de ar no sistema de simulação.  
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Nesta planta (Figura 4.5), o processo é representado pelo trocador E-101 e a 

energia demandada no processo é representado pela corrente E_proces. A simulação 

da planta de resfriamento auxilia em um desenvolvimento de um indicador mais 

realista, uma vez que há um grande gasto energético e demanda de água nas plantas 

de utilidades. 

O funcionamento dessa planta se dá por uma corrente de resfriamento do 

processo (Ag_Resf) com temperatura igual a 30ºC e pressão 5,093 atm. Após o 

processo, essa água retorna para o sistema com 45ºC e uma pressão equivalente a 

4,895 através da corrente Ag_Resf2. A perda de 20% no processo é contabilizada e a 

água é retornada para o sistema que, junto à agua de makeup, são inseridas na torre 

de evaporação onde tem uma redução de temperatura até 30ºC. A bomba, 

denominada P-100, eleva a pressão até a necessária para o processo.   

Figura 4.5: Simulação da planta do sistema de resfriamento 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 

As vazões requeridas na planta de resfriamento seguem as heurísticas 

estudadas por Dias (2017) em seus estudos assim como na geração de vapor. O 

sistema de resfriamento conta com perdas por arraste, uma purga e a evaporação na 

torre de refrigeração, o que faz com que a temperatura caia de forma mais eficiente, 

além das perdas no processo que corresponde a 20% neste sistema. Na Tabela 4.4, 

encontram-se as vazões requeridas pelo sistema na simulação da planta proposta. 
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Tabela 4.4: Resultado das vazões do sistema de resfriamento 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão Total 602,3 

Perdas (20%) 120,5 

Evaporação (1%) 6,023 

Purga (3%) 18,069 

Arraste (0,3%) 1,8069 

Reposição (makeup) 146,39 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

A vazão de água de reposição, resultou em um valor alto devido à refrigeração 

do equipamento de troca térmica do sistema de geração de vapor ser feita com água. 

Caso seja utilizado um outro fluido de refrigeração com uma troca térmica mais 

eficiente como uma salmoura ou um óleo de refrigeração, por exemplo, essa vazão 

diminuiria significativamente e a água seria utilizada de forma mais sustentável sem a 

necessidade do consumo excessivo. Na tabela 4.5, encontra-se esses valores 

referente à não contabilidade da demanda de água do trocador do sistema de geração 

de vapor para a planta proposta por Turton et al. (2009). 

Tabela 4.5: Resultado das vazões do sistema de resfriamento excluindo o trocador do 

sistema de geração de vapor 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão Total 170,7 

Perdas (20%) 34,14 

Evaporação (1%) 1,707 

Purga (3%) 5,121 

Arraste (0,3%) 0,5121 

Reposição (makeup) 41,48 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

A redução no consumo de água de reposição (makeup) seria de 71,67% 

equivalente a uma redução de 104,92 m3/h de consumo na rede de fornecimento de 

água ou de um manancial. A utilização de um fluido refrigerante diferente da água 

poderia ser uma alternativa interessante para esta planta. 
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4.3. Estudo da Planta Proposta 

Os indicadores ambientais (ecoindicadores) e de custo desenvolvidos nessa 

planta simulada tem o objetivo de avaliar a proposta de Turton et al. (2009) e propor 

mudanças nela baseado em seus resultados. Eles foram desenvolvidos utilizando a 

proposta inicial das plantas de utilidades que eram a planta original de geração de 

vapor e a utilização da água como fluido refrigerante do trocador de calor da planta de 

geração de vapor. 

4.2.1. Ecoindicadores 

4.2.1.1.  Consumo Energético e Emissão de CO2 

Através da contabilidade de toda a energia envolvida nas plantas principal, de 

geração de vapor e resfriamento, foi possível desenvolver o indicador de energia. É 

importante ressaltar que, para a contabilidade envolvendo as plantas de utilidades de 

geração de vapor e de resfriamento, foi utilizada a planta de geração de vapor original 

baseada no proposto por Mangili et al. (2016) e Dias (2017) em seus estudos.  

O tipo de emissão encontrado na Tabela 4.7 foi baseado na classificação do 

IPCC (2006) onde foi considerado que, neste trabalho, não houveram emissões 

fugitivas, apenas as emissões por combustão, proveniente da queima de combustíveis 

com objetivo de aquecimento direto ou geração de vapor em caldeira. A emissão 

indireta é a proveniente por fontes externas de energia que, nesse caso, pode ser a 

rede elétrica. 

Baseado no tipo de emissão, o IPCC (2006) estabelece fatores de conversão 

de emissão de CO2. Na Tabela 4.6, tem-se os fatores de conversão utilizados nesse 

trabalho. Esses fatores significam que, para a emissão indireta, utilizou-se o valor de 

0,0227 e, para a combustão, utilizou-se o valor de 0,0561. 

Tabela 4.6: Fatores de conversão para emissão de CO2 

Fatores de Conversão Valores Unidade 

Conversão de energia elétrica (GJ/h para tCO2/h) 0,0227 tCO2/GJ 

Conversão de gás natural (GJ/h para tCO2/h) 0,0561 tCO2/GJ 

Fonte: Adaptado de IPCC (2006) 

Na Tabela 4.7, tem-se os resultados obtidos para os ecoindicadores da planta 

proposta por Turton et al. (2009) considerando, das plantas de utilidades, a caldeira e 

as bombas GV (E-101), da geração de vapor, e Refri (E-100), da planta de 

refrigeração. 
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Tabela 4.7: Desenvolvimento de ecoindicador de energia e emissão de CO2 

Ecoindicador de Energia e emissão de CO2 

Fonte 
Tipo de 

Emissão 
Eficiência Energia (GJ/h) 

Emissão 

CO2 

(tCO2/h) 

Bomba (P 401 A/B) 

Vaporizador (E-401) 

Resfriador (E-403) 

Refervedor (QT-402) 

Refervedor (QT-403) 

Caldeira 

Bomba (P 404 A/B) 

Reator (R 401) 

Bomba GV (E-101) 

Bomba Refri (E-100) 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Combustão 

Combustão 

Combustão 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Indireta 

40% 

80% 

80% 

80% 

80% 

85% 

50% 

80% 

40% 

40% 

0,0018101 

2,9258 

0,54879 

7,4354 

0,39779 

48,13 

0,000003225 

3,3114 

0,1853 

0,03001 

0,00010272 

0,16413738 

0,01245753 

0,41712594 

0,02231602 

2,70009300 

0,00000015 

0,18576954 

0,01051578 

0,00170307 

Total 62,97 3,51 

Produção 1,8732 

Ecoindicador de Energia (GJ/t) 33,61 

Ecoindicador de Emissão CO2 (tCO2/t) 1,88 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Observa-se que, nesta planta, a maior quantidade de energia consumida é 

através da caldeira (76,44%). Também pode-se observar que um total de 1,22% desse 

consumo é equivalente à emissão indireta. Na Figura 4.6, tem-se as porcentagens 

referente a cada fonte de consumo energético. 
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Figura 4.6: Porcentagens referentes a cada fonte de consumo de energia e emissão 

de CO2 analisadas. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.2.1.2. Ecoindicador consumo de água  

Para consumo de água, também foram utilizadas as plantas originais de 

geração de vapor e resfriamento. A contabilidade de água foi feita conforme a 

metodologia e nas condições também especificadas no mesmo item. Na Tabela 4.8, 

estão os resultados da contabilidade e dos cálculos do indicador. 

Nesta tabela, observa-se que o maior consumo de água está na planta de 

geração de vapor com 431,5 m3/h, referente à 70,65% de toda a água requerida. Essa 

alta vazão se dá pelos motivos explicados no item anterior, referente à planta de 

refrigeração, onde é proposto utilizar um fluido refrigerante diferente da água.  

 

 

 

 

0,0029% 4,6466% 

0,8716% 

11,8085% 0,6318% 

76,4377% 

0,0000% 

5,2590% 0,2943% 0,0477% 

Bomba (P 401 A/B) Vaporizador (E-401) 

Resfriador (E-403) Refervedor (QT-402) 

Refervedor (QT-403) Caldeira 

Bomba (P 404 A/B) Reator (R 401) 

Bomba GV (E-101) Bomba Refrigeração (E-100) 
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Tabela 4.8: Desenvolvimento de ecoindicador de consumo de água 

Ecoindicador de Consumo de Água 

Fonte Quantidade (m3H20/h) 

Corrente 8 0,361 

Vaporizador (E-401) 1,715 

Resfriador (E-402) 50,67 

Resfriador (E-408) 2,737 

COND T-402 111,6 

REFERV T-402 4,359 

COND T-403 5,664 

REFERV T-403 0,2332 

Reator (R-401) 1,942 

Resf. GV. (E-102) 431,5 

Total 610,78 

Produção (t/h) 1,8732 

Ecoindicador de Água (m3/t) 326,06 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Como o objetivo é estudar a planta de produção de acetona, optou-se, neste 

trabalho, por retirar esse dado para avaliar o consumo energético na planta principal. 

Assim, o resultado do consumo total de água fica igual à 179,28 (m3/h) e o 

ecoindicador passa a ser 95,71 (m3/t).  

Na Figura 4.7, tem a disposição de consumo de água na planta principal. Nela 

é possível observar que há uma maior demanda no condensador da primeira torre de 

destilação (T-402), seguido do resfriador E-402 também devido à alta diferença de 

temperatura entre a entrada e saída do equipamento. 
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Figura 4.7: Porcentagens referentes a cada fonte de consumo de água analisadas na 

planta principal. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.2.1.3. Ecoindicador geração de resíduos 

Neste tópico, o objetivo era contabilizar o resíduo gerado pela planta que, no 

caso, é a água retirada como produto de fundo da segunda coluna se destilação (T-

403) e, considerou-se que 0,5% do total de água perdido na geração de vapor é 

coletado como água para descarte. Desta forma, na Tabela 4.9, tem-se a 

contabilidade do volume de água que se torna resíduo na planta e o ecoindicador 

calculado. 

  

0,20% 0,96% 

28,26% 

1,53% 62,25% 

2,43% 
3,16% 0,13% 1,08% 

Corrente 8 Vaporizador (E-401) Resfriador (E-402) 

Resfriador (E-408) COND T-402 REFERV T-402 

COND T-403 REFERV T-403 Reator (R-401) 
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Tabela 4.9: Quantidade de efluente (água) despejado 

Dados Ecoindicador de Geração de Resíduos 

Fonte Quantidade (m3H20/h) 

Corrente 15 0,6481 

Perda no processo 0,01589 

Total 0,66399 

Produção (t/h) 1,8732 

Ecoindicador de Geração (m3/t) 0,35 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

O valor obtido desse cálculo será usado como comparação para as outras 

plantas uma vez que essa é a planta de comparação do trabalho. Uma modificação 

proposta para tentar diminuir esse número é a de reaproveitamento da água que é 

produto do fundo da segunda coluna de separação. 

4.3. Modificações 

A partir da análise da planta proposta por Turton et al. (2009), pode-se 

observar que algumas modificações podem ser feitas na planta a fim de tentar 

melhorar os indicadores desenvolvidos.  

Dentre as mudanças observadas, pode-se fazer um reciclo da água que sai na 

torre de separação de água (T-403), corrente Água (15), com a corrente de entrada da 

torre de absorção, uma vez que o fluido utilizado nessa corrente é água e, com isso, 

pode-se diminuir o ecoindicador de consumo de água e geração de resíduos. 

Fazer o aproveitamento energético da corrente que sai do reator para aquecer 

a corrente de entrada a fim de diminuir a energia para vaporizar é a outra opção de 

modificação da planta proposta para tentar diminuir o ecoindicador de consumo 

energético e reduzir o ecoindicador de consumo de água e emissão de CO2, já que o 

resfriador E-402 é o que mais consome água na planta principal depois do 

condensador da torre de recuperação de acetona. 

Ambas as mudanças na planta foram testadas neste trabalho e desenvolvidos 

ecoindicadores de consumo energético, de emissão de CO2, de consumo de água e 

de geração de resíduos com objetivo de comparação e análise da otimização. 
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4.3.1. Reaproveitamento da corrente de água 

Nesta análise, o objetivo é reciclar a corrente de água que sai como produto de 

fundo da torre T-403. Para que isso ocorra, é necessária a adição de um resfriador 

para que a água chegue a uma temperatura de 25ºC na entrada da torre de absorção. 

Na Figura 4.8, está o resultado da simulação.
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Figura 4.8: PFD resultante da adaptação da planta para o reciclo de água 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM®
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Neste processo, a mudança está na adição de um resfriador, uma corrente de 

purga e o reciclo para a corrente de entrada 8. Na Tabela 4.10, temos os resultados da 

temperatura, pressão, vazão e composição das principais correntes da simulação. 

 Comparando com o resultado obtido na simulação do processo 

proposto, a variação das correntes estão, basicamente, iguais porém, existe a adição 

da corrente Purga porque era necessária uma vazão menor do que a que era 

produzida no fundo da coluna de separação de água. A conversão no reator é a 

mesma que no processo proposto, 90,05%, até mesmo porque não houve variação 

nas correntes de entrada e saída do mesmo. 

Tabela 4.10: Resultado das correntes da simulação com reciclo de água 

Corrente T (ºC) P (atm) 

Vazão 

Molar 

(kmol/h) 

Composição Molar 

Acetona IPA H2O H2 

1 25,00 0,99679 51,960 0,0000 0,6701 0,3299 0,0000 

Reator 101,00 2,1318 58,876 0,0073 0,6560 0,3367 0,0000 

3 332,85 1,885 93,658 0,3760 0,0410 0,2116 0,3714 

8_Reciclo 25,00 1,244 20,000 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

Acetona 

(11) 
50,28 1,1843 32,283 0,9990 0,0000 0,0009 0,0001 

Hidrogênio 

(16) 
34,18 1,1843 38,680 0,0654 0,0006 0,0350 0,8990 

Água (15) 40,00 1,2435 35,776 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

Purga 25,00 1,2435 15,776 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

14 80,76 1,1843 6,9119 0,0621 0,5500 0,3879 0,0000 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.3.1.1. Ecoindicador de Energia e Emissão de CO2 

 Da mesma forma que foram desenvolvidos para a planta proposta, os 

ecoindicadores foram desenvolvidos para a planta com adaptação de água com o 

objetivo de compará-los. Considerou-se o mesmo tipo de emissão e fatores de 

conversão. Os resultados dos ecoindicadores encontram-se na Tabela 4.11. 

Os resultados obtidos para a planta proposta foram de 33,61 GJ/t no 

ecoindicador de consumo energético para um total de consumo de 62,97 GJ/h e de 

1,88 (tCO2/t) para o ecoindicador de emissão de CO2 com uma emissão total de 3,52 

(tCO2/h), assim, comparando com a proposta de reciclo da água, conclui-se que, em 
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relação a esses indicadores, a mudança não se faz necessária havendo, inclusive, um 

ligeiro aumento no consumo total de energia e no seu ecoindicador pela adição do 

resfriador na corrente de saída. Porém, o objetivo desta mudança era reciclar a água 

que seria descartada, então, os ecoindicadores mais importantes nesta planta são os 

de água e o de geração de resíduos. 

Tabela 4.11: Resultado dos ecoindicadores de energia e emissão de CO2 para a 

recuperação de água. 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.3.1.2. Ecoindicador de Consumo de Água 

Utilizando da mesma metodologia e mesmas plantas de utilidades, no caso, as 

originais, foi desenvolvido esse indicador para esta adaptação na planta a fim de 

observar o consumo de água e concluir se é viável ou não, esta adaptação. Na Tabela 

4.12, temos o resultado para este ecoindicador. 

É importante ressaltar que, nas plantas de utilidades, as vazões de água são 

as mesmas para a planta proposta visto que não variou o consumo energético e a 

Ecoindicador de consumo energético e de emissão de CO2 

Fonte 
Tipo de 

Emissão 
Eficiência 

Energia 

(GJ/h) 

Quantidade 

(tCO2/h) 

Bomba (P 401 A/B) 

Vaporizador (E-401) 

Resfriador (E-403) 

Resfriador (E-409) 

Refervedor (QT-402) 

Refervedor (QT-403) 

Caldeira 

Bomba (P 404 A/B) 

Reator (R 401) 

Bomba GV (E-101) 

Bomba Refri (E-100) 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Indireta 

Combustão 

Combustão 

Combustão 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Indireta 

40% 

80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

85% 

50% 

80% 

40% 

40% 

0,0018102 

2,926 

0,5488 

0,040943 

7,4372 

0,39778 

48,13 

0,000003225 

3,3116 

0,1853 

0,03001 

0,00010273 

0,16414860 

0,01245776 

0,00092941 

0,41722692 

0,02231546 

2,70009300 

0,00000015 

0,18578076 

0,01051578 

0,00170307 

Total 63,01 3,52 

Produção (t/h) 1,8736 

Ecoindicador de Consumo de Energia (GJ/t) 33,63 

Ecoindicador de Emissão CO2 (tCO2/t) 1,88 
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necessidade de vapor e água para troca térmica. Então, conclui-se que as vazões de 

água de reposição para ambas as plantas são as mesmas assim como as perdas. 

Para efeitos de comparação, temos que o total de água consumida pela planta 

proposta é de 610,78 m3/h e o ecoindicador desenvolvido para ela é de 326,06 m3/t de 

água. Comparando, há uma redução de 0,03% no ecoindicador. 

Tabela 4.12: Ecoindicador de consumo de água para planta com reciclo de água 

Ecoindicador de Água 

Fonte Quantidade (m3H2O/h) 

Corrente 8 0,000 

Vaporizador (E-401) 1,716 

Resfriador (E-402) 50,67 

Resfriador (E-408) 2,952 

COND T-402 111,7 

REFERV T-402 4,361 

COND T-403 5,664 

REFERV T-403 0,2332 

Reator (R-401) 1,942 

Resf. Utili. (E-102) 431,5 

Total 610,74 

Produção (t/h) 1,8736 

Ecoindicador de Água (m3/t) 325,97 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Da mesma forma que na planta proposta, existe a necessidade de refrigerar o 

equipamento de troca térmica da planta de geração de vapor e o valor é igual ao da 

planta proposta (431,5 m3/h) por necessitar da mesma quantidade de vapor para 

aquecer a planta. Um gráfico de consumo de água (Figura 4.9) na planta principal foi 

construído a fim de observar essa demanda na planta principal com reaproveitamento 

de água, ou seja, sem a demanda do sistema de geração de vapor. Nesse caso, o 

ecoindicador passou a ser 96,67 m3/t para um consumo total de 179,24 m3/h, uma 
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redução muito pequena comparado à planta proposta para se propor uma mudança, 

se avaliado somente esses indicadores. 

Neste gráfico (Figura 4.9), se comparado ao da planta proposta por Turton et 

al. (2009), observa-se a muito pouca variação e isso ocorre porque a única mudança 

feita na planta foi a recuperação de 0,361 m3/h de água o que, comparado à 

necessidade da planta de água para vapor e resfriamento, é uma quantidade muito 

pequena, quase irrisória. 

Figura 4.9: Dados do consumo de água da planta com recuperação de água 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.3.1.3. Ecoindicador de Geração de Resíduos  

O principal objetivo desta modificação é fazer com que esse indicador seja 

reduzido uma vez que, nesta planta, ela está reciclando uma corrente de resíduo. E, 

da mesma forma como foi desenvolvido o ecoindicador de geração de resíduos para a 

planta proposta, nessa planta foram contabilizadas a corrente de resíduo que, nesse 

caso, é a corrente de purga e 0,5% da vazão total de água perdida no sistema de 

geração de vapor que é coletado como água de rejeito. Na Tabela 4.13, encontra-se 

os resultados para este desenvolvimento. 

Observa-se que, nesta planta, a geração de resíduos é reduzida a mais da 

metade do valor quando adiciona a mudança. O valor que, na planta proposta, é de 

0,35 m3/t é reduzido em um percentual de 54,28% e, com isso, conclui-se que o 

0,00% 0,96% 

28,27% 

1,65% 62,32% 

2,43% 
3,16% 0,13% 1,08% 

Corrente 8 Vaporizador (E-401) Resfriador (E-402) 

Resfriador (E-408) COND T-402 REFERV T-402 

COND T-403 REFERV T-403 Reator (R-401) 
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objetivo desta planta é atingido, uma vez que foi possível reduzir o indicador de 

geração de resíduo mesmo sendo um valor pequeno e com menos expressividade que 

os outros dois indicadores desenvolvidos. 

Tabela 4.13: Quantidade de efluente despejado para a planta com reciclo de água 

Dados Ecoindicador de Geração de Resíduos 

Fonte Quantidade (m3H20/h) 

Corrente 15 0,2857 

Perda no processo 0,01589 

Total 0,30159 

Produção (t/h) 1,8732 

Ecoindicador de Geração (m3/t) 0,16 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.3.2. Integração Energética 

Esta modificação teve o objetivo principal de diminuir o consumo de vapor e de 

água da planta uma vez que ela reaproveita a corrente que sai do reator, com uma 

temperatura de 332,85ºC, para aquecer a corrente que entra no vaporizador a fim de 

diminuir a diferença de temperatura no equipamento de troca térmica.  

Como observado nos resultados da planta proposta, o vaporizador era a maior 

demanda de vapor da planta, o que aumentava a demanda de água do processo. Na 

Figura 4.10, está o resultado da simulação da planta com integração energética. 
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Figura 4.10: PFD resultante da adaptação da planta com integração energética 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM®
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Como o objetivo do trabalho não era dimensionar equipamentos, o 

equipamento, no software, ficou contornado de amarelo com o aviso de especificação 

mas isso não impediu que a planta convergisse. 

As mudanças nas correntes dessa planta estão, exclusivamente, na integração 

energética onde há a adição de um trocador casco e tubo cujo objetivo é aproveitar a 

corrente de saída do reator que entra no tubo, devido à alta temperatura, e a corrente 

que entra no vaporizador, denominada Vap, entra no casco do trocador. Os resultados 

das principais correntes dessa planta estão na Tabela 4.14. 

Tabela 4.14: Resultado das correntes da simulação com integração energética 

Corrente T (ºC) P (atm) 

Vazão 

Molar 

(kmol/h) 

Composição Molar 

Acetona IPA H2O H2 

1 25,00 0,99679 51,960 0,0000 0,6701 0,3299 0,0000 

Vap 99,00 2,2700 58,872 0,0073 0,6560 0,3366 0,0000 

Reator 101,00 2,1318 58,872 0,0073 0,6560 0,3366 0,0000 

Reap 332,85 1,8850 93,652 0,3760 0,0410 0,2116 0,3714 

Cooler2 45,00 1,8850 93,652 0,3760 0,0410 0,2116 0,3714 

8 25,00 1,9738 20 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

Acetona 

(11) 
50,28 1,1843 32,275 0,9990 0,0000 0,0009 0,0001 

Hidrogênio 

(16) 
34,16 1,1843 38,68 0,0656 0,0001 0,0353 0,8991 

Água (15) 45,00 1,2435 35,784 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

14 80,74 1,1843 6,9119 0,0625 0,5500 0,3875 0,0000 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Nessa planta, a corrente de reaproveitamento, denominada Reap, com 

332,85ºC de temperatura, aquece a corrente que entrará no vaporizador até 99,00ºC 

de forma que o equipamento só necessite de energia para a vaporização da corrente. 

As outras correntes possuem condições termodinâmicas e composição próximas à da 

planta proposta. E, como as condições das correntes que entram no reator são as 

mesmas, a conversão do reator também é igual à 90,05%. 

4.3.2.1. Ecoindicador de Energia e Emissão de CO2 

Também com objetivo de comparação com a planta proposta, os 

ecoindicadores desenvolvidos para essa modificação foram desenvolvidos da mesma 
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forma e com as mesmas considerações e heurísticas da planta proposta, incluindo, 

para o indicador de emissão de CO2, os tipos de emissão e fatores de conversão. Na 

Tabela 4.15, temos os resultados para os ecoindicadores de consumo energético e 

emissão de dióxido de carbono. 

Tabela 4.15: Resultados dos ecoindicadores para integração energética 

Ecoindicador de Energia e emissão de CO2 

Fonte 
Tipo de 

Emissão 
Eficiência Energia (GJ/h) 

Emissão 

CO2 

(tCO2/h) 

Bomba (P 401 A/B) 

Vaporizador (E-401) 

Resfriador (E-403) 

Refervedor (QT-402) 

Refervedor (QT-403) 

Caldeira 

Bomba (P 404 A/B) 

Reator (R 401) 

Bomba GV (E-101) 

Bomba Refri (E-100) 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Combustão 

Combustão 

Combustão 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Indireta 

40% 

80% 

80% 

80% 

80% 

85% 

50% 

80% 

40% 

40% 

0,0018101 

2,3033 

0,49775 

7,4356 

0,39781 

48,13 

0,000003225 

3,3114 

0,1853 

0,02794 

0,00010272 

0,12921513 

0,01129893 

0,41713716 

0,02231714 

2,70009300 

0,00000015 

0,18576954 

0,01051578 

0,00158560 

Total 62,29 3,48 

Produção 1,8732 

Ecoindicador de Energia (GJ/t) 33,25 

Ecoindicador de Emissão CO2 (tCO2/t) 1,86 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Analisando esses resultados, observa-se uma pequena redução no 

ecoindicador de energia que era 33,61 GJ/t na planta proposta. Essa redução se deu 

devido à diminuição da energia demandada pelo vaporizador. A redução da emissão 

de dióxido de carbono se deu pelo mesmo motivo e diminuiu 0,02 tCO2/t comparado à 

emissão de 1,88 tCO2/t da planta principal. 

4.3.2.2. Ecoindicador de Consumo de Água 

Para este indicador, o esperado é uma redução já que, nesta planta, a 

demanda do vaporizador é reduzida com o reaproveitamento energético e, também, a 

demanda de água refrigerante para resfriamento da corrente de saída do reator.  
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As plantas de utilidades foram as mesmas utilizadas para a planta proposta 

mas, como a demanda energética mudou, a vazão de água no sistema também 

mudou. Significativamente, a demanda de água que diminuiu foi para a água de 

resfriamento, uma vez que o equipamento de resfriamento da corrente do reator foi 

substituído e, nessa situação, a vazão de água requerida foi de 560,7 m3/h o que 

antes era de 602,3 m3/h. Na Tabela 4.16, tem-se os resultados das vazões do sistema 

de refrigeração. 

Tabela 4.16: Resultados das vazões dos sistema de refrigeração 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão Total 560,7 

Reposição (makeup) 136,210 

Perdas (20%) 112,1 

Evaporação (1%) 

Purga (3%) 

Arraste (0,3%) 

5,607 

16,821 

1,6821 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Com essa demanda de água e contabilizado todo o consumo das plantas 

principal e de utilidades, o ecoindicador de consumo de água foi desenvolvido e 

encontra-se na Tabela 4.17. 

Para a planta proposta, o total do consumo de água era 610,78 m3/h e o 

ecoindicador desenvolvido para ela é de 326,06 m3/t de água e nota-se que, neste 

caso, a redução do indicador tem um percentual de 7,05%. 

A fim de observar a planta principal e retirando a quantidade demandada pelo 

trocador do sistema de geração de vapor, o resultado do consumo total passa a ser 

128,25 m3/h e o indicador 68,45 m3/t de água. Esses valores eram, respectivamente, 

179,24 m3/h de demanda total na planta proposta e o ecoindicador era 96,67 m3/t e, 

para essa condição, a redução no ecoinicador passa a ser 29,80%.  
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Tabela 4.17: Resultados do Ecoindicador de consumo de água para a planta 

de integração energética 

Dados Ecoindicador de Água 

Fonte Quantidade (m3H20/h) 

Corrente 8 0,361 

Vaporizador (E-401) 1,35 

Resfriador (E-402) 0,00 

Resfriador (E-408) 2,737 

COND T-402 111,6 

REFERV T-402 4,360 

COND T-403 5,664 

REFERV T-403 0,2332 

Reator (R-401) 1,942 

Resf. GV (E-102) 439,6 

Total 567,85 

Produção (t/h) 1,8736 

Ecoindicador de Água (m3/t) 303,08 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Um gráfico (Figura 4.11) foi construído a fim de observar esse consumo nesta 

planta de integração energética. Neste gráfico, observa-se que a maior demanda está 

no condensador da primeira torre, evidenciando uma demanda energética alta nesta 

seção da planta. 
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Figura 4.11: Percentual de consumo de água na planta com integração energética 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

4.3.2.3. Ecoindicador de Geração de Resíduos 

Foi desenvolvido o ecoindicador de geração de resíduos mas o esperado para 

ele era que não houvesse redução se comparado à planta proposta. Isso ocorre 

porque a corrente que gera o resíduo (Água 15) permaneceu a mesma e a vazão de 

água do sistema de geração de vapor também, então, na Tabela 4.18, encontra-se o 

resultado para este indicador. 

Tabela 4.18: Resultados do ecoindicador de geração de resíduos para a planta de 

integração energética 

Dados Ecoindicador de Geração de Resíduos 

Fonte Quantidade (m3H2O/h) 

Corrente 15 0,6481 

Perda no processo 0,01589 

Total 0,66399 

Produção (t/h) 1,8732 

Ecoindicador de Geração (m3/t) 0,35 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

0,28% 1,05% 0,00% 
2,13% 

87,02% 

3,40% 

4,42% 0,18% 
1,51% 

Corrente 8 Vaporizador (E-401) Resfriador (E-402) 

Resfriador (E-408) COND T-402 REFERV T-402 

COND T-403 REFERV T-403 Reator (R-401) 
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Como esperado, o resultado do ecoindicador nesta planta é o mesmo 

encontrado para a planta proposta. 

4.3.3. Reaproveitamento e Integração Energética (Planta Combinada) 

Analisando os resultados dos indicadores das modificações propostas, 

observou-se que, ao fazer a reciclo da água, o indicador de geração de resíduos 

reduziu significativamente e, ao realizar a integração energética, os indicadores de 

consumo energético e de consumo de água reduziram também. Com essa análise, 

uma planta combinada, que unisse as duas modificações, poderia ser viável para o 

processo e, por isso, foi executada a simulação e, na Figura 4.12, está o resultado da 

simulação no software Unisim. 

Da mesma forma que na planta de integração energética, o objetivo do trabalho 

também não era dimensionar os equipamentos e o aviso de especificação não impediu 

que a planta convergisse. 

Os resultados dessa simulação encontram-se na Tabela 4.19, onde estão 

especificadas condições termodinâmicas de temperatura e pressão, vazão e 

composição das principais correntes dessa proposta de reaproveitamento de água e 

integração energética. 

Tabela 4.19: Resultados das correntes da simulação da planta combinada 

Corrente T (ºC) P (atm) 
Vazão 
Molar 

(kmol/h) 

Composição Molar 

Acetona IPA H2O H2 

1 25,00 0,99679 51,960 0,0000 0,6701 0,3299 0,0000 

Vap 99,00 2,2700 58,872 0,0073 0,6560 0,3366 0,0000 

Reator 101,00 2,1318 58,872 0,0073 0,6560 0,3366 0,0000 

Reap 332,85 1,8850 93,652 0,3760 0,0410 0,2116 0,3714 

Cooler2 45,00 1,8850 93,652 0,3760 0,0410 0,2116 0,3714 

8_Reciclo 25,00 1,9738 20,000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

Acetona 

(11) 
50,28 1,1843 32,276 0,9990 0,0000 0,0009 0,0001 

Hidrogênio 

(16) 
34,31 1,1843 38,679 0,0656 0,0001 0,0353 0,8991 

Água (15) 45,00 1,2435 35,784 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

Purga 25,00 1,2435 15,784 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

14 80,74 1,1843 6,9119 0,0625 0,5500 0,3875 0,0000 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Observa-se que, as correntes principais são parecidas com as encontradas nas 

plantas modificadas separadamente e que não houve mudanças significativas de uma 

corrente para outra. 
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Figura 4.12: PFD resultante da adaptação da planta combinada 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores no software UNISIM® 
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4.3.3.1. Ecoindicador de Energia e Emissão de CO2 

Com as mesmas condições utilizadas em todas as plantas anteriores, os 

ecoindicadores de consumo de energia e emissão de gás carbônico foram 

desenvolvidos utilizando as heurísticas de emissões direta e de combustão com seus 

respectivos fatores de conversão. Os resultados para esses ecoindicadores estão na 

Tabela 4.20. 

Esses resultados, comparados com a planta proposta, são melhores como já 

havia sido observado no desenvolvimento das plantas de modificações separadas. 

Observa-se, também, que eles se aproximam da planta de integração energética com 

um ligeiro aumento no ecoindicador de energia, que na planta de integração 

energética tinha o valor de 33,25 GJ/t e isso se deu pelo mesmo aumento quando 

comparou-se a planta de reciclo de água com a planta proposta. 

Tabela 4.20: Resultados dos ecoindicadores para a planta combinada 

Ecoindicador de Energia e emissão de CO2 

Fonte 
Tipo de 

Emissão 
Eficiência Energia (GJ/h) 

Emissão 

CO2 

(tCO2/h) 

Bomba (P 401 A/B) 

Vaporizador (E-401) 

Resfriador (E-403) 

Resfriador (E-409) 

Refervedor (QT-402) 

Refervedor (QT-403) 

Caldeira 

Bomba (P 404 A/B) 

Reator (R 401) 

Bomba GV (E-101) 

Bomba Refri (E-100) 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Indireta 

Combustão 

Combustão 

Combustão 

Indireta 

Combustão 

Indireta 

Indireta 

40% 

80% 

80% 

80% 

80% 

80% 

85% 

50% 

80% 

40% 

40% 

0,0018101 

2,3033 

0,49775 

0,054597 

7,4356 

0,39781 

48,13 

0,000003225 

3,3114 

0,1853 

0,02794 

0,00010272 

0,12921513 

0,01129893 

0,00123935 

0,41713716 

0,02231714 

2,70009300 

0,00000015 

0,18576954 

0,01051578 

0,00158560 

Total 62,34 3,48 

Produção 1,8732 

Ecoindicador de Energia (GJ/t) 33,28 

Ecoindicador de Emissão CO2 (tCO2/t) 1,86 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  
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4.3.3.2. Ecoindicador de Consumo de Água 

Utilizando, também, as mesmas condições e plantas de utilidades para o 

desenvolvimento deste indicador e da mesma forma como ocorrido na planta de 

integração energética, a demanda energética muda em relação à planta proposta e, 

por isso, a vazão de água no sistema também mudou. Nesta planta combinada, a 

mudança na vazão requerida foi significativa no sistema de refrigeração, que passou a 

ser de 559,7 m3/h. Esse resultado é, basicamente, o mesmo que na planta de 

integração energética tendo as vazões de makeup e as perdas equivalentes. 

Contabilizadas as vazões de água necessárias para cada equipamento, o 

ecoindicador de consumo de água para a planta combinada foi desenvolvido utilizando 

as mesmas heurísticas utilizadas para todas as plantas, na Tabela 4.21, encontra-se 

os resultados para este indicador. 

Como ocorrido nos indicadores de energia e emissão de dióxido de carbono, o 

ecoindicador de consumo de água também ficou equivalente ao da planta de 

integração energética que é evidente que teve um maior impacto nos indicadores. 

Tabela 4.21: Resultados do Ecoindicador de consumo de água para a planta 

combinada 

Dados Ecoindicador de Água 

Fonte Quantidade (m3H2O/h) 

Corrente 8 0,000 

Vaporizador (E-401) 1,350 

Resfriador (E-402) 0,00 

Resfriador (E-408) 2,737 

COND T-402 111,6 

REFERV T-402 4,360 

COND T-403 5,664 

REFERV T-403 0,2332 

Reator (R-401) 1,942 

Resf. Utili. (E-102) 439,6 

Total 567,49 

Produção (t/h) 1,8736 

Ecoindicador de Água (m3/t) 302,89 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  
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Também seguindo o mesmo raciocínio das simulações anteriores, nesta planta 

retirou-se o valor do equipamento de troca térmica da planta de geração de vapor. 

Neste caso, o resultado da soma do consumo foi de 127,89 m3/h e do ecoindicador foi 

68,26 m3/t, também equivalentes à planta de reaproveitamento da energia da corrente 

de saída do reator. Dessa forma, a distribuição do consumo de água nessa planta 

principal se equipara com o da integração energética. 

4.3.3.3 Ecoindicador de Geração de Resíduos 

 Já a geração de resíduos apresentou redução apenas quando foi 

reaproveitada a água para reciclo no processo então, como a proposta foi simular uma 

planta combinada a fim de aproveitar o melhor de cada mudança, é esperado que ele 

se aproxime do valor calculado na planta de reciclo da corrente de água. Na Tabela 

4.22, encontra-se os resultados para este indicador. 

Tabela 4.22: Resultados do Ecoindicador de Geração de Resíduos para a planta 

combinada 

Dados Ecoindicador de Geração de Resíduos 

Fonte Quantidade (m3H2O/h) 

Corrente 15 0,2859 

Perda no processo 0,01589 

Total 0,30179 

Produção (t/h) 1,8732 

Ecoindicador de Geração (m3/t) 0,16 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

Como esperado, o valor calculado para essa planta combinada é igual ao valor 

calculado para a planta de reaproveitamento de água. Essa igualdade se deu porque 

foram utilizadas as mesmas heurísticas para o desenvolvimento do indicador e as 

mesmas condições de simulação das duas plantas obtendo um resultado de correntes 

bem próximos e, por isso, o indicador também. 

4.4. Custos 

A fim de corroborar os resultados obtidos para as simulações, foi desenvolvido 

um estudo econômico da planta para comparação. Neste trabalho estudou-se o 
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consumo de matéria prima e produção de acetona e o consumo de água na planta 

proposta e na planta modificada. 

4.4.1. Consumo de Matéria Prima e Produção 

Como o resultado das correntes de produção para todas as plantas foram, 

praticamente, as mesmas, foram calculados os custos equivalente às matérias primas 

baseado somente na produção e consumo de matéria prima da planta proposta. 

Os custos da planta industrial de produção de acetona via desidrogenação 

catalítica do IPA, foram calculados a partir de informações de mercado obtidos pela 

Plataforma de Cotação de Solventes S&P Global Platts. Esses dados são adquiridos 

pelo relatório de mercado semanal para o mercado de solventes, que tem o intuito de 

ajudar nas negociações, na compra e venda através do produtor para o mercado 

consumidor. O relatório está disponível em acesso online, no qual fornece os mais 

recentes preços de solventes mundiais, notícias e avaliações de fechamento dos 

preços de mercado. 

Figura 4.12: Preço dos Solventes 

Avaliação dos Preços de Solventes Oxigenados – Platts Global 

Estados Unidos 

 FOB US Gulf ($/mt) DER ($/mt) 

IPA 783-805 827-849 

Fenol 805-827 937-959 

Acetona T1 716-739 - 

E Acetato 1025-1047 1091-1113 

B Acetato 1179-1202 1268-1290 

Fonte: Adaptado de Platts (2016) 

De acordo com a Figura 4.12, publicada em 23 de agosto de 2016, pode-se 

observar a diferença dos preços dos solventes para cada país. Nesse estudo, os 

dados obtidos desse relatório para os Estados Unidos serão tratados, onde os 

resultados de custos serão calculados através das suas informações. 

A vazão de alimentação do processo foi de 51,96 kmol/h onde 67,01 % de IPA 

foram utilizados, que é equivalente a 34,81 kmol/h, ou seja, um total de 2092,58 kg/h. 

A faixa do valor de IPA nos Estados Unidos é de $783-805 por mt (1000kg), a partir 

disso foi calculada uma média entre esses valores, chegando por fim em um valor de 

$794/mt. A cotação do dólar atualmente está R$ 3,2612, segundo site da UOL 

economia.  
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Figura 4.13: Valor da cotação do dólar para o real 

 

Fonte: UOL Economia (2017) 

Com isso, para um dia de processo, será necessária uma massa de IPA de 

50.221,92 kg. O preço em real do IPA na média obtida a partir da faixa de valores, é 

calculada como o valor do dólar vezes o valor médio, ou seja, um valor de R$ 2.589,39 

por mt(1000kg). Logo, o preço de IPA gasto em um dia de processo, será de 

50.221,92 kg vezes o preço de R$ 2.589,39/mt, resultando em um valor de R$ 

130.044,13.  

Para o cálculo do valor em reais por dia de acetona, adotou-se o mesmo 

procedimento anterior. A corrente de saída Acetona (11) com uma vazão de 32,275 

kmol/h, possui 99,9% de acetona em sua corrente, sendo assim 32,427 kmol/h. Com 

isso obteve um valor de 1872,657 kg/h de acetona, e que com a tabela fornecida pelo 

relatório tem-se que a faixa de venda desse produto nos Estados Unidos é de $ 716-

739/mt, com uma média de $727,5/mt. 

O valor em real da média da faixa de preço da acetona é de R$ 2.372,52/mt, ou 

seja, a média foi multiplicada pela cotação do dólar. A seguir, a quantidade de acetona 
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produzida na planta foi de 1872,657 kg/h, para um dia de processo, a produção é de 

44.943,768 kg. Logo, o preço de venda de acetona seria, a quantidade produzida 

vezes a média da faixa de preço, chegando em um valor de R$ 106.629,98.  

4.4.2. Consumo de Utilidades 

4.4.2.1. Água 

Para o custo da quantidade de água consumida no processo, foi retirada 

informações da SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo), que é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos 

de saneamento básico no Estado de São Paulo. A Tabela 4.23, se refere às tarifas da 

diretoria metropolitana de São Paulo para o consumo industrial. 

Tabela 4.23: Tarifas de consumo industrial de água 

Consumo Industrial m3/mês Tarifa de Água – R$ 

0 a 10 48,50/mês 

11 a 20 9,44/m3 

21 a 50 18,08/ m3 

Acima de 50 18,84/ m3 

Fonte: Adaptado de SABESP (2017) 

A planta principal desse estudo utiliza água no processo reacional e também na 

sua planta de utilidades. No processo, a alimentação contém 32,99% de água em uma 

vazão de entrada de 51,96 kmol/h, ou seja, 17,14 kmol/h de água. A corrente 8 

utilizada para o absorvedor opera com uma vazão de 20 kmol/h com 100% de água 

em sua corrente. A corrente de make-up da planta de utilidades com a proposta de 

não utilizar a água para resfriar o equipamento da geração de vapor, consome 45,019 

m3/h de água. Com esses dados, pode se obter o valor gasto em reais de consumo de 

água nesse processo.  

Com a densidade da água sendo 1000kg/m3, massa molar de 18,01 g/mol, 

obtemos a quantidade de água em m3/h. Portanto, a quantidade de água utilizada 

nesse processo é de 0,669 m3/h. O valor do processo somado ao valor da corrente de 

make-up da planta de utilidades fornece uma vazão de 45,688 m3/h de água 

necessária para o funcionamento da planta principal.  

De acordo com a Tabela 4.23, a faixa utilizada para cálculo do gasto de água 

está entre 21 a 50 m3/mês, ou seja, R$ 18,08/m3. Considerando que a planta opere um 

único dia, ou seja, uma vazão de 45,688 m3/h vezes 24h, resulta em um consumo de 

água de 1.096,512 m3 por dia, o processo gastaria em reais de água R$ 19.824,93.  
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Por outro lado, foi feita uma proposta de uma nova planta, sendo essa com 

integração energética. Os dados a respeito da planta de principal, continuam as 

mesmas, as únicas mudanças são feitas na planta de utilidades, que a partir de agora 

consome 32,967 m3/h de água. Sendo assim, a quantidade total de água para essa 

planta proposta com integração energética é de 33,636 m3/h.  

Usando a Tabela 4.23, pode-se observar que a quantidade de água gasta na 

planta proposta está na faixa de 21 a 50 m3/mês, seguindo o mesmo procedimento de 

cálculo anterior, a planta proposta gasta em um dia de operação o valor de R$ 

14.595,33. 

A Figura 4.14, apresenta o gasto inicial por dia da planta principal e proposta, 

sem contar a custo de venda de acetona, ou seja, apenas o gasto na compra de IPA e 

água para que a planta possa operar.  

Figura 4.14: Custo Inicial da Planta 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  

A Figura 4.15, nos mostra o valor final gasto após a produção de acetona 

ocorrer. Teoricamente, a planta não tem lucratividade devido a não contabilização do 

subproduto hidrogênio porém, a ideia proposta é mostrar a diferença entre as plantas 

e o resultado foi de encontro com o encontrado nos indicadores uma vez que o custo 

da planta diminuiu com a modificação.  
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Figura 4.15: Custo Final da Planta 

 

Fonte: Desenvolvido pelos autores  
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Capítulo 5 

CONCLUSÕES 

Ao longo deste trabalho, foi abordado um processo de obtenção de acetona via 

reação de desidrogenação do 2-propanol proposto por Turton et al. (2009) e 

modificações com objetivo de melhorar o processo proposto baseado em indicadores 

ambientais. No total, foram quatro plantas diferentes simuladas no software UniSim 

Design Suite R390 utilizando como referência as condições operacionais de entrada e 

as especificações dos equipamentos contidas em Turton et al. (2009) e as 

modificações baseadas em conclusões tiradas durante o trabalho. As quatro plantas 

são compostas por duas seções principais: reação e separação e apresentaram 

similaridade quanto à composição, condições termodinâmicas e conversão no reator. 

Plantas de utilidades foram desenvolvidas e utilizadas em cada planta simulada 

com o objetivo de compreender, de forma mais real, os indicadores utilizados no 

processo. As plantas desenvolvidas foram do sistema de geração de vapor e um 

sistema de resfriamento a fim de fornecerem vapor de alta pressão, gerado por uma 

caldeira, e água, resfriada por uma torre de refrigeração, como fluido de troca térmica. 

Também foram simulados utilizando a simulação computacional do software Unisim 

considerando as heurísticas estudadas por Dias (2017) em sua dissertação.  

Baseado no estudo da planta de geração de vapor proposta por Dias (2017) foi 

proposto uma otimização na mesma a fim de diminuir o consumo de fluido refrigerante 

no equipamento de troca térmica que resfria o condensado que retorna do processo. 

Essa proposta mostrou-se viável uma vez que reduz um consumo de água em 27,80% 

quando calculado somado junto à demanda da planta proposta por Turton et al. 

(2009). 

Os ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2, consumo de 

água e geração de efluentes líquidos foram desenvolvidos baseados nos resultados 

das simulações das plantas de processo proposta e modificações e das plantas de 

utilidades. 

Os resultados das modificações na planta proposta se mostraram muito 

interessantes, principalmente quando se usou a integração energética como 

otimização que reduziu o consumo energético em 1,07% e o ecoindicador de consumo 

de água foi reduzido em 7,05%, mais significante. A modificação que reciclava a água 

não mostrou melhoria quanto aos indicadores de consumo energético e de água mas, 
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em relação ao indicador de geração de resíduos, esta planta reduziu em 54,28%. 

Todas essas comparações foram feitas em relação à planta proposta. 

Como o reciclo de água apresentou uma melhoria no ecoindicador de geração 

de resíduos e a integração energética apresentou melhoria nos outros dois, uma 

planta combinada com as duas melhorias foi proposta na qual obteve-se, em relação à 

planta proposta, o melhor resultado mas, comparando com as plantas modificadas 

separadamente, os ecoindicadores obtidos se igualavam à melhoria obtida em cada 

planta. Então, esta planta combinada obteve os resultados de consumo energético, 

emissão de CO2 e consumo de água equivalentes à planta de integração energética e 

o ecoindicador de geração de resíduos equivalente à planta de reciclo de água, o que 

era esperado. 

Os resultados de custos foram bem satisfatórios visto que, foram contabilizados 

valores do IPA e água consumidos no processo e o valor de venda de acetona. Os 

cálculos foram feitos com base em um dia de produção, tempo curto, porém a ideia em 

questão era fazer uma comparação entre a planta principal e a planta proposta com 

integração energética. Essa análise que no final, acaba sendo uma análise de 

economia, apresentou uma redução de R$ 5.229,6 da planta proposta em relação a 

planta principal, ou seja, 26,38% em reais seriam economizados caso essa planta 

fosse utilizada.  

A planta em operação não terá uma lucratividade imediata se esta depender 

somente da produção de acetona, visto que o valor em reais produzido de acetona 

menos o valor gasto em reagentes, resultaria em um déficit de R$ 38.009,49. Isso 

poderia mudar ou não, se nesse estudo fosse incluído o custo de produção de 

hidrogênio, que é subproduto da reação de desidrogenação do isopropanol. 

Como proposta para trabalhos futuros, recomenda-se utilizar a planta de 

simulação de vapor desenvolvida neste trabalho para todos os resultados de 

ecoindicadores e, também, fazer uma análise de viabilidade técnica e econômica para 

a planta proposta comparado com a planta otimizada como fez Luyben (2011) em seu 

estudo, que otimizava a planta a partir do aumento da pressão. 
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