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É absolutamente claro nos dias atuais que a presente escala e taxa de 

desenvolvimento de forças produtivas requerem uma abordagem 

diferente das questões ligadas à proteção ambiental e ao uso racional 

de recursos naturais. Essa é uma tarefa de imensa importância 

econômica e social. Além disto, é também uma questão de futuro. [...] 

 

(A.P. Semyonov – WCED, 1987) 



 

  

RESUMO 

Atualmente, a indústria química busca desenvolver práticas de produção mais limpa 

mediante a otimização de procedimentos operacionais e novas tecnologias com o intuito de 

eliminar ou reduzir a geração dos impactos ambientais associados aos seus processos. Essa 

tendência, ligada à maior conscientização acerca dos efeitos das atividades antropogênicas 

sobre o meio ambiente, contribui para o avanço e implementação de ferramentas de análise de 

desempenho, entre as quais destaca-se a simulação de processos. A isopropilamina, presente na 

produção de produtos como agrotóxicos, é largamente produzida pela aminação catalítica do 

isopropanol seguida por etapas de separação. Neste trabalho, avalia-se a ecoeficiência 

comparativa relativa aos ecoindicadores de consumo de água, consumo energético e emissão 

de CO2 de duas rotas de produção de isopropilamina que se diferem pelas etapas de separação 

empregadas. Os resultados obtidos com o auxílio da simulação computacional permitiram 

constatar que o processo que utiliza um separador líquido-líquido seguido por uma coluna de 

destilação para a separação da água formada no processo da diisopropilamina, subproduto 

reacional, e isopropanol não reagido apresenta melhor desempenho ambiental que o processo 

no qual essa separação é realizada através de uma única etapa de retificação com relação a todos 

os ecoindicadores estudados, resultando em um ganho em ecoeficiência de 20,8 %.   

Palavras-chave: Isopropilamina. Processos de produção. Ecoindicadores. Ecoeficiência. 

Simulação. 

 



 

  

ABSTRACT 

Nowadays, the chemistry industry is focused on the development of cleaner production 

practices throught operating procedures otimization and new technologies for eliminate or 

decrease the environmental impacts related to their processes. This tendency, connected to the 

awareness of the effects of anthropogenic activities on the environment, contributes to the 

advance and implementation of performance analysis tools, among which is highlighted the 

process simulation. The isopropylamine, present in the manufacture of products as agrotoxics, 

is widely produced by the catalytic amination of isopropanol followed by separation steps. This 

work evaluates the comparative eco-efficiency related to the CO2 emission, water and energy 

consumption eco-indicators of two industrial routes for isopropylamine production that differ 

by the separation steps utilized. The results obtained with the aid of computational simulation 

permitted to verify that the process with a liquid-liquid separator followed by a distillation 

column for the separation of the water formed in the process from the diisopropylamine, side 

product, and unreacted isopropanol shows better environmental performance than the process 

that uses a stripping tower in relation to all the eco-indicators studied, resulting in an eco-

efficiency gain of 20.8 %. 

Keywords: Isopropylamine. Production processes. Eco-indicators. Eco-efficiency. Simulation.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório apresenta a motivação para a escolha do tema abordado e sua 

importância por intermédio da contextualização do mesmo no cenário mundial. Posteriormente, 

apresentam-se os objetivos específicos e a estruturação do presente trabalho. 

1.1 CONTEXTO 

A humanidade tem presenciado nos últimos séculos grande desenvolvimento científico, 

tecnológico e econômico acompanhado pelo aumento populacional e das tendências 

consumistas, que ocorrem como consequência do modelo econômico predominante em escala 

mundial. Nesse cenário, o aumento das áreas urbanas, da atividade industrial e da demanda 

energética, entre outros fatores pertinentes, trouxeram consigo a inevitável preocupação com 

os efeitos das atividades antropogênicas sobre o meio ambiente a longo prazo, principalmente 

nas últimas décadas. 

A preocupação com os impactos ambientais causados pelas intervenções humanas sobre 

o meio em que estão inseridos – dentre os quais pode-se citar a exploração de recursos naturais, 

muitas vezes não renováveis, o desmatamento, a poluição de solos, ar e corpos de água – tem 

incentivado discussões em nível mundial sobre a necessidade da criação de medidas que 

permitam alcançar um desenvolvimento capaz de conciliar o atendimento das necessidades 

presentes da população mundial com a preservação ambiental e mitigação dos impactos 

causados sobre o meio ambiente para assegurar a qualidade de vida da população, permitir a 

sobrevivência de futuras gerações e a manutenção da vida.  

A mobilização em torno das questões ambientais ganhou destaque desde a primeira 

conferência mundial sobre o meio ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, mas já acontecia 
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de maneira localizada em diversos países através, por exemplo, da formação de organizações 

não governamentais com foco na preservação ambiental como o Sierra Club, fundado em 1892 

nos Estados Unidos, o World Wildlife Fund (WWF), fundado na Suíça em 1961, e o 

Greenpeace, fundado no Canadá em 1971. Essa mobilização contribuiu, destacadamente desde 

meados do século XX, para o aumento da conscientização ambiental e maior rigidez das 

legislações reguladoras de questões ambientais em todo o mundo. 

O conceito de desenvolvimento sustentável – debatido de forma generalizada na 

Conferência de Estocolmo em 1972 e formalmente definido em 1987 no Relatório de 

Brundtland, formulado pelo World Commission on Environment and Development (WCED) – 

surgiu, nesse contexto, como parte do processo de conscientização ambiental em escala 

mundial, baseando-se em um modelo de desenvolvimento no qual as necessidades presentes 

são satisfeitas sem comprometer a capacidade de gerações futuras de satisfazerem as suas 

próprias necessidades (UN, 1972; WCED, 1987). Desde que foi introduzido, este conceito 

ganhou espaço nas discussões a respeito de temas que abordam a relação do ser humano com o 

meio ambiente e a sustentabilidade tornou-se um fator indispensável a ser considerado em 

projetos ambientalmente amigáveis. 

Atualmente, diversas empresas dos setores industrial, comercial e de serviços, 

conscientes sobre os impactos de suas atividades sobre o meio ambiente, já adotam a 

sustentabilidade como princípio norteador de suas políticas e decisões operacionais. Na 

indústria particularmente, isso ocorre como consequência da necessidade de se adequar 

desenvolvimento econômico e constantes demandas de mercado a uma produção otimizada e 

ecoeficiente, que leve à obtenção de  produtos com menor consumo de matérias primas, energia 

e utilidades, além de menor geração de efluentes e resíduos, principalmente aqueles que 

apresentam alta toxidade, de forma a reduzir os impactos ambientais associados ao processo 

produtivo e ainda permitir o aumento da eficiência econômica do mesmo (UNCTAD, 2004; 

ESCAP, 2009).     

 A ecoeficiência, formalmente definida em 1992 pelo World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), representa uma relação direta entre variáveis ambientais 

relevantes e uma variável econômica associada, apresentando-se como uma ferramenta útil para 

a avaliação parcial da sustentabilidade – uma vez que não considera, na maior parte dos estudos, 

os aspectos sociais da mesma, conforme destacado na literatura (ZHANG et al., 2008). A 

avaliação da ecoeficiência de processos é obtida com base nos ecoindicadores, razões entre as 

variáveis citadas anteriormente que permitem o acompanhamento periódico dos desempenhos 
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ambiental e econômico de forma integrada ou ainda a avaliação comparativa da ecoeficiência 

– e.g. de duas ou mais configurações de um processo produtivo (VERFAILLIE e BIDWELL, 

2000; SALING et al., 2002). 

O número de empresas que utilizam análises de ecoeficiência cresce no cenário atual 

devido à necessidade do acompanhamento de processos com relação às restrições de legislações 

ambientais e ao fato de tais análises permitirem o melhor direcionamento da otimização de 

procedimentos operacionais e a criação de um “marketing verde”, fator relevante como 

consequência da maior conscientização ambiental das partes interessadas, ou stakeholders, 

observada nos dias atuais. Na indústria química, a apropriada gestão dos aspectos ambientais é, 

em especial, importante e necessária como consequência de seu grande potencial poluidor, o 

que torna relevante a implementação de medidas de engenharia e o desenvolvimento de novas 

tecnologias e rotas de síntese que visem o aprimoramento de sua ecoeficiência (UNCTAD, 

2004; JENCK et al., 2004). 

Na produção da isopropilamina (MIPA) – um composto químico presente na produção 

de defensivos agrícolas, surfactantes, compostos ativos de fármacos, entre outros exemplos –, 

o estudo de melhorias operacionais e da configuração das rotas industrais utilizadas para 

aumento do desempenho ambiental e econômico do processo é motivado pela crescente 

importância comercial e consequente aumento da produção desse composto no decorrer dos 

anos. O processo convencional de produção da MIPA envolve, em geral, a aminação catalítica 

do isopropanol (IPA) ou acetona na presença de hidrogênio, seguida por sucessivas etapas de 

separação para obtenção do produto de interesse e separação da água formada no processo da 

diisopropilamina (DIPA), obtida como subproduto em reação secundária, e IPA não reagido 

(SHARMA e KAISTHA, 2015; NOUWEN et al., 2003a).  

As rotas de produção de MIPA diferenciam-se com relação ao catalisador empregado e 

quanto às etapas de separação utilizadas. No caso da MIPA ser o único produto de interesse da 

rota de síntese, as etapas de separação podem ser otimizadas mediante o reciclo da DIPA e IPA 

para a etapa de reação do processo. Na busca pela maior ecoeficiência desse processo, variáveis 

ambientais pertinentes incluem o consumo de água, consumo energético e emissão de CO2 que 

são especialmente sensíveis à(s) etapa(s) de separação utilizada(s) para obtenção do reciclo de 

IPA e DIPA, que pode apresentar diversas variações devido à característica de não idealidade 

da mistura IPA/DIPA/H2O e da formação de múltiplos azeótropos no sistema (CHALLIS, 1954; 

NOUWEN et al., 2003b).    
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A simulação computacional, que vem se desenvolvendo de maneira considerável nas 

últimas décadas, é uma ferramenta versátil devido a suas aplicações nas diversas áreas do 

conhecimento – tais como a modelagem de produtos e simulação de processos. Particularmente, 

a simulação de processos é utilizada na indústria química como instrumento na avaliação de 

alternativas de medidas operacionais, controle de processos, análise de desempenho, entre 

outros, reduzindo o tempo e a alocação de recursos necessários à realização de procedimentos 

experimentais (CASAVANT e CÔTÈ, 2004; TUMILAR et al., 2016). No contexto da 

simulação de processos químicos, a avaliação da ecoeficiência pode ser realizada por meio do 

cálculo de ecoindicadores relevantes a partir de resultados obtidos para as correntes de massa e 

energia, objetivando análises comparativas. 

  Considerando a importância da isopropilamina na indústria química, este trabalho 

apresenta um estudo da ecoeficiência de duas rotas industriais de produção de MIPA. Para a 

obtenção das correntes de massa e energia pertinentes ao estudo, utiliza-se a simulação 

computacional como ferramenta para obtenção de resultados mais realistas dos processos 

propostos por Sharma e Kaistha (2015), incluindo a simulação das plantas de utilidades de água 

e vapor necessárias para o atendimento individual de cada processo de produção. Os resultados 

obtidos são utilizados para avaliação comparativa da ecoeficiência dos processos citados 

através do índice comparativo de ecoeficiência (ICE) apresentado por Pereira et al. (2014).  

1.2 OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo comparativo da ecoeficiência de 

duas configurações de um processo de produção de isopropilamina a partir da aminação do 

isopropanol (IPA) relativa aos ecoindicadores de consumo energético, consumo de água e 

emissão de CO2. As configurações citadas diferem principalmente com relação à separação da 

diisopropilamina (DIPA), produto secundário formado no processo, da água que é formada 

como subproduto. No primeiro processo considerado, a separação da DIPA é obtida em uma 

etapa de retificação, enquanto o segundo processo considera uma etapa de decantação, onde a 

maior parte da DIPA é obtida na fase orgânica, seguida por uma torre de destilação que permite 

a obtenção da DIPA e IPA não separadas no decantador. A DIPA separada pode então ser 

reciclada para a seção de reação da planta juntamente com a IPA não reagida e água em 

concentração próxima à concentração do azeótropo formado no sistema. 
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Os dados pertinentes aos cálculos foram obtidos por simulação computacional das duas 

plantas citadas por meio do software UniSim® Design Suite R390, da Honeywell, cuja licença 

está disponível nos computadores do laboratório de simulação da Universidade Federal 

Fluminense. Para a obtenção de dados mais realistas relativos ao consumo de água para geração 

de vapor e fornecimento de água de resfriamento, além de melhores resultados quanto às 

emissões de CO2 provenientes da caldeira, as plantas de utilidades pertinentes para suprimento 

individual dos respectivos processos de produção foram simuladas utilizando-se regras 

heurísticas disponíveis na literatura. 

1.3 ESTRUTURA 

Este capítulo introdutório, que apresenta a contextualização do tema abordado e os 

objetivos deste trabalho, é sucedido por cinco capítulos conforme descrito: 

Capítulo 2: apresenta a revisão bibliográfica sobre a isopropilamina, seu processo de 

produção, e o conceito de ecoindicadores como ferramenta de avaliação da ecoeficiência de 

processos.  

Capítulo 3: descreve o processo de produção da isopropilamina e detalha as plantas de 

produção analisadas neste trabalho. São apresentados ainda as regras heurísticas relevantes à 

simulação das plantas de geração de vapor e sistema de água de resfriamento, obtidas mediante 

revisão bibliográfica.  

Capítulo 4: apresenta a metodologia adotada na simulação das plantas de produção e 

utilidades, cálculos dos ecoindicadores em estudo e do índice comparativo de ecoeficiência. 

Capítulo 5: traz os resultados obtidos a partir das considerações apontadas nos capítulos 

que o precedem e as discussões pertinentes a sua análise. 

Capítulo 6: destaca as conclusões do presente trabalho e aponta sugestões para trabalhos 

futuros acerca do tema. 

Ao fim do trabalho encontram-se as referências bibliográficas citadas no decorrer de 

todo o texto.



 

 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os próximos tópicos apresentam o processo de produção de isopropilamina e suas 

particularidades, incluindo a revisão bibliográfica sobre as plantas de utilidades necessárias para 

o suprimento da demanda de vapor e água para resfriamento individual de uma planta de 

produção. Posteriormente, aborda-se o conceito de ecoindicadores como ferramentas de 

avaliação da ecoeficiência de processos e a simulação computacional como auxiliar na análise 

de processos de produção.  

2.1 ISOPROPILAMINA 

 A isopropilamina é uma amina primária que se apresenta como líquido incolor nas 

condições normais de temperatura e pressão. Seu ponto de ebulição normal é de 31,78 ºC e sua 

massa molecular de 59,11 g/mol. Esse composto possui ampla aplicação na indústria química, 

principalmente como intermediário, estando presente na produção de detergentes, corantes, 

plásticos, produtos farmacêuticos, pesticidas, herbicidas – entre os quais destaca-se o Roundup 

da Monsanto –, entre outros exemplos (ASPRION et al., 2013). Comercialmente, esse 

composto é encontrado, em geral, com pureza mínima de 99,5 %, contendo pequenas 

porcentagens de amônia, diisopropilamina e outros compostos orgânicos presentes como 

impurezas (OXEA, 2007; BASF, 2007; TAMINCO, 2007).   

2.1.1 Processo de Produção de MIPA 

A maioria das rotas industriais para a obtenção de aminas alifáticas é baseada na 

aminação catalítica da cetona, aldeído ou álcool correspondente na presença de hidrogênio, 
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realizada em condições de temperatura e pressão adequadas para a obtenção de boa seletividade 

e conversão elevada do reagente limitante (REIF et al., 1996; NOUWEN et al., 2003a,b). A 

presença do hidrogênio é importante por impedir a formação preferencial de nitrilas e aldiminas 

no processo catalítico (GROGGINS, 1958). 

Catalisadores utilizados nesses processos podem ser preparados a partir de diversos 

metais como Cu, Co, Fe, Ag, Mo, Zr, Ni, suportados ou não, assim como misturas dos metais 

citados ou de seus óxidos. Um dos exemplos de catalisadores descritos na literatura é obtido a 

partir da mistura de óxidos de Zr, Cu e Ni, geralmente suportados em alumina, sílica, óxidos de 

zircônio, entre outros. Catalisadores preparados a partir de óxidos são, em geral, previamente 

tratados com hidrogênio por determinado período de tempo para reduzir parte dos compostos 

presentes a seus respectivos metais (REIF et al., 1996; KUBANEK et al., 2011).  

Particularmente, a aminação catalítica do isopropanol (IPA) em fase gasosa para 

obtenção da isopropilamina (MIPA), dada pela Equação (2.1), é conduzida preferencialmente 

em reator tubular de leito fixo a alta pressão e temperatura, na presença de hidrogênio e excesso 

de amônia (ASPRION et al., 2013). A formação de diisopropilamina (DIPA) no processo ocorre 

como consequência da reação secundária indicada pela Equação (2.2) e pode ser minimizada 

através da adequação das condições operacionais (LUYBEN, 2011).  

CH3CHOHCH3 (g) + NH3 (g)  →   CH3CHNH2CH3 (g) + H2O(g) (2.1) 

CH3CHOHCH3 (g) + CH3CHNH2CH3 (g)  →  (CH3)2HC-NH-CH(CH3)2 (g) + H2O (g) (2.2) 

A DIPA formada reage com a amônia presente no meio reacional de acordo com a 

Equação (2.3), resultando na isopropilamina como produto. Desse modo, o excesso de amônia 

e o reciclo da DIPA no sistema favorecem maiores conversões finais no produto principal.  

(CH3)2HC-NH-CH(CH3)2 (g) + NH3 (g)  ↔  2 CH3CHNH2CH3 (g) (2.3) 

No processo convencional de produção de MIPA, a seção de separação do efluente do 

reator consiste em uma etapa de separação flash e sucessivas etapas de destilação que permitem 

a recuperação da amônia utilizada em excesso, hidrogênio, DIPA e isopropanol não reagido, 

que podem ser reciclados à seção de reação da planta, e a obtenção do produto final na pureza 
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adequada a sua comercialização. O projeto dessas etapas deve considerar aspectos importantes 

como o excesso de amônia que deve ser empregado para obtenção de uma relação otimizada 

entre a energia consumida e o capital de investimento necessário para as etapas de recuperação 

da amônia e da DIPA, considerando que esse excesso reduz a corrente de reciclo de 

IPA/DIPA/H2O mas aumenta os fatores citados para a separação da amônia (LUYBEN, 2011; 

SHARMA e KAISTHA, 2015; LENEL e FEATHERSTONE, 1974).  

A separação da DIPA e do isopropanol não reagido da água formada no processo 

reacional é outro ponto importante para o projeto da planta devido à presença no sistema dos 

pares azeotrópicos de mínimo DIPA-H2O, IPA-DIPA e IPA-H2O, cujas composições na 

pressão de 101,3 kPa, obtidas por meio do software UniSim® e duas referências bibliográficas, 

são apresentadas na Tabela 2.1. Observa-se pela tabela citada que os valores obtidos através do 

UniSim® encontram-se em concordância com aqueles disponíveis na literatura.   

Tabela 2.1 – Composição dos azeótropos binários presentes na etapa de separação a uma 

pressão de 101,3 kPa. 

Par 

azeotrópico 

UniSim® Horsley, 1961 Gmehling et al., 2005 

Teb (ºC) Comp. Molar Teb (ºC) 
Comp. 

molar 
Teb (ºC) 

Comp. 

Molar 

DIPA/ 
75,04 

0,651/0,765/0,140* 
74,1 

0,64 
74,1 

0,6346 

H2O 0,349/0,234/0,860 0,36 0,3654 

IPA/ 
80,13 

0,69 
80,10 

0,69 
80,6 

0,6740 

H2O 0,31 0,31 0,3260 

IPA/ 
79,34 

0,46 
79,7 

0,53 
79,8 

0,4890 

DIPA 0,54 0,47 0,5110 

*composição global / composição fase orgânica / composição fase aquosa 

A Figura 2.1 mostra o diagrama de temperatura versus composição para o sistema 

binário DIPA-H2O obtido a partir de dados do UniSim®, utilizando-se o pacote termodinâmico 

NRTL, para pressão de 101,3 kPa, que permite observar a característica heterogênea do 

azeótropo de mínimo formado. Esse azeótropo é o principal fator para o aumento do reciclo de 

água no processo, já que a quantidade de IPA na recuperação da mistura IPA/DIPA/H2O pode 

ser mantida baixa pela adequação das condições de operação do reator de aminação. A 

formação de azeótropo heterogêneo no sistema permite que a(s) etapa(s) de separação da DIPA 

para reciclo no sistema sejam projetadas objetivando-se uma composição próxima àquela da 

fase orgânica, reduzindo o reciclo de água dentro da planta. 
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Figura 2.1 – Equilíbrio líquido-vapor para o par DIPA-H2O a 101,3 kPa.  

Fonte: Dados obtidos por meio do UniSim®
. 

2.2 PLANTAS DE UTILIDADES 

As utilidades necessárias a um processo de produção, tais como energia elétrica, água e 

ar de resfriamento, vapor e outros fluidos de troca térmica, podem ser fornecidas por empresas 

externas, públicas ou privadas, pela própria empresa mediante uma planta de utilidades que 

atende a um conjunto de plantas próximas ou ainda por plantas de utilidades exclusivas para o 

atendimento da demanda do processo de produção em questão (TURTON et al., 2009). Neste 

trabalho, o último caso será considerado para o fornecimento de vapor e água de resfriamento 

às plantas de produção de isopropilamina. O funcionamento e as características de projeto das 

plantas de utilidades correspondentes são brevemente abordados nos próximos tópicos. 

2.2.1 Geração de Vapor de Aquecimento 

O vapor de água é uma fonte de calor eficiente e economicamente gerado em plantas 

instaladas para atender a uma ou mais unidades próximas para uma ampla gama de aplicações 

industriais, tais como processos de aquecimento e esterilização de equipamentos. Esse fluido 

apresenta alto coeficiente de transferência de calor, é não tóxico e visível em caso de 

vazamentos, além de permitir o fácil controle das temperaturas envolvidas nos processos de 
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troca térmica pelo ajuste da pressão do vapor – como consequência, os controladores de 

temperatura que atuam sobre a vazão de vapor apresentam baixos tempos de resposta a 

variações de processo. Todas essas características somadas ao baixo custo e à disponibilidade 

da água, tornam o vapor uma excelente opção para uso como utilidade, sendo este o fluido de 

troca térmica mais utilizado para aquecimento de correntes de processo na indústria química 

(TOWLER e SINNOTT, 2007; SPIRAX SARCO, 2017).   

As plantas de geração de vapor fornecem vapor para uma ou mais plantas de produção 

interligadas a ela nos diferentes níveis de pressão exigidos pelos processos de troca térmica. A 

Figura 2.2 apresenta um sistema genérico de produção de vapor.  

Figura 2.2 – Sistema de produção de vapor. 

Alta pressão

Média pressão

Baixa pressão

Retorno do condensado

D
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Processo

Processo

Processo

Caldeira

Preaquecedor

Vent

Blowdown

Fonte: Adaptado de Towler e Sinnott (2007). 

Como representado pela Figura 2.2, a água proveniente da condensação do vapor nos 

seus diferentes usos é misturada à água de reposição – que compensa perdas de processo e o 

uso de vapor para fins como processos de stripping, limpeza e esterilização de equipamentos, 

onde não há retorno de condensado – e passa por um desaerador para remoção de gases 

dissolvidos. A remoção desses gases é necessária para evitar problemas relacionados, 

principalmente, à corrosão de equipamentos do processo e é realizada através de um processo 

de retificação que utiliza vapor de baixa pressão gerado na própria planta de utilidade. Os 
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desaeradores industriais são geralmente do tipo bandeja ou spray, que permitem a redução do 

teor de oxigênio dissolvido para valores menores que 7 µg.L-1 (TURTON et al., 2009; 

TOWLER e SINNOTT, 2007; USA, 1989). 

O tratamento apropriado da água que alimenta a planta de geração de vapor é um fator 

importante para reduzir ou evitar problemas associados à corrosão, que limitam a vida útil de 

equipamentos como a própria caldeira, e às incrustações – que ocorrem devido à deposição de 

particulados e material orgânico sobre os tubos da caldeira, resultando na redução da eficiência 

de troca térmica nesse equipamento e corrosão acentuada. A forma como esse tratamento será 

realizado depende da qualidade da água de abastecimento disponível e deve incluir etapas como 

a cloração para desinfecção da água, remoção de cátions de cálcio e magnésio e descloração. O 

tratamento da água reduz a corrente de purga da planta, aumentando o número de ciclos de 

concentração (Nciclos) viável para o processo, sendo Nciclos definido como a razão entre a 

concentração de sólidos totais dissolvidos (STD) na água de saída do sistema (purga) e a 

concentração de STD na água de reposição, aplicável às duas plantas de utilidades discutidas 

neste trabalho (HACH, 2017; GE, 2017; USA, 1989). 

 Para o controle apropriado da corrosão em equipamentos, um dos grandes responsáveis 

pelo aumento nos custos de operação para geração de vapor, é importante ainda manter o pH 

do meio em níveis adequados por meio da adição de compostos químicos, controlar as 

condições de temperatura e pressão no sistema, realizar a manutenção adequada dos 

equipamentos e inspeção periódica de tubulações, entre outras medidas. Entre os compostos 

químicos utilizados como aditivos para controle de corrosão estão incluídas as aminas 

neutralizantes como a dimetilisopropilamina, e aminas fílmicas, das quais destaca-se a 

octadecilamina, que podem ser constantemente adicionadas à água de reposição, além de 

sequestrantes de oxigênio como o sulfito de sódio – utilizados quando a eficiência do 

equipamento de desaeração não é suficiente para a eliminação necessária do oxigênio dissolvido 

(GE, 2017; USA, 1989). 

 Conforme esquematizado na Figura 2.2, a água de reposição, ou makeup, devidamente 

tratada passa pelo processo de desaeração, que visa a eliminação dos gases dissolvidos, 

principalmente o oxigênio e dióxido de carbono, para ser posteriormente enviada para a caldeira 

onde o calor de queima do combustível disponível na unidade promove a ebulição e 

sobreaquecimento do vapor formado. A etapa de preaquecimento que antecede a caldeira é 

incluída, por exemplo, quando a temperatura da água de alimentação não é adequada ou quando 

há o interesse de recuperar calor de correntes a altas temperaturas que deixam a planta, como a 
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corrente de gases de exaustão da caldeira, o que gera economia no gasto de combustível para 

geração de vapor. A purga, ou blowdown, de parte de alimentação da água da caldeira é usada 

como medida de controle da concentração de sólidos dentro da mesma (SPIRAX SARCO, 

2017; TOWLER e SINNOTT, 2007). 

Para atender às necessidades do processo, o vapor gerado na caldeira encontra-se na 

maior pressão requerida pelo mesmo, sendo parte dele expandido em turbinas, que geram 

eletricidade utilizada na própria planta, ou válvulas let-down para obtenção de vapor a níveis 

de pressão mais baixos. As pressões de vapor requeridas por uma planta dependerão das 

temperaturas de entrada e saída das correntes de processo do equipamento de troca térmica onde 

o vapor é usado como fluido de aquecimento e podem estar nos níveis de alta, média e baixa 

pressão. A maior pressão na qual vapor é usualmente fornecida por plantas de utilidade 

encontra-se em torno de 4238 kPa, com temperatura corresponde de 253 ºC. O vapor de baixa 

pressão é usado em processos de troca térmica que requerem temperaturas mais baixas, 

processos de esterilização, no desaerador, entre outros, sendo que alguns de seus usos não 

retornam condensado à planta de utilidade (TOWLER e SINNOTT, 2007; WALLAS, 2002). 

As caldeiras para uso industrial são divididas em flamotubulares, onde a água sendo 

vaporizada fica na região do casco da caldeira enquanto os gases de combustão atravessam o 

sistema de troca térmica por meio de tubulações, e aquatubulares, nas quais a água sendo 

vaporizada atravessa a caldeira no interior de tubos. As caldeiras flamotubulares são as mais 

utilizadas para a geração de menores quantidades de vapor (normalmente inferiores a 15 t/h) a 

baixas e médias pressões devido ao menor custo de construção e eficiências comparáveis às de 

caldeiras aquatubulares em condições similares, haja vista a maior complexidade construtiva 

dessas últimas. As caldeiras aquatubulares apresentam melhor custo benefício na geração de 

quantidades elevadas de vapor (superiores a 15 t/h) e altas pressões (BIZZO, 2003). 

2.2.2 Sistema de Água de Resfriamento 

Os sistemas de água de resfriamento podem ser divididos em sistemas de passagem 

única, onde a água é descartada após o uso, e sistemas com recirculação do tipo fechado ou 

aberto – nos quais a água é descartada, após passar por um processo de resfriamento, em uma 

corrente de purga que considera o número de ciclos de concentração aceitável para a qualidade 

da água fornecida ao sistema. O sistema com recirculação, apresentado de forma esquemática 
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na Figura 2.3, é o mais usado na indústria por permitir menor consumo contínuo de água e o 

despejo da mesma a uma temperatura ambientalmente apropriada através da purga, permitindo 

eliminar os efeitos que podem ser causados no ecossistema aquático devido ao lançamento de 

água a temperaturas elevadas nos corpos receptores, como ocorre em sistemas de resfriamento 

sem recirculação, ou de passagem única, onde a água não passa por sistema de controle de 

temperatura antes de ser descartada (KIM e SMITH, 2001; GE, 2017).    

Figura 2.3 – Sistema de água de resfriamento com recirculação.  

Fonte: Adaptado de Ortega et al. (2010). 

Os sistemas de passagem única demandam altos volumes de água e, por isso, a água 

utilizada no sistema é muitas vezes captada diretamente de rios, lagos ou outros corpos 

próximos, sendo usualmente descartada diretamente nos corpos receptores. A água utilizada 

nesses sistemas recebe tratamento inferior ao da água utilizada no sistema com recirculação, 

tornando problemas associados à corrosão, formação de filmes biológicos e deposição de 

sólidos nas paredes de tubulações e equipamentos fatores mais críticos, controlados pela adição 

de compostos químicos apropriados como polifosfatos para controle da corrosão e agentes 

oxidantes para controle microbiológico. Nos sistemas com recirculação, por outro lado, esses 

efeitos são melhor controlados como consequência da maior qualidade da água necessária ao 

fornecimento da planta de utilidade, principalmente no caso dos sistemas fechados (GE, 2017).   

As principais vantagens do sistema fechado com recirculação, onde o resfriamento da 

água circulante ocorre sem a presença de processos evaporativos, incluem o melhor controle da 
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temperatura nos trocadores de calor do sistema e as pequenas vazões de água de reposição 

requeridas. Contudo, os sistemas abertos são os mais utilizados para aplicações gerais devido 

às facilidades operacionais que oferece, principalmente para o uso de maiores volumes de água. 

Nestes sistemas, o resfriamento da água se dá pela sua passagem por uma torre de resfriamento 

que pode ser do tipo tiragem natural, mecânica forçada ou mecânica induzida, sendo as torres 

de tiragem mecânica as mais utilizadas na indústria em geral por permitir o melhor controle da 

temperatura da água de saída, já que as condições de operação das torres de tiragem natural 

dependem mais fortemente das condições atmosféricas. As torres de tiragem mecânica forçada 

e induzida diferem pelo posicionamento do ventilador, utilizado na entrada e saída de ar, 

respectivamente (GE, 2017; MIRRE et al., 2015).     

As torres de tiragem mecânica induzida podem ainda ser classificadas pela configuração 

dos fluxos de ar e água em seu interior, que se dão em contracorrente ou fluxo cruzado. A 

ilustração de uma torre de fluxo cruzado é apresentada no Capítulo 3. As torres com fluxo em 

contracorrente, como a esquematizada na Figura 2.3, apresentam comumente desvantagens para 

menores capacidades com relação às torres de fluxo cruzado correspondentes, principalmente 

sua maior altura e potência requerida para o ventilador e bombas. Torres de fluxo em 

contracorrente para maiores vazões tendem a ter essas desvantagens eliminadas, podendo 

inclusive apresentar maior eficiência que as de fluxo cruzado (HENSLEY, 2009).  

A maioria das torres de tiragem mecânica possui enchimento para proporcionar maior 

superfície de troca térmica entre a água e o ar, o que aumenta consideravelmente a eficiência 

do sistema. Torres sem superfícies de troca térmica podem ser utilizadas em situações nas quais 

temperaturas de saída mais elevadas são aceitáveis ou quando contaminantes presentes na água 

inviabilizam o uso de enchimento. A escolha final entre as torres de fluxo em contracorrente e 

fluxo cruzado dependerá das características de projeto, considerações termodinâmicas e análise 

dos custos de construção da torre (HENSLEY, 2009; PERRY, 1997). 

No sistema de água de resfriamento aberto com recirculação, ilustrado pela Figura 2.3, 

a água utilizada nos diversos processos de troca térmica da unidade é enviada para a torre de 

resfriamento onde tem sua temperatura reduzida pelo contato direto com ar. Na torre, ocorrem 

sucessivos processos de troca térmica e transferência de massa que resultam na evaporação e 

arraste de parte da água sendo resfriada. A água que deixa a torre devido ao arraste pelo ar 

corresponde a cerca de 0,2 % da água de entrada, enquanto a água perdida por evaporação 

encontra-se em torno de 1 % para uma variação de temperatura da água de cerca de 5,6 ºC, 
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podendo ser estimada pela relação empírica apresentada pela Equação (2.4) (KIM et al., 2001; 

GE, 2017; WALLAS, 2002). 

E =
CE(Tin − Tout) ṁin

560
 (2.4) 

Onde CE é o fator de evaporação, normalmente entre 0,75 e 1; Tin e Tout são as temperaturas de 

entrada e saída da água, respectivamente, em ºC; ṁin é a vazão da água de entrada em t/h; E é 

a perda por evaporação em t/h.  

 No fundo da torre há um pequeno reservatório de onde a água, após ser parcialmente 

purgada, é bombeada para a unidade a qual atende. O controle de qualidade da água fornecida 

pela planta de utilidade é importante para evitar problemas associados à corrosão de 

equipamentos e a incrustações nas paredes de tubulações de trocadores de calor que provocam 

a redução da eficiência de troca térmica e, por isso, faz-se necessário o uso de aditivos químicos, 

como inibidores de corrosão, além da corrente de purga – que permite o controle da composição 

da água principalmente quanto ao teor de sólidos, devendo atender às legislações vigentes 

quanto a sua composição para despejo (GE, 2017). 

 A vazão da água de reposição (ṁrep) necessária para operação da planta de utilidades 

pode ser calculada empregando-se a Equação (2.6) (PANJESHAHI et al., 2009), onde o número 

de ciclos de concentração (Nciclos) é limitado pelo tratamento químico da água, por restrições 

ambientais e de operação. Observa-se pela Equação (2.5) que as perdas do sistema são 

atribuídas à corrente de purga e à perda por evaporação, sendo possível desprezar perdas por 

vazamentos, por exemplo. Nciclos conforme apresentado pela Equação (2.5) é obtido pela 

consideração do balanço de sólidos do sistema e situa-se usualmente entre 2 e 4 ciclos 

(ORTEGA et al., 2010).  

Nciclos =
ṁrep

ṁpurga
=

ṁpurga+E

ṁpurga
=

ṁrep

ṁrep− E
   (2.5) 

ṁrep =
Nciclos∙E

Nciclos−1
         (2.6) 
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2.3 INDICADORES DE ECOEFICIÊNCIA 

Introduzida em 1992 pela WBCSD em meio à crescente discussão em torno de temas 

ambientais e sobre a necessidade da implementação de um desenvolvimento sustentável, a 

ecoeficiência é hoje um conceito importante como ferramenta de avaliação da performance 

ambiental de processos e economias. Focada inicialmente na escala empresarial e 

posteriormente ampliado para, por exemplo, cenários econômicos nacionais e regionais 

(WURSTHORN et al., 2011; MICKWITZ et al., 2006), a ecoeficiência permite, mediante 

grupos de indicadores adequados, o estabelecimento de critérios de decisão quanto ao projeto 

de produtos, processos de produção, implementação de medidas de melhoria para redução de 

emissões e descarte de rejeitos, entre outros exemplos, pelo acompanhamento de variáveis 

ambientais e econômicas pertinentes (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000; UNCTAD, 2004). 

 Os indicadores de ecoeficiência, ou ecoindicadores, são definidos na literatura como a 

razão entre uma variável econômica e uma variável ambiental (VERFAILLIE e BIDWELL, 

2000), conforme apresentado pela Equação (2.7), ou ainda pela razão inversa (MÜLLER e 

STURM, 2001; UNCTAD, 2004), como exemplificado pela Equação (2.8). Em ambas as 

relações, a variável econômica pode ser representada pela quantidade produzida ou pela receita 

líquida obtida pela venda dos produtos, enquanto as variáveis ambientais usualmente 

empregadas na indústria incluem consumo de energia, consumo de matéria-prima, consumo de 

água, emissão de gases de efeito estufa, toxidade e risco (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000; 

SALING et al., 2002).  

Ecoindicador =
variável econômica 

variável ambiental
  (2.7) 

Ecoindicador =
variável ambiental 

variável econômica
  (2.8) 

 Apesar da análise da ecoeficiência a partir de ecoindicadores ser bastante discutida na 

literatura, é notória a ausência de uma forma padronizada de realização dessa análise, tanto para 

a escolha das variáveis ambientais pertinentes quanto para a avaliação e interpretação de grupos 

de ecoindicadores. Assim, as comparações de análises de ecoeficiência ficam limitadas pelas 

considerações utilizadas, como o grupo de indicadores escolhidos. Na indústria, muitas 

empresas já utilizam relatórios anuais de sustentabilidade públicos, onde apresentam os 
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principais ecoindicadores de forma mais padronizada, seguindo recomendações de guias para 

relatório de desempenho ambiental elaborados por associações ou órgãos governamentais, por 

exemplo, tais como a UNCTAD (2004) (MÜLLER e STURM, 2001; VERFAILLIE e 

BIDWELL, 2000; UNCTAD, 2004). 

 2.3.1 Índice Comparativo de Ecoeficiência 

 Como é destacado por Simons et al. (2001), um ecoindicador não possui um valor 

intrínseco. Esses indicadores são, portanto, uma ferramenta de acompanhamento e avaliação de 

desempenho comparativo, podendo ser utilizados para o acompanhamento entre períodos de 

atividade predeterminados, para a avaliação comparativa (benchmarking) entre períodos dos 

desempenhos de diferentes empresas de um setor, para confrontamento de duas ou mais 

alternativas de design de um produto – muito discutido na literatura (e.g., MÜLLER et al., 

2015; PARK et al., 2015; VERFAILLIE e BIDWELL, 2000) por meio da análise de ciclo de 

vida (LCA – life cycle assesment), que considera o impacto ambiental gerado pelo produto 

desde sua fabricação até o seu descarte – , configurações de um processo de produção e medidas 

de otimização, entre outros (SIMONS, 2001; MÜLLER e STURM, 2001). 

 Dessa maneira, a análise da ecoeficiência deve ser feita comparativamente com base em 

um conjunto de ecoindicadores que representem adequadamente o impacto ambiental do 

processo em análise. Com o intuito de realizar essa análise de forma integrada, ou seja, 

considerando simultaneamente todos os ecoindicadores nela envolvidos, Saling et al. (2002) 

desenvolveram o método environmental fingerprint, onde os ecoindicadores são normalizados 

com referência ao maior valor daquele indicador obtido entre uma série de alternativas sendo 

comparadas.  

 Para exemplificar essa metodologia, a Tabela 2.2 apresenta valores para os 

ecoindicadores de consumo de água, consumo energético e emissões de CO2 de um estudo 

hipotético da ecoeficiência de três processos de produção de um determinado produto, incluindo 

os valores normalizados com base nos piores desempenhos ambientais observados para cada 

ecoindicador. 
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Tabela 2.2 – Valores hipotéticos para construção do environmental fingerprint. 

Ecoindicador Processo 1 Processo 2 Processo 3 

Consumo energético (MJ/t produto) 6 9 5 

Valores normalizados 0,67 1,00 0,56 

Emissões de CO2 (tCO2/t produto) 0,50 0,40 0,60 

Valores normalizados 0,83 0,67 1,00 

Consumo de água (m3/t produto) 100 120 90 

Valores normalizados 0,83 1,00 0,75 

A análise da ecoeficiência das alternativas envolvidas no estudo é realizada através do 

gráfico radar construído com os valores normalizados dos ecoindicadores. Para os valores 

apresentados pela Tabela 2.2, o environmental fingerprint correspondente é dado pela Figura 

2.4. A ideia do gráfico é permitir avaliar em quais áreas cada alternativa deve ser otimizada 

para reduzir os impactos ambientais causados (SALING et al., 2002). No caso do estudo 

hipotético considerado, a Figura 2.4 mostra que os processos 1 e 3 deveriam ser otimizados 

com relação à emissão de CO2 para alcançar o patamar do processo 1, enquanto este apresenta 

os piores resultados com relação aos ecoindicadores de consumo energético e de água. 

Figura 2.4 – Environmental fingerprint de um estudo hipotético.  

Em alguns estudos, a alternativa de menor impacto pode ser obtida diretamente do 

environmental fingerprint como aquela que apresenta os melhores resultados com relação a 

todos ou à maior parte dos ecoindicadores considerados. Muitas vezes, porém, o método não 

permite essa identificação visualmente, como no estudo hipotético apresentado, onde a escolha 

entre os processos 1 e 3 através do gráfico radar não é evidente. Baseando-se nisso, Pereira et 

al. (2014) propõem a análise da ecoeficiência das alternativas através da área do gráfico radar 

Consumo energético

Emissão de CO₂Consumo de água

Processo 1

Processo 2

Processo 3
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obtido para cada uma delas e a representação comparativa das ecoeficiências correspondentes 

através do índice comparativo de ecoeficiência (ICE), descrito pelo Equação (2.9). Esse método 

de análise, particularmente, é válido quando os ecoindicadores avaliados utilizam variáveis 

ambientais que podem ser consideradas como tendo impactos de pesos semelhantes.  

ICE = (1 −
ST

ST
∗ ) . 100             (2.9) 

Onde ST corresponde à área do gráfico radar obtida para uma das alternativas em estudo e ST
∗  à 

maior área obtida entre as alternativas.  

2.3.2 Ecoindicador de Consumo Energético 

O consumo energético é um fator indispensável para processos produtivos e diversos 

usos urbanos. Entretanto, a geração dos tipos de energia utilizados tanto na indústria como para 

o consumo urbano, tais como vapor e energia elétrica, têm grande impacto ambiental – 

associado, principalmente, a emissões de gases de efeito estufa. Por isso, a necessidade do 

acompanhamento e otimização do gasto energético é constantemente destacada nas discussões 

acerca de temas ambientais, em especial pelo aumento da demanda energética, que acompanha 

o crescimento populacional através dos anos. Esse cenário é evidenciado pela Figura 2.5, onde 

é apresentado o consumo mundial de energia por fonte energética a partir de 1990, incluindo 

projeções até 2040. As projeções para carvão e energias renováveis com CPP referem-se às 

estimativas baseadas na implementação do clean power plan, regulamentação dos Estados 

Unidos que pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa (EIA, 2016). 

Pela Figura 2.5, verifica-se ainda o aumento do uso de fontes renováveis – dentre as 

quais estão as fontes de energia limpa como as energias solar e eólica –, representando um fator 

positivo na tendência do uso de fontes energéticas. A WEC (2016) destaca, contudo, que apesar 

do progresso quanto ao uso de fontes de energia limpa ser notório ainda ocorre a uma velocidade 

bastante inferior à necessária para reduzir as emissões de gases poluentes aos níveis desejáveis. 

De fato, as projeções da EIA (2016) apontam que em 2040 as energias geradas a partir 

combustíveis fósseis ainda serão responsáveis por cerca de 78 % do consumo energético 

mundial (WEC, 2016; EIA, 2016).  
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 Figura 2.5 – Consumo mundial de energia por fonte de 1990 a 2040.  

Fonte: Adaptado de EIA (2016). 

 Os setores industriais são notadamente grandes consumidores de energia. A indústria e 

o setor de transporte são conjuntamente responsáveis pela maior parte do uso do petróleo e 

outros combustíveis líquidos, sendo a indústria responsável também por grande parcela do uso 

de gás natural e outras fontes energéticas. Nesse cenário, o acompanhamento do consumo 

energético nos setores industriais é importante para possibilitar a implementação de medidas 

operacionais que permitam a obtenção de maior eficiência energética de processos produtivos. 

Esse acompanhamento pode ser realizado empregando-se o ecoindicador de consumo 

energético, representado pela Equação (2.10) – onde o consumo de energia é a energia 

comprada ou gerada na unidade pela queima de combustíveis fósseis, por exemplo, subtraída a 

energia exportada para outros usuários, conforme a Equação (2.11) –, sendo este um importante 

indicador a ser considerado nas análises de ecoeficiência (EIA, 2016; VERFAILLIE e 

BIDWELL, 2000; SIITONEN et al., 2010).  

EICE =
consumo energético (GJ)

quantidade de produtos vendáveis produzidos (toneladas)
  (2.10) 

consumo energético (GJ) =   energia importada − energia exportada      (2.11) 
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2.3.3 Ecoindicador de Emissão de CO2 

As mudanças climáticas associadas ao aumento das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) para a atmosfera representam uma preocupação crescente no cenário global. Esse 

aumento – diretamente ligado ao crescimento populacional e econômico presenciado nas 

últimas décadas e, portanto, à atividade industrial – é devido, particularmente, ao grande 

aumento das emissões de dióxido de carbono (CO2) pela queima de combustíveis fósseis e por 

processos industriais como a produção de cimento e ferro. Já em 2010, as emissões de CO2 

correspondiam a cerca de 74 % das emissões totais de GEEs, 64 % pelas fontes citadas acima 

e 10 % por incêndios florestais e desmatamentos, enquanto as emissões de metano (CH4) e 

óxido nitroso (N2O) somavam 24 % desse total. No mesmo ano, 21 % das emissões de GEEs 

por atividades antropogênicas eram provenientes da indústria por fontes diretas e 11 % por 

fontes indiretas, correspondentes ao consumo de eletricidade e utilidades energéticas (OLIVER 

et al., 2016; IPCC, 2014). 

A Figura 2.6 mostra a variação nas emissões de CO2 no período de 1970 a 2015 para os 

cinco países que mais contribuíram para essas emissões em 2015 e para o Brasil, nono maior 

emissor no mesmo ano.  

Figura 2.6 – Emissão de CO2 para os cinco países com maiores índices de emissão em 2015 e 

para o Brasil.  

Fonte: Dados disponibilizados pelo EC-JRC (2016). 
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China, Estados Unidos, Rússia, Índia e Japão foram juntos responsáveis por cerca de 59 

% das emissões mundiais de CO2 no último ano do período ao qual a Figura 2.6 corresponde, 

tendo a China contribuído para quase 30 % dessas emissões. De 1970 para 2015, as emissões 

mundiais aumentaram em mais de 127 %. Para a China, esse percentual correspondeu a um 

valor superior a 1000 %, evidenciando a relação direta entre impactos ambientais e fatores 

econômicos, considerando que, dentro do mesmo período, esse país passou por um grande 

processo de desenvolvimento econômico (OLIVER et al., 2016; EC-JRC, 2016). 

Esse quadro evidencia a importância do acompanhamento dos índices de emissão de 

CO2, principalmente devido às grandes quantidades emitidas desse gás e por seus efeitos 

ambientais. Para tanto, o ecoindicador de CO2 representa uma ferramenta útil na indústria, 

inclusive como parâmetro a ser considerado em análises de ecoeficiência, por fornecer os dados 

de emissão relativamente à produção de forma clara e objetiva. Esse indicador pode ser 

calculado como a razão entre a quantidade de CO2 emitida e a quantidade de produto gerado 

para um dado período, conforme Equação (2.12) (PEREIRA et al., 2014; SIITONEN et al., 

2010; KHAREL e CHARMONDUSIT, 2008). 

EICO2
=

quantidade de CO2 emitido (toneladas)

quantidade de produtos vendáveis produzidos (toneladas)
  (2.12) 

Para uso do ecoindicador na indústria, a quantidade de CO2 emitido deve considerar 

(IPCC, 1996): 

 as emissões diretas, que ocorrem devido à queima de combustíveis fósseis;  

 emissões indiretas, devido ao uso de energia elétrica e vapor importado de outras 

unidades ou empresas, por exemplo; 

 emissões fugitivas, correspondentes a emissões que não envolvem a queima de 

combustíveis fósseis para fins produtivos, como a queima de gases em sistemas de 

flare e a incineração de compostos orgânicos. 

O objetivo do acompanhamento das emissões de CO2, realizado na indústria pelo uso 

do ecoindicador correspondente, é a realização de estudos que permitam a redução dessas 

emissões pela otimização dos processos nos quais ocorrem. Para tanto, deve-se buscar a maior 

eficiência do consumo energético e a otimização de processos que ocasionem emissões por 

alívio para flare, por exemplo. 
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2.3.4 Ecoindicador de Consumo de Água 

 A apropriada gestão dos recursos hídricos é amplamente discutida devido a sua 

complexidade em meio ao crescimento populacional e econômico. Além de apresentar grande 

importância ambiental e social, a água é um recurso natural de valor econômico e, por isso, a 

gestão desse recurso deve permitir seu uso múltiplo e uma distribuição igualitária. A gestão da 

água apresenta, contudo, desafios que incluem as diferenças regionais quanto à disponibilidade 

dos recursos hídricos, que ocorrem devido a fatores climáticos, e a redução desses recursos nas 

áreas urbanizadas em decorrência, por exemplo, do desmatamento e despejo de poluentes em 

corpos de água (IPCC, 2014; JÄGERSKOG et al., 2016). 

 Diante da preocupação com a preservação dos recursos hídricos e seu consumo 

consciente, é importante a priorização do uso sustentável da água através da implementação de 

medidas apropriadas por parte dos órgãos legislativos competentes, que devem incluir 

penalidades pelo uso indevido dos recursos hídricos e projetos sociais de conscientização. Entre 

essas medidas está a cobrança pelo uso de recursos hídricos que, como salienta a Lei 9.433/97 

– onde é instituída a política nacional de recursos hídricos –, visa reconhecer a água como um 

bem econômico e incentivar a racionalização de seu uso, posto que a mesma é um bem de 

domínio público.  

 A Figura 2.7 ilustra o consumo consuntivo de água por setor no Brasil em 2015 e permite 

observar a contribuição da indústria para o uso da água. 

Figura 2.7 – Demanda consuntiva no Brasil em 2015. 

 

Fonte: Adaptado de ANA (2016). 
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uma parcela expressiva do consumo total em todo mundo. Segundo a FAO (2017), ainda em 

2010, cerca de 19 % da água retirada de fontes superficiais ou subterrâneas para consumo foram 

utilizados para o atendimento da demanda dos setores industriais. Em 2015, a indústria 

brasileira foi responsável por 6 % do consumo consuntivo total do país, enquanto o 

abastecimento humano urbano correspondeu a 8 % desse total, conforme evidenciado pela 

Figura 2.7 (FAO, 2017; ANA, 2016). 

 Os expressivos volumes de água utilizados na indústria com diversas finalidades – tais 

como água de resfriamento, água para lavagem de equipamentos, matéria-prima, geração de 

vapor para aquecimento e esterilização de equipamentos, entre outras – afirmam a importância 

do acompanhamento da eficiência do uso da água para fins industriais visando a redução do 

consumo e da necessidade de tratamentos antes do lançamento dos efluentes resultantes em 

corpos de água. Com essa finalidade, muitas empresas implementam planos internos de controle 

e otimização do consumo da água para suas diversas aplicações através do registro periódico 

do ecoindicador correspondente.        

 O ecoindicador de consumo de água apresenta-se como uma metodologia eficiente de 

realização do acompanhamento citado, podendo ser definido como a razão entre a água 

consumida (m3) e a quantidade de produtos vendáveis produzidos (toneladas) no processo 

considerado dentro de um dado período de tempo, de acordo com a Equação (2.13) (UNCTAD, 

2004; PEREIRA et al., 2014). Diversas empresas – e.g., CLARIANT (2017), NESTLÉ (2017), 

VALE (2017), entre outras – utilizam o ecoindicador de consumo de água em conjunto com 

outros ecoindicadores pertinentes, inclusive os ecoindicadores de emissão de GEEs e consumo 

de energia, para acompanhamento e análise contínua da ecoeficiência de seus processos 

produtivos. 

EIH2O =
quantidade de água consumida (m3)

quantidade de produtos vendáveis produzidos (toneladas)
  (2.13) 

Onde EIH2O representa o ecoindicador de consumo de água. A quantidade de água consumida 

deve incluir a água obtida das diversas fontes para todos os usos no processo de produção, como 

geração de vapor e sistema de resfriamento (KHAREL e CHARMONDUSIT, 2008).   
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2.4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE PROCESSOS 

A simulação computacional avançou de maneira notória acompanhando os progressos 

relacionados à capacidade de processamento e de armazenamento de dados dos computadores.  

Os simuladores computacionais de processos químicos seguiram esse avanço e, atualmente, 

diversos desses simuladores são constantemente desenvolvidos e aprimorados, estando 

disponíveis comercialmente e bastante presentes no meio acadêmico. Entre os diversos 

simuladores de processos químicos presentes no mercado pode-se citar ChemCad, Aspen Plus, 

Hysys, Pro/II e DynSim, CadSim, DynoChem, SuperPro Designer, UniSim Design e outros, 

muitos dos quais podem ser licenciados para universidades para fins educacionais (DIMIAN, 

2003; TURTON et al., 2009). 

Os simuladores de processos permitem a obtenção de estimativas realistas dos balanços 

de massa e energia, perfis de temperatura e pressão em equipamentos e da operação de 

processos químicos, em estado estacionário ou transiente, em uma interface gráfica que facilita 

a entrada de dados, o acesso aos resultados e a visualização do processo. Para tanto, esses 

software contam com uma vasta biblioteca de dados que inclui propriedades físico-químicas e 

termodinâmicas de componentes químicos puros, além de diversos modelos termodinâmicos 

para cálculos relacionados a equilíbrios líquido-vapor e líquido-líquido (TURTON et al., 2009; 

TOWLER e SINNOTT, 2007). 

Os equipamentos disponíveis no software – reatores, torres de destilação, equipamentos 

para a separação de sólidos e outros – são tratados como sub-rotinas iterativas (módulos) 

constituídas de um conjunto de equações pertinentes ao equipamento em questão que simulam 

o comportamento do mesmo a partir de uma série de dados de entrada especificados pelo 

usuário ou calculados para operações anteriores – que podem incluir correntes de entrada, 

especificações de operação dos equipamentos e dados de saída – necessárias para obtenção de 

um grau de liberdade nulo (TOWLER e SINNOTT, 2007; DIMIAN, 2003).  

Apesar da praticidade da utilização dos software de simulação, a confiabilidade dos 

resultados obtidos está condicionada à correta manipulação dos mesmos. Desse modo, o 

engenheiro que realiza a simulação de uma planta de produção deve estar atento, por exemplo, 

à seleção de componentes, necessidade da criação de componentes hipotéticos na biblioteca de 

dados e seleção do pacote termodinâmico apropriado às características dos compostos químicos 

presentes em seu processo (TURTON et al., 2009). 
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 Logo, os simuladores, quando bem utilizados, podem atender de maneira satisfatória a 

diversos objetivos tais como: avaliação de fatores financeiros – investimentos e/ou custos 

operacionais (CAPEX/OPEX) – de configurações diferentes de um mesmo processo ou de 

opções para otimização de um processo já existente; avaliação do impacto de mudanças de 

condições operacionais; simulação de malhas de controle e partida de plantas (startups); 

avaliação dos impactos ambientais de um processo para implementação de otimizações e como 

critério de decisão (CASAVANT e CÔTÉ, 2004).  

Particularmente, o Unisim® Design Suite, utilizado neste trabalho, é um software 

bastante empregado com vários dos objetivos citados, sendo uma ferramenta útil no 

desenvolvimento e avaliação de processos (e.g., PLOEGMAKERS et al., 2013; KARIMI et al., 

2011). Conforme destacado pela Honeywell (2017), o UniSim® oferece uma representação 

gráfica clara e concisa dos fluxogramas de processo, permite o uso de operações lógicas e a 

modelagem de colunas de destilação, reatores, equipamentos rotacionais e outros, em estados 

estacionário e dinâmico mediante modelos que fornecem resultados quantitativamente realistas, 

entre outras características que o tornam adequado para a simulação de um grande número de 

processos e situações. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 – DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

Este capítulo traz a descrição das duas configurações do processo de produção de 

isopropilamina analisadas neste trabalho e as suas ecoeficiências relativas considerando os 

ecoindicadores de consumo energético, consumo de água e emissão de CO2. Ambas as 

configurações do processo são baseadas nas plantas propostas por Sharma e Kaistha (2015), 

que diferem, principalmente, com relação à separação do isopropanol (IPA) não reagido e 

diisopropilamina (DIPA) da água, formada no processo reacional, para reciclo dentro da planta.  

Na primeira planta apresentada, a separação citada é realizada por meio de um processo 

de retificação que permite a obtenção dos compostos desejados na composição próxima ao 

azeótropo formado pelo par DIPA/H2O, visto que a fração molar da IPA na mistura é 

comparativamente baixa. Na segunda planta em estudo, utiliza-se uma etapa de decantação, 

onde a maior fração da DIPA presente na corrente de entrada é obtida na fase orgânica, seguida 

por uma torre de destilação, que permite que o restante dos compostos orgânicos que 

permanecem na fase aquosa seja separado. Neste caso, o reciclo DIPA/IPA/H2O é composto 

pela combinação das duas correntes de composição predominantemente orgânica. 

Posteriormente, são apresentadas as considerações pertinentes à simulação 

computacional das respectivas plantas de geração de vapor e sistema de água de resfriamento 

necessárias para os processos de produção da MIPA citados, baseadas em regras heurísticas 

disponíveis na literatura. Os cálculos dos ecoindicadores analisados também são apresentados 

de forma específica para os processos em estudo, considerando, para isso, o consumo 

energético, as formas de emissão de CO2 e o consumo de água de resfriamento e vapor pelos 

mesmos.  
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3.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO COM TORRE RETIFICADORA 

O processo de produção de aminas é normalmente constituído de duas seções principais: 

a seção de reação e a seção de separação – onde os componentes presentes no efluente do reator 

são separados através de sucessivas etapas de destilação que permitem a obtenção do(s) 

produto(s) de interesse na pureza deseja (HAYES, 2001). Particularmente, no processo de 

produção da isopropilamina, quando não há o interesse de se separar a diisopropilamina como 

produto secundário, a seção de separação pode ser constituída por três torres de destilação, com 

ou sem a utilização de processos auxiliares, precedidas por um separador gás-líquido, cujo 

objetivo é a separação do hidrogênio presente no efluente do reator para reciclo.  

Nos próximos tópicos, é descrito o processo de produção de isopropilamina em cujo a 

última etapa de separação é constituída por um processo de stripping, esquematizado na Figura 

3.1. Os dados descritos são referentes aos resultados obtidos pela simulação da planta proposta 

por Sharma e Kaistha (2015) e os valores entre parênteses referem-se à vazão em kgmol/h. 

Figura 3.1 – Processo de produção de isopropilamina com torre retificadora. 
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Fonte: Adaptado de Sharma e Kaistha (2015). 
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3.1.1 Especificações de entrada 

No primeiro processo considerado, representado pela Figura 3.1, isopropanol e amônia 

são alimentados à planta como líquidos puros a 48,8 ºC e 48,3 ºC, respectivamente, ambos a 

pressão de 2507 kPa e com vazão de 45,4 kgmol/h. Antes de passarem pela etapa de 

preaquecimento, as correntes de reagentes puros são misturadas ao reciclo de amônia, 

correspondente ao destilado da primeira torre de destilação, e de DIPA/IPA/água, proveniente 

da corrente de topo da torre retificadora, resultando em uma corrente de alimentação 

combinada. 

3.1.2 Seção de preaquecimento e vaporização 

A passagem da corrente de alimentação combinada pelo trocador de calor FEHE (feed-

effluent heat exchanger) promove a integração energética entre esta corrente e o efluente do 

reator – o que permite o menor dimensionamento dos trocadores de calor subsequentes, 

representando um fator de aproveitamento energético para a planta. Nessa primeira etapa de 

troca térmica, a corrente combinada é preaquecida à 62,3 ºC, enquanto o efluente do reator é 

resfriado de 180 ºC para 165,5 ºC, sendo enviado para um segundo trocador de calor onde sofre 

mais uma etapa de resfriamento antes de entrar no separador gás-líquido. 

 No tanque flash, que opera a 71 ºC e 2403 kPa, a maior parte do hidrogênio que circula 

pela seção de reação com o intuito de aumentar a vida útil do catalisador utilizado é separado 

do efluente reacional levando consigo NH3, pequenas quantidades de MIPA, DIPA e água. O 

hidrogênio que permanece na corrente líquida é recuperado na corrente de vent da primeira 

torre de destilação. As duas correntes contendo o hidrogênio recuperado são comprimidas até a 

pressão de 2507 kPa e recicladas para serem misturas à corrente de alimentação combinada que 

deixa o preaquecedor. A corrente resultante é vaporizada e aquecida até a temperatura de 

entrada no reator, 161,6 ºC. O vaporizador opera a 2472 kPa, resultando em uma temperatura 

de saída de 148,3 ºC.  

 Com relação à perda de carga nos equipamentos, considerou-se que há uma redução de 

pressão de 34,47 kPa para ambos os fluidos no trocador de calor FEHE e no resfriador HX2, 

tidos como sendo do tipo casco e tubos. Assumiu-se ainda uma perda de pressão desprezível no 

aquecedor. 
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3.1.3 Seção de reação 

No processo considerado, as reações ocorrem na fase gasosa em reator de leito fixo de 

porosidade de leito de igual a 0,5 – cujo catalisador apresenta densidade de 3203,7 kg/m3. Os 

parâmetros cinéticos correspondentes às equações apresentadas no tópico 2.1 são mostradas na 

Tabela 3.1, onde os índices R3F e R3R representam as reações direta e reversa para a reação de 

equilíbrio de formação de MIPA a partir da DIPA. As Equações de (3.1) a (3.3) representam as 

taxas de reação de formação de MIPA a partir da aminação do isopropanol, correspondente à 

Equação (2.1), formação de DIPA segundo a Equação (2.2) e formação de MIPA a partir da 

DIPA conforme Equação (2.3) em kgmol/(m3.s), respectivamente.  

r1 = 2,533. 1013 exp (−
1,256.105

RT
) CIPACNH3

  (3.1) 

r2 = 1,086. 1016 exp (−
1,570.105

RT
) CIPACMIPA  (3.2) 

r3 = 8,53. 1015 exp (−
1,570.105

RT
) [CDIPACNH3

− CMIPA
2]   (3.3) 

Tabela 3.1 – Parâmetros cinéticos das reações. 

 R1 R2 R3F R3R 

A (m3.kgmol-1.s-1) 2,533x1013 1,086x1016 8,53x1015 8,53x1015 

E (kJ.kgmol-1) 1,256x105 1,570x105 1,570x105 1,570x105 

Termo de Concentração CIPACNH3 CIPACMIPA CNH3CDIPA (CMIPA)2 
 

 

O volume do reator foi fixado em 30,84 m3, com diâmetro de 3,4 m e razão L/D igual a 

10. O reator opera adiabaticamente e permite uma conversão de isopropanol por passe igual a 

91,9 %, resultando em uma corrente de saída a uma temperatura de 180 ºC e com vazão de 

isopropanol igual a 3,1 kgmol/h. 
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3.1.4 Torre de destilação C1 

Como dito anteriormente, o efluente do reator, após ser resfriado, passa por uma etapa 

de separação gás-líquido (tanque flash) onde a maior parte do hidrogênio presente na corrente 

é separada e reciclada ao reator. A corrente líquida que deixa o tanque flash – contendo o 

produto de interesse, a IPA não reagida, a NH3 usada em excesso, a DIPA formada como 

produto lateral, água e pequena quantidade de hidrogênio – é enviada para a primeira coluna de 

destilação. Essa etapa objetiva a separação da amônia presente na corrente para que a mesma 

possa ser reciclada, considerando a necessidade de se operar o reator com excesso desse 

reagente.  

Devido à fácil separação da NH3 dos demais componentes que entram na coluna C1, 

esta pode operar a alta pressão, 2067 kPa, próxima à pressão de operação da seção de reação. 

Isso permite que a torre tenha relativamente menor volume, além de reduzir o consumo 

energético do compressor e da bomba utilizados nos reciclos das correntes de hidrogênio e 

amônia, reaproveitados no processo. A coluna opera com 18 pratos teóricos com alimentação 

no nono prato, ou décimo estágio de equilíbrio.  

As seguintes especificações foram consideradas para a simulação da torre de destilação 

C1: temperatura no condensador correspondente a 48,8 ºC; fração molar de amônia na corrente 

de fundo igual a 0,001; fração molar de MIPA presente como impureza no destilado de 0,0005. 

Neste trabalho, a razão de refluxo obtida com as especificações citadas foi de 0,35. O diâmetro 

da coluna é 0,81 m com espaçamento entre os pratos igual a 0,61 m.  

3.1.5 Torre de destilação C2 

A isopropilamina, produto desejado, é obtida na segunda etapa de destilação com pureza 

de 99,5 %. A separação da MIPA dos demais componentes que entram na segunda torre é mais 

difícil do que aquela realizada na coluna C1, por isso a torre de destilação C2 opera a uma 

pressão mais baixa, 206,7 kPa, e possui maior número de pratos, 30 pratos teóricos. A 

alimentação da torre ocorre no décimo quinto estágio de equilíbrio. Utilizam-se as seguintes 

especificações de projeto: fração molar de DIPA no destilado de 0,002 e fração de MIPA igual 

a 0,001 na corrente de fundo. A torre foi especificada com diâmetro de 1,0 m e espaçamento de 

0,61 m entre pratos. A razão de refluxo obtida foi de 2,0. 
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3.1.6 Torre retificadora 

A torre retificadora tem como objetivos a obtenção de uma corrente de fundo com baixo 

teor de contaminantes e a separação do isopropanol não reagido e da diisopropilamina formada 

no processo em uma mistura azeotrópica com a água para reciclo para o início da planta de 

produção. Para tanto, a torre, que opera a 101,3 kPa, possui 14 pratos teóricos e é projetada para 

alcançar uma composição molar de isopropanol na corrente de água igual a 1.10-6. 

3.2 PROCESSO DE PRODUÇÃO COM DECANTADOR  

 Uma segunda configuração do processo anterior é apresentada por Sharma e Kaistha 

(2015) com o intuito de otimizar o consumo energético do processo de produção. A Figura 3.2 

ilustra o fluxograma dessa configuração, abordada neste tópico. 

Figura 3.2 – Planta de produção de isopropilamina com decantador. 
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Fonte: Adaptado de Sharma e Kaistha (2015). 
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 Nesta configuração, a característica heterogênea da mistura de IPA, DIPA e água é 

explorada pela substituição da torre retificadora por um processo de decantação – projetado de 

modo a permitir a separação na fase orgânica da maior parte da DIPA presente na mistura – 

seguido por uma coluna de destilação, que permite a separação da DIPA e IPA que 

permaneceram em fase aquosa no decantador. Ambas as correntes orgânicas são recicladas ao 

início do processo, conforme ilustrado pela Figura 3.2. 

A descrição deste processo é similar à apresentada para o processo com torre 

retificadora. As principais diferenças operacionais podem ser identificadas pela Figura 3.2, 

sendo as condições de entrada dos reagentes puros idênticas àquelas do processo anterior. As 

características de operação do decantador e torre de destilação C3 são apresentadas nos 

próximos tópicos. O reator nessa configuração apresenta volume igual a 33,92 m3, com 

diâmetro 3,51 m e razão D/L mantida igual a 10. 

3.2.1 Decantador 

Para permitir a separação desejada da diisopropilamina da água por decantação, utiliza-

se um decantador operando à pressão de 121,6 kPa e temperatura igual a 79 ºC. Essa 

temperatura, obtida por meio de um sistema de resfriamento no equipamento, assegura 

subresfriamento suficiente para a separação das fases líquidas. Nesta etapa, recupera-se uma 

fase orgânica com vazão molar de 22,06 kgmol/h, sendo a fração de DIPA nessa corrente 

correspondente a 0,62. Pequenas quantidades de DIPA e IPA permanecem na corrente aquosa 

e são separadas da água na etapa de destilação posterior. 

3.2.2 Torre de destilação C3 

A torre de destilação C3 tem como intuito a obtenção de uma pequena corrente de 

destilado, 0,75 kgmol/h, com frações molares de DIPA e IPA iguais a 0,53 e 0,13, 

respectivamente. Essa coluna opera sob pressão atmosférica, 101,3 kPa, e possui 10 pratos 

teóricos de diâmetro igual 0,14 m, sendo o espaçamento entre pratos igual a 0,61 m.  A 

alimentação é realizada no quinto prato e as especificações de projeto utilizadas são: fração 

molar de água no destilado igual a 0,34 e fração molar de isopropanol na corrente de fundo 

correspondente a 1.10-6. 
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3.3 PACOTE TERMODINÂMICO 

Conforme mencionado no capítulo anterior, os software de simulação de processos 

químicos permitem a utilização de diferentes pacotes termodinâmicos, disponíveis em sua 

biblioteca de dados, para computação dos cálculos de equilíbrio de fases em um sistema com 

mistura de compostos químicos. Um passo importante no desenvolvimento da simulação de um 

processo é, portanto, a escolha do pacote termodinâmico que mais se adequa às características 

dos componentes presentes no sistema. Os parâmetros do modelo termodinâmico, utilizado por 

cada pacote, disponíveis na biblioteca do software empregado para os componentes presentes 

na simulação devem ser verificados, visto que alguns desses valores podem não ser fornecidos, 

devendo ser estimados ou fornecidos. A análise crítica dos resultados obtidos na simulação deve 

ser baseada no comportamento esperado com base em dados reais – que podem, muitas vezes, 

ser acessados através de revisão bibliográfica – e/ou estudos de sensibilidade, por exemplo. 

Processos nos quais há a presença de compostos parcialmente miscíveis ou imiscíveis e 

a formação de azeótropos são, em geral, melhor representados pelos pacotes UNIQUAC1 e 

NRTL, apesar de outros pacotes serem aplicáveis. Considerando a presença de pares 

azeotrópicos e de imiscibilidade no processo de produção de isopropilamina, os pacotes citados 

são considerados apropriados à simulação do processo e, por isso, ambos os pacotes foram 

testados, retornando resultados similares. O pacote escolhido foi o NRTL, sugerido por Luyben 

(2011) para o processo. Esse pacote utiliza o modelo de coeficiente de atividade non-random 

two-liquid que representa de forma precisa equilíbrios líquido-vapor e líquido-líquido de 

sistemas com grande desvio da idealidade (DIMIAN, 2003). 

A equação para o coeficiente de atividade utilizada pelo modelo NRTL é descrita na 

Equação (3.4), sendo Gij  e τij  definidos pela Equação (3.5) (HONEYWELL, 2005; 

GEBREYOHANNES et al., 2005). 

ln(γi) =
∑ τijxjGji

n
j=1

∑ xkGki
n
k=1

+ ∑
xjGij

xkGki

n
j=1 (τij −

∑ τmixmGmi
n
m=1

∑ xkGki
n
k=1

)    (3.4) 

Gji = exp(−αijτij) ; τij =
gij−gjj

RT
                       (3.5) 

                                                 
1 Baseado no modelo termodinâmico de coeficiente de atividade Universal quasi-chemical. 
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onde: γi é o coeficiente de atividade do componente i; xi é a fração molar do componente i; n 

corresponde ao número total de componentes; τij é um parâmetro dependente da temperatura;  

gij representa a interação energética entre as moléculas i e j; αij  é o parâmetro de não-

aleatoriedade para a mistura i e j, por vezes fixado em 0,2 (DIMIAN, 2003); R refere-se à 

constante universal dos gases; T é a temperatura do sistema. 

3.4 PLANTAS DE UTILIDADES 

Este tópico apresenta os principais aspectos e considerações utilizadas para o 

desenvolvimento da simulação computacional das plantas de geração de vapor e do sistema de 

água de resfriamento necessárias ao atendimento da demanda individual das respectivas 

utilidades para operação das plantas de produção de isopropilamina.   

3.4.1 Planta de geração de vapor 

O sistema de geração de vapor e retorno de condensado, representado de forma genérica 

pela Figura 2.2, foi simulado para as plantas de produção de isopropilamina, apresentadas nos 

tópicos anteriores, com o intuito de estimar o consumo de água para a geração do vapor utilizado 

nos respectivos processos. A simulação, cujos resultados são apresentados no Capítulo 5, foi 

baseada em considerações e regras heurísticas pertinentes ao processo. Os processos de 

produção de MIPA discutidos no início desse capítulo consomem vapor de média pressão no 

trocador de calor HX, no vaporizador e no refervedor da primeira coluna de destilação. Vapor 

de baixa pressão pode ser utilizado nos refervedores das colunas C1 e C2 para os dois processos. 

 Com isso, considerou-se que o vapor gerado na caldeira deixa a mesma à temperatura 

de 185,6 ºC e pressão de 1136 kPa. Parte desse vapor passa por uma turbina que permite a 

redução da pressão para 204,7 kPa com temperatura correspondente de 121,0 ºC (WALLAS, 

2002). Devido à quantidade necessária de vapor para suprimento da demanda das plantas de 

produção ser inferior a 15 t/h, conforme será apresentado no Capítulo 5, e da pressão com a 

qual esse vapor é gerado na caldeira ser 1136 kPa, considera-se que a mesma é do tipo 

flamotubular pelas vantagens citadas no Capítulo 2, sendo a purga realizada na parte inferior 

da caldeira, onde há o acúmulo de água. 
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Para efeitos de simplificação, considera-se que a água de reposição que entra na planta 

passou previamente por um tratamento apropriado. Assim, os produtos químicos adicionados 

durante esse tratamento, como inibidores de corrosão e cloro que não foi totalmente retirado 

durante o processo de descloração, além de sais e particulados, representam concentrações na 

ordem do mg.L-1 ou inferiores. Considera-se ainda que a purga realizada na caldeira impede 

problemas relacionados à concentração de sólidos e particulados na mesma, permitindo que a 

simulação seja realizada desconsiderando-se a presença de tais compostos sem 

comprometimento dos resultados obtidos. 

A Figura 3.3 mostra a planta simulada em cujo fluxograma e considerações feitas são 

os mesmos para os dois processos, haja vista que estes utilizam as mesmas etapas de 

aquecimento. A eficiência do sistema de retorno de condensado determinará a porcentagem do 

vapor recuperado como condensado para ser reciclado à caldeira. Valores comuns para essa 

porcentagem encontram-se entre 70 e 80 %, entretanto, valores inferiores a 50 % ocorrem em 

sistemas com perdas excessivas provenientes de vazamentos de vapor e condensado em 

tubulações e conexões de equipamentos. (PAPOULIAS e GROSSMANN, 1983; BUJAK, 

2009; MCKAY e HOLLAND, 1981). 

Figura 3.3 – Sistema de geração de vapor para abastecimento dos processos produção de 

MIPA. 
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O desaerador deve ser operado de modo a remover o dióxido de carbono presente na 

água que o alimenta e reduzir a concentração de oxigênio dissolvido na mesma para valores 
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abaixo de 7 µg.L-1. Para tanto, esses equipamentos podem ser projetados para operar a vácuo, 

onde a redução da pressão provoca a saturação da água e remoção dos gases, ou ainda sobre 

pressão. Desaeradores a pressão, subdivididos em tipo bandeja e tipo spray, são os mais 

utilizados e se baseiam na saturação da água pela passagem de vapor de baixa pressão, stripping, 

que permite a remoção dos gases com a maior parte do vapor introduzido pela corrente de vent. 

Em muitos equipamentos, a água desaerada é armazenada em um tanque abaixo do desaerador 

onde há a passagem de pequena corrente de vapor para evitar a recontaminação. Em geral, o 

vapor utilizado na desaeração representa uma pequena porcentagem do vapor de baixa pressão 

utilizado no processo, sendo necessária a purga contínua de uma pequena quantidade de vapor, 

cerca de 0,05 % a 0,2 % da alimentação total de água (GE, 2017; USA, 1989; SPIRAX SARCO, 

2017).   

 A purga, ou blowdown, de parte da água na caldeira é realizada com o objetivo de evitar 

problemas associados à concentração de sólidos. A vazão da corrente de purga é estipulada de 

acordo com o número de ciclos de concentração possível considerando a concentração da água 

de reposição alimentada ao sistema e, portanto, depende do tratamento ao qual essa água é 

submetida. A porcentagem da água de alimentação da caldeira que deve ser purgada pode variar 

de valores inferiores a 1 %, para processos nos quais a água de reposição é de alta qualidade, a 

valores tão altos quanto 20 % em processos onde o makeup é de baixa qualidade – valores 

comuns, contudo, encontram-se em torno de 5 % da alimentação da caldeira, correspondente a 

20 ciclos de concentração considerando a relação entre a concentração de sólidos na água de 

alimentação da caldeira e a concentração na água purgada da mesma (GE, 2017; USA, 1989).   

 A Tabela 3.2 apresenta de maneira sumarizada as considerações utilizadas na simulação 

da planta do sistema de geração de vapor. 

Tabela 3.2 – Resumo das heurísticas adotadas na simulação do sistema de geração de vapor. 

Característica Utilizado 

Vapor de média pressão fornecido 185,5 ºC e 1136 kPa 

Vapor de baixa pressão fornecido 121,0 ºC e 204,7 kPa 

Eficiência da caldeira 80 % 

Purga na caldeira 5 % da vazão de entrada (Nciclos igual a 20) 

Vapor purgado no desaerador 0,2 % da corrente de entrada 

Retorno de condensado 80 % 
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3.4.2 Sistema de refrigeração 

 O sistema de água de resfriamento necessário para atender à demanda do processo de 

produção com torre retificadora é considerado como aberto com recirculação, conforme 

ilustrado pela Figura 3.4, e foi utilizado como base para a simulação do mesmo. A torre de 

resfriamento considerada é do tipo tiragem mecânica induzida de duplo fluxo cruzado. Como 

os equipamentos de resfriamento utilizados na planta com decantador são semelhantes aos da 

primeira configuração do processo, os fluxogramas obtidos para ambas as plantas de produção 

podem ser representados pela mesma figura, sendo, contudo, necessário a adição do decantador 

e do trocador de calor HX3 presentes no segundo processo, que também utilizam água para 

resfriamento. As considerações feitas para a simulação dessa planta de utilidade, assim como 

para a simulação do sistema abordado no tópico anterior, foram baseadas em regras heurísticas 

disponíveis na literatura. Os resultados obtidos na simulação são relatados e discutidos no 

Capítulo 5.  

Figura 3.4 – Sistema de água de resfriamento para o processo com torre retificadora. 

Ar

Purga

Ar
Água

evaporada

Makeup

Água de retorno

Água

C1C2C3 HX2

 

 Assim como no caso do sistema de geração de vapor, a água de reposição que entra no 

sistema de água de resfriamento deve ser previamente tratada para evitar problemas associados 

à corrosão de equipamentos e formação de incrustações devido ao depósito de material orgânico 

sobre as tubulações de linhas de transmissão e de equipamentos – que resultam em aumento da 

perda de carga no sistema e redução da eficiência de troca térmica em trocadores de calor. Dessa 
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maneira, o makeup possui pequenas concentrações de compostos químicos, como inibidores de 

corrosão e bactericidas, adicionados durante as fases de tratamento. A necessidade da corrente 

de purga ocorre como consequência de o sistema de resfriamento ser aberto, ou seja, há 

evaporação de água na torre de resfriamento, provocando a concentração dos compostos citados 

na água, principalmente sólidos dissolvidos e em suspensão (GE, 2017; HACH, 2017). 

 A purga é estabelecida de acordo com o número de ciclos de concentração apropriado 

ao sistema e ao tratamento ao qual a água foi submetida e encontra-se, em geral, entre 2,5 % a 

3 % da corrente que circula pelo sistema – corrente de entrada da torre de resfriamento. A perda 

por evaporação, como já salientado no Capítulo 2, representa cerca de 1 % da água de circulação 

para cada 5,6 ºC de resfriamento na torre, enquanto as perdas por arraste encontram-se entre 

0,1 % e 0,3 %. Considera-se que a perda de carga da água nos trocadores de calor esteja próxima 

de 34,5 kPa com temperatura de entrada e saída nos processos de troca térmica iguais a cerca 

de 29,6 ºC e 45,0 ºC, respectivamente – resultando em uma perda por evaporação de cerca de 

2,6 % para um fator de evaporação unitário na Equação (2.4). A água entregue pela planta de 

utilidade encontra-se, em geral, a pressões em torno de 500 kPa. A torre de resfriamento, 

usualmente do tipo mecânica induzida, é um sistema aberto e, portanto, opera sob pressão 

atmosférica (KIM et al., 2005; WALLAS, 2002).  

 A Tabela 3.3 apresenta de forma sumarizada as regras heurísticas utilizadas para a 

simulação das plantas de utilidades, baseados nas considerações expostas acima. 

Tabela 3.3 – Resumo das heurísticas adotadas na simulação da planta de água de 

resfriamento. 

Característica Utilizado 

Temperatura de saída da água da torre 29,6 ºC 

Temperatura de entrada na torre 44,3 ºC 

Pressão da água fornecida pela planta 490,3 kPa 

Perdas por evaporação 2,6 % da vazão de entrada 

Perdas por arraste 0,2 % da vazão de entrada 

Número de ciclos de concentração 4 

  

A temperatura de saída da torre corresponde à temperatura 2,8 ºC acima da temperatura 

de bulbo úmido (TBU) estimada para o Rio de Janeiro - RJ, baseada na média das temperaturas 

de bulbo úmido médias apresentadas para as localidades de Santos Dumont e Galeão dadas pela 
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norma ABNT NBR 16401-1:2008 (26,8 ºC). Normalmente, as torres de resfriamento são 

projetadas para obtenção de água à temperatura 2,8 ºC maior que a TBU devido a fatores de 

construção, conforme discutido por Hensley (2009). 

3.5 ECOINDICADORES 

 Os próximos itens apresentam considerações e observações relativas aos cálculos de 

consumo de energia, consumo de água, emissão de CO2 e seus respectivos ecoindicadores para 

as configurações do processo de produção de isopropilamina consideradas. Os cálculos de 

consumo de água foram baseados nos resultados obtidos através da simulação computacional 

dos sistemas de água de resfriamento e de geração de vapor. Para o cálculo do consumo 

energético e das estimativas de emissão de CO2, foram utilizados os dados de energia obtidos 

por simulação para as duas plantas de produção e respectivas plantas de utilidades.  

3.5.1 Consumo energético 

O consumo energético total pelos processos de produção de isopropilamina estudados 

corresponde à energia elétrica consumida pelos mesmos somada ao consumo de energia para 

geração de vapor na caldeira, conforme a Equação (3.7). O consumo total de energia elétrica é 

representado pela Equação (3.6), correspondendo à energia consumida pelas bombas e 

compressores presentes nas plantas de produção e de utilidades, assim como àquela utilizada 

pelo ventilador da torre de resfriamento. 

CEelétrica = ∑ Ebombas + ∑ Ecompressores + Eventilador (3.6) 

CEtotal = CEelétrica +
Evapor

φcaldeira
 (3.7) 

Onde Evapor  é o consumo de energia na caldeira obtido por simulação e não considera a 

correção para a eficiência da mesma, φcaldeira. 
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 No caso do uso da caldeira para geração de vapor e não para aquecimento de água de 

processo, a eficiência da caldeira, φcaldeira, é definida como a diferença entre a energia do vapor 

gerado e a energia do condensado que entra na mesma dividida pela energia total liberada pela 

queima completa do combustível empregado, conforme a Equação (3.8). Eficiências de 

caldeiras flamotubulares usualmente encontram-se entre 75 a 85 % e são influenciadas, por 

exemplo, pela corrente de purga, que leva consigo energia que poderia ser utilizada na geração 

de vapor, e pela vazão de ar empregada, uma vez que a variação dessa vazão pode provocar de 

queima incompleta ao resfriamento da caldeira (USA, 1989; SPIRAX SARCO, 2017).  

φcaldeira =
energia exportada pelo vapor

energia fornecida pelo combustível
  (3.8) 

 A potência do ventilador da torre, considerada do tipo tiragem mecânica induzida, em 

hp, pode ser estimada através da Equação (3.9), onde ATorre é a área transversal da torre, em 

ft2, e hp a potência do ventilador por unidade de área da torre, obtida mediante a Figura 12-15 

da referência Perry (1997) para a porcentagem da performance padrão da torre desejada. Aqui 

será utilizada a performance padrão de 100 %, correspondente à 0,041 hp/ft2.  

HPvent. = ATorre ∙ ℎ𝑝 (3.9) 

 A área da torre necessária para determinadas condições de operação é dada pela Equação 

(3.10), onde v̇H2O é a vazão volumétrica da água que entra na torre de resfriamento, em gal/min, 

e CH2O é a concentração de água na torre, em gal/(min.ft2), estimada pela Fig. 12-14 de Perry 

(1997) conhecendo-se a temperatura de bulbo úmido e as temperaturas de entrada de água 

quente e de saída de água resfriada da torre. 

ATorre =
v̇H2O

CH2O
 (3.10) 

 Por fim, o ecoindicador de consumo energético, em GJ/tMIPA, pode ser calculado como 

o consumo energético total pelo processo de produção dividido pela vazão mássica da 

isopropilamina produzida, como apresentado pela Equação (3.11). 
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EICE =
CEtotal

ṁMIPA
=

CEelétrica+
Evapor

φcaldeira

ṁMIPA
  (3.11) 

3.5.2 Emissões de CO2 

 Para o cálculo das emissões de CO2 decorrentes do processo de produção de MIPA, 

deve-se computar o consumo de vapor para aquecimento – correspondente às emissões do tipo 

direta, uma vez que o vapor é gerado pela queima de combustível na caldeira – e o consumo de 

energia elétrica, correspondente às emissões do tipo indireta. A emissão total proveniente da 

geração de vapor para atender às plantas de produção de MIPA é representada pela Equação 

(3.12), onde o fator de conversão refere-se ao fator que relaciona o consumo energético para 

geração do vapor e a emissão de CO2 pela queima de combustível fóssil. O fator de conversão 

utilizado para efeitos de cálculo será 0,0561 tCO2/GJ (15,3 tC/TJ), correspondente ao uso de 

gás natural seco como combustível (IPCC, 1996).  

(ṁCO2
)

vapor
=

Evapor ∙ fator de conversão

φcaldeira
=

Evapor ∙ 0,0561

φcaldeira
  (3.12) 

Na Equação (3.12), Evapor refere-se à energia consumida para geração do vapor 

considerando-se uma eficiência de caldeira unitária e, como citado no item anterior, 

corresponde ao valor obtido pela simulação da planta de utilidade. Como esses valores não 

consideram correções quanto à eficiência da caldeira, considerar-se-á para a mesma o valor de 

80 %. A emissão total de CO2 devido à queima de combustível na caldeira é computada, 

portanto, a partir do valor de Evapor dividido pela eficiência da caldeira.  

 A emissão de CO2 devido ao consumo de energia elétrica é dada pela soma das emissões 

provenientes do consumo energético das bombas e compressores presentes no processo, 

incluindo o consumo pelo ventilador da torre de resfriamento presente na planta de 

fornecimento de água de resfriamento correspondente a cada processo. Essas emissões são 

descritas pela Equação (3.13) onde o fator 0,0227 tCO2/GJ corresponde à média anual dos 

fatores médios mensais para emissões do tipo no país para o ano de 2016, cujos valores são 

disponibilizados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC, 

2017).  
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(ṁCO2
)

cee
= (∑ Ebombas + ∑ Ecompressores + Eventilador) ∙ 0,0227  (3.13) 

 Por fim, os ecoindicadores de emissão de CO2, em tCO2/tMIPA, correspondentes aos 

processos de produção de isopropilamina em estudo podem ser calculados utilizando-se a 

Equação (3.14). 

EICO2
=

(ṁCO2)
vapor

 + (ṁCO2)
cee

ṁMIPA
  (3.14) 

  3.5.3 Consumo de água 

 O consumo de água pelos respectivos processos de produção é dado pelo consumo total 

nas plantas de geração de vapor – utilizado no vaporizador, trocador de calor HX e nos 

refervedores das três torres de destilação – e de água de resfriamento – utilizada no trocador de 

calor HX2 e nos condensadores das três torres de destilação pelas duas configurações do 

processo em estudo, incluindo o decantador e trocador de calor HX3 para a planta com 

decantador.  

 A Equação (3.15) representa a vazão volumétrica total consumida, dada pela soma das 

vazões volumétricas de água de reposição para o sistema de geração de vapor, (v̇H2O)MU-vapor, e 

para o sistema de água resfriamento, (v̇H2O)MU-água. As Equações (3.16) e (3.17) apresentam as 

vazões de reposição dos sistemas de geração de vapor e de água de resfriamento como a soma 

das correntes que deixam os respectivos circuitos fechados. 

v̇H2O =   ( v̇H2O)
MU−vapor

 +  ( v̇H2O)
MU−água

 (3.15) 

( v̇H2O)
MU−vapor

= ( v̇H2O)
perdas

+ ( v̇H2O)
purga

+ ( v̇H2O)
vent

 (3.16) 

( v̇H2O)
MU−água

= ( v̇H2O)
purga

+ ( v̇H2O)
evap+arraste

 (3.17) 
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O ecoindicador de consumo de água é calculado como a razão entre a vazão total de 

água consumida, em m3/h, e a produção de MIPA total para um mesmo período, em tMIPA/h, 

conforme indicado pela Equação (3.18). 

EIH2O =
( v̇H2O)

MU−vapor
 + ( v̇H2O)

MU−água

ṁMIPA
  (3.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

 Este capítulo apresenta-se como um resumo das considerações e procedimentos 

adotados para o desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo energético, emissões de CO2 

e consumo de água. O cálculo dos ecoindicadores citados foi realizado para as duas 

configurações do processo de produção de isopropilamina, apresentadas no capítulo anterior, 

com base nos dados obtidos por simulação computacional das respectivas plantas de produção, 

incluindo as plantas de utilidades necessárias ao suprimento da demanda de água de 

resfriamento e vapor. O software empregado para a simulação das plantas citadas foi o UniSim® 

Design Suite R390 da Honeywell.  

 Os procedimentos adotados neste trabalho para estimar o consumo energético, as 

emissões de CO2 e o consumo de água pelas plantas de produção de isopropilamina e para o 

cálculo dos ecoindicadores correspondentes podem ser divididos nos seguintes itens: 

 Simulação das duas configurações do processo de produção de isopropilamina 

propostas por Sharma e Kaistha (2015). 

 Simulação das plantas de utilidades de geração de vapor e água de resfriamento 

necessárias ao atendimento das plantas de produção em estudo. 

 Cálculo dos ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2 e consumo de 

água para as plantas de produção. 

 Cálculo do índice comparativo de ecoeficiência (ICE) para verificar a ecoeficiência 

relativa das plantas com decantador e com torre retificadora, considerando os 

ecoindicadores calculados. 

 Os próximos tópicos sumarizam os procedimentos citados através da exposição dos 

principais pontos observados em seu desenvolvimento. 
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4.1 SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE PRODUÇÃO DE ISOPROPILAMINA 

A simulação de ambas as plantas de produção de isopropilamina apresentadas no 

capítulo anterior foi realizada em estado estacionário empregando-se o pacote termodinâmico 

NRTL do software UniSim®. O objetivo dessa simulação foi comparar os resultados obtidos 

com aqueles apresentados por Sharma e Kaistha (2015) e proceder com os cálculos dos 

ecoindicadores em análise. Para tanto, utilizou-se as seguintes considerações, válidas para a 

simulação das duas configurações do processo de produção, com torre retificadora e com 

decantador: 

 O vaporizador, o trocador de calor HX1 e o refervedor da coluna C1 operam com 

vapor de média pressão (1136 kPa e 185,6 ºC). 

 Os refervedores das colunas C2 e C3 operam com vapor de baixa pressão (204,7 

kPa e 121,0 ºC). 

 As bombas e compressores presentes no processo são elétricos e operam com 

eficiência adiabática igual a 75 %. 

 O trocador de calor HX2, os condensadores das torres de destilação e torre 

retificadora operam com água de resfriamento fornecida ao sistema a uma 

temperatura igual a 29,6 ºC. 

 A perda de carga nos trocadores de calor HX2 e FEHE é de 34,47 kPa no casco e 

nos tubos. 

 As perdas de carga no vaporizador e aquecedor HX1 são desprezíveis. 

 As colunas de destilação e retificadora operam com pratos teóricos. 

 A alimentação do processo consiste em isopropanol e amônia como líquidos puros 

com vazão de 45,4 kgmol/h. 

 O reator é de leito fixo e opera adiabaticamente.  

Especificamente para a planta com decantador, há no sistema de água de resfriamento a 

introdução do decantador e trocador de calor HX3 que também utilizam água de resfriamento 

fornecida ao sistema à 29,6 ºC. A perda de carga no trocador de calor HX3 foi fixada em 34,47 

kPa no casco e tubos. 

As demais informações relevantes à essa simulação foram introduzidas na descrição do 

processo, abordada no capítulo anterior. Os resultados obtidos são apresentados, discutidos e 

comparados aos de Sharma e Kaistha (2015) no Capítulo 5. 
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4.2 SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE UTILIDADES 

Os próximos tópicos descrevem as principais considerações utilizadas para o 

desenvolvimento da simulação das plantas de utilidades de água de resfriamento e vapor 

abordadas no capítulo anterior. A simulação de ambas as plantas foi realizada em estado 

estacionário empregando-se o pacote termodinâmico NRTL do software UniSim®, apesar de a 

maioria dos pacotes permitirem uma boa representação desses sistemas. 

4.2.1 Simulação do sistema de geração de vapor 

O sistema de geração de vapor foi simulado com base nas regras heurísticas 

apresentadas no Capítulo 3. A entrada do sistema consiste em água de reposição devidamente 

tratada. As considerações utilizadas para a simulação são descritas a seguir: 

 Vapor de média pressão, 1136 kPa, é gerado na caldeira à temperatura de 185,5 ºC. 

 Vapor de baixa pressão, 204,7 kPa, a 121,0 ºC é gerado pela passagem de parte do 

vapor de média pressão por uma turbina.  

 A bomba presente na planta é elétrica e opera com uma eficiência adiabática igual 

a 75 %. 

 A caldeira é flamotubular, opera com eficiência de 80 % e utiliza gás natural seco 

como combustível. 

 O retorno de condensado para a caldeira corresponde a cerca de 80 %. 

 As perdas de processo representam um valor próximo a 20 % da vazão de 

alimentação da caldeira.  

 A purga na caldeira deve estar em torno de 5 % da corrente de alimentação da 

mesma. 

 O vapor purgado no desaerador corresponde a cerca de 0,2 % da corrente de 

alimentação do equipamento. 

O objetivo da simulação dessa planta de utilidade foi obter estimativas do consumo de 

água para geração do vapor necessário à operação das plantas de produção de MIPA. Outras 

informações sobre o sistema foram apresentadas nos capítulos anteriores. Os resultados obtidos 

são apresentados Capítulo 5.  
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4.2.2 Simulação do sistema de água de resfriamento 

O sistema de água de resfriamento, assim como a planta de geração de vapor, foi 

simulado com base nas regras heurísticas apresentadas no Capítulo 3. A entrada do sistema 

consiste em água de reposição devidamente tratada. As considerações utilizadas para a 

simulação são descritas a seguir: 

 A água de resfriamento é fornecida pela planta a uma temperatura de 29,6 ºC e 

pressão igual a 490,3 kPa. 

 A água retorna para a torre de resfriamento em temperatura próxima a 45 ºC. 

 A bomba presente na planta é elétrica e opera com uma eficiência adiabática igual 

a 75 %. 

 As perdas de processo podem ser desprezadas.  

 O número de ciclos de concentração é igual a 4. 

 As perdas por evaporação na torre de resfriamento encontram-se em torno de 2,6 % 

da corrente de entrada da torre, segundo estimado pela Equação (2.4) para um fator 

de evaporação unitário. 

 As perdas por arraste na torre de resfriamento encontram-se em torno de 0,2 % da 

corrente de entrada da torre. 

O objetivo da simulação dessa planta de utilidade foi obter estimativas do consumo de 

água de reposição necessária à operação das plantas de produção de isopropilamina pela mesma. 

Outras informações sobre o sistema foram apresentadas nos capítulos anteriores. Os resultados 

obtidos são apresentados no Capítulo 5. 

4.3 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

Os ecoindicadores analisados, apresentados nos capítulos anteriores, referem-se ao 

consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água. O objetivo de se computar esses 

indicadores foi avaliar a ecoeficiência comparativa das duas plantas de produção de 

isopropilamina apresentadas no Capítulo 3. Para tanto, os resultados obtidos através da 

simulação das plantas citadas, incluindo suas plantas de utilidades, foram utilizados para a 

estimava das variáveis ambientais pertinentes aos cálculos dos ecoindicadores considerados.  
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O cálculo do consumo energético é realizado mediante o uso direto das correntes de 

energia consumida nas bombas, compressores e ventilador correspondente a cada planta de 

produção, sendo necessário a correção do consumo energético para geração de vapor a partir 

da eficiência da caldeira. A variável econômica para o cálculo do ecoindicador correspondente 

é dada pela vazão mássica do produto de interesse purificado que deixa a planta de produção. 

O ecoindicador de consumo energético é por fim calculado segundo Equação (3.11). 

Os dados de energia são convertidos a partir de fatores apropriados, conforme discutido 

no Capítulo 3, para a computação dos dados de emissão de CO2 do tipo direta pela queima de 

combustível na caldeira e indireta pelo consumo de energia elétrica. O cálculo do ecoindicador 

de emissão de CO2 é então feito a partir da Equação (3.14), onde novamente a variável 

econômica é a vazão de isopropilamina obtida no processo. O cálculo do ecoindicador de 

consumo de água é realizado por meio dos dados provenientes da simulação das plantas de 

utilidades de vapor e água de resfriamento. Esse indicador é dado pela soma das correntes de 

reposição das plantas citadas dividida pela vazão mássica da isopropilamina produzida, de 

acordo com a Equação (3.18).  

4.4 ÍNDICE COMPARATIVO DE ECOEFICIÊNCIA 

O índice comparativo de ecoeficiência (ICE), apresentado no Capítulo 2, foi calculado 

com o intuito de avaliar o ganho em ecoeficiência relativa aos ecoindicadores de consumo de 

água, consumo de energia e emissão de CO2 pela escolha do processo de produção que 

apresenta melhor desempenho ambiental considerando os ecoindicadores citados. Para tanto, 

os ecoindicadores calculados segundo exposto no tópico anterior foram normalizados 

considerando o maior entre os valores para cada indicador.  

Os valores obtidos foram utilizados na construção de um gráfico radar que contém os 

resultados referentes aos processos com torre retificadora e com decantador, estudados no 

capítulo precedente, permitindo uma avaliação qualitativa da ecoeficiência comparativa desses 

processos. Por fim, as áreas dos  triângulos formados para cada conjunto de ecoindicadores 

foram calculadas e os valores obtidos utilizados para o cálculo do ICE segundo a Equação (2.9). 

Os resultados obtidos são apresentados no Capítulo 5. 
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4.5 INFORMAÇÕES ACERCA DOS SOFTWARE E HARDWARE UTILIZADOS 

 Para a elaboração deste trabalho, utilizou-se o UniSim® Design Suite R390, da 

Honeywell, para a simulação das plantas de produção e de utilidades necessárias à obtenção 

dos dados de consumo de energia, consumo de água e emissão de CO2. Para elaboração de 

figuras esquemáticas – fluxogramas dos processos e plantas de utilidades –, utilizou-se o 

AutoCAD 2016 da AUTODESK. Além destes, utilizou-se ainda o Microsoft Excel para a 

elaboração dos gráficos apresentados em todo o trabalho e para a realização dos cálculos cujos 

resultados são apresentados no próximo capítulo. O texto completo foi redigido no software 

Microsoft Word. 

 O hardware utilizado consiste em um notebook com processador Intel® CoreTM i3-5005, 

velocidade de CPU igual a 2,00 GHz, memória RAM de 4,00 GB e sistema operacional 

Windows 10. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste capítulo é feita a validação dos resultados obtidos pela simulação das plantas de 

produção de isopropilamina, apresentadas no Capítulo 3, através da comparação desses 

resultados com aqueles disponíveis no trabalho de Sharma e Kaistha (2015). Na sequência, são 

apresentados os resultados correspondentes à simulação dos sistemas de água de resfriamento 

e de geração de vapor obtidas com base nas regras heurísticas apresentados anteriormente neste 

trabalho. A partir dos resultados da simulação computacional das plantas mencionadas, foram 

desenvolvidos os cálculos para obtenção dos ecoindicadores de consumo de energia, emissão 

de CO2 e consumo de água, apresentados e discutidos no tópico 5.3. Por fim, é feita a 

comparação entre a ecoeficiência relativa aos ecoindicadores em estudo para o ganho em 

ecoeficiência da configuração do processo de produção com decantador com relação àquele 

com torre retificadora. 

5.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE PRODUÇÃO DE MIPA 

Nos tópicos seguintes, as informações de pressão, temperatura, vazão molar e 

composição das principais correntes de massa das plantas de produção de isopropilamina 

simuladas – correspondentes às configurações com torre retificadora e com decantador, 

descritas no Capítulo 3 – são apresentadas e discutidas a partir da comparação com os resultados 

disponibilizados por Sharma e Kaistha (2015).  
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5.1.1 Simulação da planta de produção com torre retificadora  

  A Figura 5.1 ilustra o fluxograma da simulação do processo de isopropilamina onde a 

última etapa de separação ocorre em uma torre retificadora no ambiente do software UniSim®. 

Observa-se pela figura, que o tanque flash da planta foi simulado como um component splitter. 

Essa escolha deve-se à sensibilidade da vazão da corrente de vent da primeira torre de destilação 

à recuperação de hidrogênio na etapa de separação flash – que quando simulada com o 

separador do UniSim® apresenta um desvio, apesar de pequeno, que aumenta em mais de três 

vezes a corrente de vent, resultando em variações nas condições de operação do reator como 

consequência do maior reciclo de amônia. 

Figura 5.1 – Fluxograma da simulação da planta de produção de MIPA com torre 

retificadora.  

 Desse modo, o component splitter foi utilizado com o intuito de compensar as diferenças 

inerentes entre os software utilizados e permitir uma melhor comparação entre os resultados 

obtidos com aqueles apresentados pelos autores de referência, considerando que estes 

utilizaram em suas simulações o Aspen plus e método UNIFAC (UNIQUAC Functional-group 

Activity Coefficients) com equação de estado ESRK para fase vapor. 

Os resultados da simulação e seus desvios percentuais com relação aos valores 

apresentados por Sharma e Kaistha (2015) estão disponíveis na Tabela 5.1. Esses desvios 

evidenciam a boa concordância entre os valores citados, sendo observados, contudo, alguns 

desvios mais elevados (de 10,8 a 32,4 %) nas frações molares de alguns dos compostos 

envolvidos. Os desvios observados podem ser atribuídos à diferença dos software de 

programação e dos pacotes termodinâmicos utilizados na simulação, sendo as diferenças mais 
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acentuadas resultantes de valores absolutos pequenos e, portanto, com desvios relativos mais 

sensíveis a variações.  

Tabela 5.1 – Resultados da simulação para a planta de produção com torre retificadora. 

Corrente 
T 

(ºC) 

P 

(kPa) 

Vazão 

(kgmol/h) 

Composição 

MIPA DIPA NH3 IPA H2O H2 

S5 
UniSim 62,3 2472 226,8 0,001 0,065 0,680 0,214 0,041 0,000 

Sharma - - 228,4 0,001 0,061 0,675 0,215 0,049 - 

 Desvio (%) - - -0,7 0,0 7,6 0,7 -0,5 -17,1 - 

S8 
UniSim 161,6 2472 243,4 0,004 0,061 0,672 0,199 0,038 0,026 

Sharma 161,6 2472 245,0 - - 0,667 - - 0,026 

 Desvio (%) 0,0 0,0 -0,7 - - 0,7 - - 0,0 

S9 
UniSim 180,0 2472 243,4 0,189 0,061 0,486 0,013 0,225 0,026 

Sharma 180,5 - 245,0 - - 0,486 - - 0,026 

 Desvio (%) -0,3 - -0,7 - - 0,0 - - 0,0 

S12 
UniSim 71,0 2270 229,4 0,197 0,065 0,486 0,013 0,238 0,001 

Sharma 71,0 - 230,6 0,197 0,060 0,487 0,016 0,237 0,001 

 Desvio (%) 0,0 - -0,5 0,0 7,4 -0,3 -15,4 0,4 0,0 

S13 
UniSim 71,0 2270 14,0 0,054 0,004 0,490 0,000 0,003 0,450 

Sharma 71,0 - 14,0 - - 0,490 - - 0,450 

 Desvio (%) 0,0 - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 

B1 
UniSim 172,9 2067 117,9 0,384 0,126 0,001 0,026 0,463 0,000 

Sharma 181,0 2067 119,4 0,380 0,117 0,001 0,031 0,458 - 

 Desvio (%) -4,5 0,0 -1,2 0,9 8,2 -5,1 -14,8 1,2 - 

D2 
UniSim 51,5 206,7 45,38 0,995 0,0025 0,002 0,000 7.10-4 0,000 

Sharma 49,0 206,7 45,32 0,995 0,0025 0,002 - 5.10-4 - 

 Desvio (%) 5,2 0,0 0,1 0,0 0,0 -1,4 - 32,4 - 

B2 
UniSim 95,9 206,7 72,5 0,001 0,204 0,000 0,043 0,752 0,000 

Sharma - 206,7 74,2 0,001 0,187 - 0,050 0,736 - 

 Desvio (%) - 0,0 -2,3 0,0 9,3 - -13,9 2,2 - 

D3 
UniSim 74,7 101,3 27,22 0,003 0,544 0,000 0,114 0,340 0,000 

Sharma 76,0 101,3 28,84 0,003 0,480 - 0,127 0,390 - 

 Desvio (%) -1,7 0,0 -5,6 3,6 13,2 - -10,8 -12,8 - 

B3 
UniSim 100,0 101,3 45,31 0,000 0,000 0,000 1.10-6 1,000 0,000 

Sharma - 101,3 45,31 - - - 1.10-6 1,000 - 

 Desvio (%) - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 

Cabe ressaltar que, em seu trabalho, Sharma e Kaistha (2015) omitem algumas 

informações, tais como a pressão de operação do tanque flash e a perda de carga nos 

equipamentos de troca térmica, que foram estimadas ou calculadas para uso no presente 
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trabalho a partir das informações disponíveis e/ou heurísticas. Essas considerações, apesar de 

terem se mostrados adequadas, contribuem para os desvios observados na Tabela 5.1. 

5.1.2 Simulação da planta de produção com decantador 

O processo em ambiente UniSim® ilustrado pela Figura 5.2 substitui a torre retificadora, 

presente no processo anterior, por um decantador seguido de torre de destilação com o intuito 

de otimizar energeticamente o processo proposto para produção da isopropilamina. Na 

simulação desse processo, o decantador necessário para a separação desejada da 

diisopropilamina na mistura DIPA/IPA/H2O, indicada por Sharma e Kaistha (2015), foi obtida 

através do component splitter do UniSim®, visto que o separador trifásico desse software não 

permite a obtenção da vazão apontada pelos autores citados para as fases orgânica e aquosa 

separadas.  

Figura 5.2 – Fluxograma da simulação da planta de produção de MIPA com decantador.  

A introdução do trocador de calor HX3 após a corrente D3 deve-se à necessidade de se 

condensar a pequena fração vaporizada no processo de mistura das correntes de destilado da 

torre C3 e fase orgânica do decantador antes do seu bombeamento para o início do processo, 

uma vez que o misturador opera a pressão mais baixa de entrada (101,3 kPa). Outra alternativa 

seria operar o misturador na pressão da corrente orgânica separada no decantador e bombear a 

corrente D3 para entrada no mesmo. 
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A Tabela 5.2, a seguir, apresenta os resultados obtidos nessa simulação e sua 

comparação com os valores reportados por Sharma e Kaistha (2015).  

Tabela 5.2 – Resultados da simulação para a planta de produção com decantador. 

Corrente 
T 

(ºC) 

P 

(kPa) 

Vazão 

(kgmol/h) 

Composição 

MIPA DIPA NH3 IPA H2O H2 

S5 
UniSim 75,8 2472 222,4 4.10-4 0,063 0,693 0,213 0,030 0,000 

Sharma - - 222,4 6.10-4 - 0,694 - - - 

 Desvio (%) - - 0,0 -24,2 - -0,05 - - - 

S8 
UniSim 161,6 2472 250,4 0,005 0,056 0,677 0,189 0,027 0,046 

Sharma 161,6 2472 250,4 - - 0,677 - - 0,045 

 Desvio (%) 0,0 0,0 0,0 - - -0,0 - - 0,1 

S9 
UniSim 179,8 2472 250,4 0,186 0,057 0,496 0,008 0,208 0,046 

Sharma 180,5 - 250,4 - - 0,497 - - 0,045 

 Desvio (%) -0,4 - 0,0 - - -0,1 - - 0,1 

S12 
UniSim 71,0 2270 224,8 0,201 0,063 0,495 0,009 0,232 0,001 

Sharma 71,0 - 225,0 0,200 - 0,495 - 0,230 0,001 

 Desvio (%) 0,0 - -0,1 0,7 - 0,0 - 0,7 0,0 

S13 
UniSim 71,0 2270 25,6 0,047 0,001 0,510 0,000 0,001 0,440 

Sharma 71,0 - 25,6 - - 0,510 - - 0,440 

 Desvio (%) 0,0 - 0,0 - - 0,0 - - 0,0 

B1 
UniSim 172,1 2067 113,5 0,398 0,125 0,001 0,018 0,458 0,000 

Sharma 181,0 2067 113,5 0,399 - 0,001 - 0,456 - 

 Desvio (%) -4,9 0,0 0,0 -0,2 - -0,0 - 0,5 - 

D2 
UniSim 51,5 206,7 45,40 0,995 0,002 0,0025 0,000 7.10-4 0,000 

Sharma 49,0 206,7 45,38 0,995 0,002 0,0025 - 5.10-4 - 

 Desvio (%) 5,2 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 - 31,6 - 

B2 
UniSim 96,0 206,7 68,1 0,001 0,207 0,000 0,029 0,763 0,000 

Sharma - 206,7 68,1 0,001 - - - 0,759 - 

 Desvio (%) - 0,0 0,0 0,0 - - - 0,6 - 

FO 
UniSim 79,0 121,6 22,06 0,002 0,620 0,000 0,086 0,292 0,000 

Sharma 79,0 121,6 22,06 - 0,610 - - 0,290 - 

 Desvio (%) 0,0 0,0 0,0 - 1,72 - - 0,6 - 

FA 
UniSim 79,0 121,6 46,1 0,000 0,009 0,000 0,002 0,989 0,000 

Sharma 79,0 121,6 46,1 - - - - - - 

 Desvio (%) 0,0 0,00 0,0 - - - - - - 

D3 
UniSim 74,8 101,3 0,75 0,000 0,527 0,000 0,133 0,340 0,000 

Sharma 76,0 101,3 0,75 - - - - - - 

 Desvio (%) -1,6 0,0 0,0 - - - - - - 

B3 
UniSim 100,0 101,3 45,3 0,000 2.10-6 0,000 1.10-6 1,000 0,000 

Sharma - 101,3 45,3 - - - 1.10-6 1,000 - 

 Desvio (%) - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 
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Pelos valores apresentados pela Tabela 5.2, evidencia-se a boa concordância entre os 

valores comparados aos apresentados por Sharma e Kaistha (2015). Novamente é possível 

observar a presença de desvios expressivos (24,3 % e 31,6 %) de frações molares com baixos 

valores numéricos absolutos nas correntes do processo simulado com relação àqueles valores 

apresentados pelos autores de referência (4.10-4 e 6.10-4
; 7.10-4 e 5.10-4). Os demais valores 

comparados mostram desvios desprezíveis, validando os resultados obtidos. 

5.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE UTILIDADES 

Neste tópico, apresentam-se os resultados obtidos por meio da simulação dos sistemas 

de água de resfriamento e de geração de vapor correspondentes às duas plantas de produção de 

MIPA simuladas. Como será mostrado, a simulação desses sistemas permitiu a determinação 

do consumo total de água de reposição necessária ao suprimento de ambas as plantas de 

utilidades, que é posteriormente utilizado para o cálculo do ecoindicador correspondente.    

5.2.1 Planta de geração de vapor 

A Figura 5.3 mostra a simulação da planta de geração de vapor em ambiente UniSim®, 

válida para ambas as plantas de produção de isopropilamina em estudo.  

Figura 5.3 – Simulação do sistema de geração de vapor.  

Caldeira 
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Nessa simulação, o desaerador opera a 194,4 kPa, enquanto as perdas de pressão nos 

trocadores de calor correspondem a 10,34 kPa. Não foi necessário considerar na simulação a 

corrente de vapor de baixa pressão fornecida ao desaerador, visto que o mesmo foi simulado 

através de component splitter, onde a corrente de energia Q representa a energia perdida no 

retorno de condensado somada à energia proveniente do vapor que seria empregado no processo 

de desaeração, resultando em uma pequena corrente de vent – igual a 0,2 % da corrente que 

entra no equipamento, conforme considerado no Capítulo 3.  

A simulação apresentada para esse sistema permitiu a obtenção direta da demanda de 

vapor por equipamento do processo de produção em estudo. A Tabela 5.3 apresenta os 

resultados obtidos para as principais correntes nas simulações correspondentes a ambas as 

plantas de produção de isopropilamina. O consumo de vapor por equipamento pode ser 

consultado na Tabela 5.4.  

Pelos resultados descritos na Tabela 5.3 verifica-se que a planta com torre retificadora 

apresenta um consumo cerca de 10 % maior que o do processo com decantador para reposição 

da planta de geração de vapor (2,1 e 1,9 m3/h, respectivamente). 

Tabela 5.3 – Resultados para as principais correntes da planta de geração de vapor 

correspondentes às plantas com torre retificadora (I) e com decantador (II) obtidas por 

simulação. 

Corrente T (ºC) P (kPa) 
Vazão (m3/h) 

Processo I Processo II 

Alimentação da caldeira 119,5 1146 9,19 8,14 

Makeup 30,0 204,7 2,81 1,93 

Perdas 185,5 1136 1,70 1,51 

Purga 185,5 1136 0,46 0,40 

Vent 119,3 194,4 0,02 0,02 

 

Os resultados expostos pela Tabela 5.4 permitem constatar a similaridade no consumo 

de vapor pelos equipamentos de aquecimento presentes em ambos os processos de produção, 

sendo a planta com decantador a mais econômica entre as duas configurações, principalmente 

pela economia de vapor no terceiro refervedor e no vaporizador da planta de produção. 
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Tabela 5.4 – Resultados referentes ao consumo de vapor por equipamento correspondente às 

plantas com torre retificadora (I) e com decantador (II) obtidas por simulação. 

Equipamento P (kPa) Tin (ºC) Tout (ºC) 
Vazão (m3/h) 

Processo I Processo II 

HX1 1136 185,5 185,1 0,11 0,13 

Vaporizador 1136 185,5 185,1 3,54 3,04 

Refervedor – C1 1136 185,5 185,1 2,14 2,10 

Refervedor – C2 204,7 121,0 119,3 0,84 0,80 

Refervedor – C3 204,7 121,0 119,3 0,41 0,15 

   Total 7,04 6,22 

As Figuras 5.4 e 5.5 permitem observar que quase 40 % da água de alimentação da 

caldeira é utilizada como vapor no vaporizador em ambos os processos. Além disso, o 

refervedor da primeira coluna de destilação é o segundo maior responsável pelo consumo de 

vapor pelo processo, mais de 20 % do consumo total, apontando para a influência do uso de 

excesso de amônia no processo. 

Figura 5.4 – Consumo da água de alimentação da caldeira para o processo I.  

Figura 5.5 – Consumo da água de alimentação da caldeira para o processo II.  
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5.2.2 Sistema de água de resfriamento 

 O sistema de água de resfriamento correspondente à planta de produção com torre 

retificadora simulado a partir das considerações apontadas no Capítulo 4 é ilustrado pela Figura 

5.6 em ambiente do software UniSim®. Observa-se que a representação do sistema de 

resfriamento do processo com decantador é semelhante àquela apresentada pela figura citada, 

sendo necessário apenas a adição do trocador de calor HX3 e do decantador. A torre de 

resfriamento foi simulada pelo uso do component sppliter do UniSim® e permiti a redução da 

temperatura da água de entrada de 44,1 ºC para 29,6 ºC. A água evaporada corresponde ao 

estimado pela Equação (2.4) para um fator de evaporação unitário (2,6 % da vazão de entrada 

da torre). As demais considerações adotadas na simulação estão listadas no Capítulo 4.  

Figura 5.6 – Simulação do sistema de água de resfriamento. 

  

 Os resultados das simulações para as principais correntes correspondentes a ambas as 

plantas de produção são mostrados na Tabela 5.5. Mais uma vez é possível verificar o menor 

consumo de água na segunda planta de produção devido à substituição da torre retificadora por 

um decantador seguido de uma torre de destilação com menor corrente de destilado. Pelos 

resultados, observa-se que a água de reposição necessária à planta de utilidade correspondente 

ao processo de produção com decantador é cerca de 11 % menor que a necessária àquela 

correspondente à planta com torre retificadora, similar ao observado na planta de geração de 

vapor. 
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Tabela 5.5 – Resultados correspondentes às principais correntes do sistema de água de 

resfriamento obtidas por simulação para as plantas de produção com torre retificadora (I) e 

com decantador (II). 

Corrente 
Vazão (m3/h) 

Processo I Processo II 

Alimentação torre 235,15 208,76 

Makeup 8,78 7,79 

Purga 2,20 1,95 

Água evaporada 6,58 5,85 

O consumo de água de resfriamento por equipamento está disponível na Tabela 5.6 e 

permite observar que a maior economia do consumo de água do processo com torre retificadora 

com relação ao processo com decantador ocorre no equipamento HX2 e condensador da terceira 

torre de destilação.  

Tabela 5.6  – Resultados para o consumo de água de resfriamento por equipamento 

correspondente às plantas com torre retificadora (I) e com decantador (II) obtidas por 

simulação. 

Equipamento P (kPa) Tin (ºC) Tout (ºC) 
Vazão (m3/h) 

Processo I Processo II 

HX2 490,3 29,6 45 115,12 100,69 

Condensador - C1 490,3 29,6 45 41,35 41,29 

Condensador - C2 490,3 29,6 45 54,68 52,50 

Condensador - C3 490,3 29,6 45 15,23 4,15 

HX3 490,3 29,6 45 - 2,06 

Decantador 490,3 29,6 45 - 0,28 

   Total: 226,38 200,97 

As Figuras 5.7 e 5.8 demonstram que, em ambos os processos considerados, quase 50 

% da água que deixa a torre de resfriamento é utilizada para o resfriamento da corrente de saída 

do reator, destacando a importância da integração energética promovida pelo trocador de calor 

FEHE. Os condensadores das colunas de destilação C1 e C2 mostram-se responsáveis por mais 

de 40 % do consumo de água de resfriamento, indicando novamente a necessidade de se ajustar 

adequadamente o excesso de NH3 utilizada para favorecer a etapa reacional do processo. 
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Figura 5.7 – Consumo de água no processo de produção com torre retificadora.  

Figura 5.8  – Consumo de água de resfriamento no processo de produção com decantador. 

 

5.3 RESULTADOS DO CÁLCULO DOS ECOINDICADORES 

Este tópico apresenta os resultados obtidos para os ecoindicadores de consumo de água, 

consumo energético e emissão de CO2 desenvolvidos a partir dos resultados exibidos nos 

tópicos anteriores para a simulação das duas configurações do processo de produção de 

isopropilamina e das respectivas plantas de utilidades. Por fim, os resultados individuais são 

comparados por meio do índice comparativo de ecoeficiência (ICE).  

5.3.1 Ecoindicador de consumo energético 

A Tabela 5.7 detalha o consumo energético por equipamento para as plantas de produção 

em análise e suas respectivas plantas de geração de vapor e fornecimento de água de 

resfriamento. O resumo do cálculo do ecoindicador de consumo energético aparece ao final da 

tabela citada e permite evidenciar uma maior eficiência energética na produção de 
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isopropilamina pela planta com decantador. O consumo energético pelo ventilador da torre de 

resfriamento foi calculado segundo exposto no Capítulo 3. 

Tabela 5.7 – Resultados obtidos para o ecoindicador de consumo energético para as plantas 

com torre retificadora (I) e com decantador (II) obtidas por simulação. 

Equipamento 
Consumo energético (GJ/h) 

Processo I Processo II 

K-100 0,005 0,010 

K-101 0,002 0,002 

P-100 0,002 0,002 

P-101 0,009 0,008 

PU-100 0,012 0,011 

PU-101 0,098 0,087 

Ventilador da torre de resf. 0,080 0,071 

Caldeira 24,987 22,146 

Consumo total 25,195 22,336 

Produção (tMIPA/h) 2,681 2,682 

Ecoindicador (GJ/tMIPA) 9,398 8,329 

As Figuras 5.9 e 5.10 permitem observar que da energia consumida na caldeira, 

responsável por mais de 99 % do consumo energético do processo, quase 30 % é utilizada para 

geração do vapor consumido pelo vaporizador, enquanto as perdas energéticas no sistema – 

referentes à eficiência da caldeira e às perdas de vapor – somam 43 % do consumo energético 

na caldeira. 

Figura 5.9 – Consumo energético do vapor gerado na caldeira para o processo com torre 

retificadora.  
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Figura 5.10 – Consumo energético do vapor gerado na caldeira para o processo com 

decantador.  

5.3.2 Ecoindicador de emissão de CO2 

O resumo dos cálculos para obtenção dos ecoindicadores de emissão de CO2 é 

apresentado na Tabela 5.8 juntamente com as emissões individuais dos equipamentos, obtidas 

pela multiplicação de seus consumos energéticos pelos respectivos fatores de conversão. 

Ressalta-se que os valores de energia consumida por equipamento, apresentados pela Tabela 

5.7, já consideram as eficiências da caldeira (80 %), das bombas e compressores (75 %) e, por 

isso, não é necessária a correção dos valores para os cálculos das emissões. 

Tabela 5.8 – Resultados referentes ao ecoindicador de emissão de CO2 para as plantas com 

torre retificadora (I) e com decantador (II) obtidas por simulação. 

Equipamento Tipo de emissão 

Fator de 

conversão 

(tCO2/GJ) 

Emissão (tCO2/h) 

Processo I Processo II 

K-100 Indireta (E. elétrica) 0,0227 0,0001 0,0002 

K-101 Indireta (E. elétrica) 0,0227 4.10-5 4.10-5 

P-100 Indireta (E. elétrica) 0,0227 4.10-5 4.10-5 

P-101 Indireta (E. elétrica) 0,0227 0,0002 0,0002 

PU-100 Indireta (E. elétrica) 0,0227 0,0003 0,0002 

PU-101 Indireta (E. elétrica) 0,0227 0,0022 0,0020 

Vent. Torre de resf. Indireta (E. elétrica) 0,0227 0,0018 0,0016 

Caldeira Direta 0,0561 1,4018 1,2424 

Emissão total (tCO2/h)  1,4065 1,2467 

Produção (tMIPA/h)  2,681 2,682 

Ecoindicador (tCO2/tMIPA)  0,525 0,465 

1%

27%

19%

8%

2% 43%
HX1

Vaporizador

Reverfedor da torre C1

Reverfedor da torre C2

Reverfedor da torre C3

Perdas energéticas
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Pelos dados da Tabela 5.8 é possível constatar que a queima de combustível na caldeira 

é responsável por 99,7 % da emissão total de CO2 pelos processos. Observa-se que, como o 

consumo energético e emissão de CO2 por equipamento são diretamente proporcionais, as 

porcentagens de contribuição para emissão de CO2 devido ao uso de vapor por equipamento 

são as mesmas disponíveis nas Figuras 5.9 e 5.10. Além disso, a maior eficiência da planta de 

produção com decantador é observada também na comparação entre os ecoindicadores de 

emissão de CO2 correspondentes às duas plantas de produção em estudo.  

5.3.3 Ecoindicador de consumo de água 

Por fim, os valores do ecoindicador de consumo de água calculados para ambas as 

plantas de produção de isopropilamina são apresentados pela Tabela 5.9. Nota-se que o sistema 

de água de resfriamento consome cerca de quatro vezes mais água que a planta de vapor 

correspondente, sendo o trocador de calor HX2 o equipamento com maior demanda de água de 

resfriamento em ambas as plantas de produção, conforme evidenciado pelas Figuras 5.7 e 5.8.  

Tabela 5.9 – Resultados obtidos para o ecoindicador de consumo de água para as plantas com 

torre retificadora (I) e com decantador (II) obtidas por simulação. 

Uso 
Consumo (m3/h) 

Processo I Processo II 

Makeup para geração de vapor 2,18 1,93 

Makeup para sistema de resfriamento 8,78 7,79 

Consumo total (m3/h) 10,96 9,73 

Produção (tMIPA/h) 2,681 2,682 

Ecoindicador (m3 H2O/tMIPA) 4,09 3,63 

5.3.4 Índice comparativo de ecoeficiência 

A Tabela 5.10 apresenta o resumo com os ecoindicadores calculados para cada planta 

de produção estudada. Pelos valores obtidos, é possível verificar que a planta com decantador 

é superior em performance para os três ecoindicadores avaliados, devido principalmente ao 
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menor consumo de vapor no terceiro refervedor e no vaporizador da planta, conforme os 

resultados expressos pelas Figuras 5.9 e 5.10.  

Tabela 5.10 – Resumo dos ecoindicadores calculados. 

Ecoindicador 
Valores obtidos 

Planta com torre retificadora Planta com decantador 

Consumo energético (GJ/tMIPA) 9,398 8,329 

Emissão de CO₂ (tCO2/tMIPA) 0,525 0,465 

Consumo de água (m3/tMIPA) 4,09 3,63 

 Observa-se que a visualização gráfica dos dados conjuntos apresentados pela Tabela 

5.10 é dificultada pela diferença entre as unidades dos ecoindicadores estudados. Assim, o uso 

de valores normalizados é proposto por Saling et al. (2002) para a construção do gráfico radar 

(ou environmental fingerprint) com o intuito de permitir uma melhor avaliação qualitativa da 

ecoeficiência comparativa dos processos estudados. Os valores normalizados com base nos 

piores resultados obtidos para os três ecoindicadores considerados na análise são apresentados 

pela Tabela 5.11.  

Tabela 5.11 – Ecoindicadores normalizados. 

Ecoindicador 
Valores normalizados 

Planta com torre retificadora Planta com decantador 

Consumo energético 1 0.886 

Emissão de CO₂ 1 0.886 

Consumo de água 1 0.887 

 O gráfico radar obtido a partir dos valores expostos na Tabela 5.11 é apresentado pela 

Figura 5.11, onde é possível avaliar qualitativamente a ecoeficiência comparativa entre os dois 

processos de produção considerados no estudo através da identificação da maior e menor área 

formada, correspondentes, respectivamente, ao processo com ecoeficiência mais baixa e àquele 

que apresenta os melhores resultados na análise. 
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Figura 5.11 – Gráfico radar dos ecoindicadores normalizados.  

 No estudo em questão, o gráfico radar dado pela Figura 5.11 é suficiente para afirmar a 

maior ecoeficiência da planta com decantador com relação à emissão de CO2, ao consumo de 

água e ao consumo energético, comparativamente à planta com torre retificadora. 

Adicionalmente, o cálculo do índice comparativo de ecoeficiência (ICE), conforme 

desenvolvido por Pereira et al. (2014), permite quantificar o resultado observado por meio do 

cálculo das áreas do gráfico radar obtido para ambas as configurações do processo de produção 

de isopropilamina.  

 Dessa forma, o ganho em ecoeficiência obtido pela escolha da configuração com 

decantador pode ser quantificada segundo exposto no Capítulo 2, sendo o cálculo do ICE 

realizado conforme Equação (2.9). 

ICE = (1 −
ST

ST
∗ ) . 100 = (1 −

0,34

0,43
) . 100 = 20,8 % (2.9) 

 Por fim, os resultados obtidos mostram que há um ganho de 20,8 % na ecoeficiência 

relativa aos ecoindicadores estudos para o processo de produção de isopropilamina que utiliza 

uma etapa de separação líquido-líquido, indicando que a(s) etapa(s) de separação da 

diisopropilamina formada no processo e do isopropanol não reagido da água é uma etapa crítica 

no consumo energético no processo convencional de produção da MIPA.  

Ecoindicador de consumo

energético

Ecoindicador de emissão de 

CO₂

Ecoindicador de consumo de

água

Planta com torre stripper Planta com decantador
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 Além disso, pequenas mudanças nas condições operacionais geram variações 

consideráveis no consumo de energia da planta, apontando para a possibilidade de uma 

otimização ainda mais eficiente do processo pela melhor especificação das condições de 

temperatura, pressão e outras variáveis relevantes em cada equipamento do processo. A 

possibilidade de outras alternativas para a separação da DIPA e IPA da água e o estudo da 

relação ótima entre taxa de reação no reator e excesso de amônia empregado também devem 

ser consideradas com o intento de se desenvolver um processo de produção o mais ecoeficiente 

possível, além da inclusão de outros ecoindicadores pertinentes na avaliação dos processos.                           



 

 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 Os próximos tópicos apresentam as conclusões obtidas a partir do estudo comparativo 

da ecoeficiência dos processos de produção de isopropilamina simulados neste trabalho, 

incluindo as sugestões para trabalhos futuros. 

6.1 CONCLUSÕES 

Neste trabalho, utilizou-se a simulação de duas variações do processo convencional de 

produção de isopropilamina, que envolve a aminação catalítica do isopropanol na presença de 

hidrogênio em reator de leito fixo e etapas posteriores de separação do produto e subprodutos 

obtidos, baseadas nos processos propostos por Sharma e Kaistha (2015) – processo com 

decantador e processo com torre retificadora – para análise da ecoeficiência comparativa 

considerando-se os ecoindicadores de consumo de água, consumo energético e emissão de CO2.  

Na comparação entre os resultados da simulação das plantas de produção através do 

software UniSim® com aqueles apresentados pelos autores de referência, a maioria dos desvios 

relativos mostrou-se em uma faixa aceitável de menos de 5 %, com exceções observadas para 

frações molares dos componentes de correntes mássicas, o que é atribuído aos pequenos valores 

absolutos envolvidos e às diferenças intrínsecas entre os software utilizados, além de possíveis 

diferenças nas especificações de equipamentos, considerando que Sharma e Kaistha (2015) 

omitem informações relativas aos processos, tais como a perda de carga em trocadores de calor. 

A simulação das plantas de utilidades responsáveis pela entrega de vapor e água de 

resfriamento utilizados nos equipamentos de troca térmica foi realizada com base em heurísticas 

pertinentes e permitiu a obtenção de resultados realistas quanto às variáveis ambientais 

envolvidas nos cálculos dos ecoindicadores em estudo. Os valores retornados pela simulação 

demostraram que a queima de combustível na caldeira é responsável por valores superiores a 



82 

 

  

99 % do consumo energético e emissão de CO2 proveniente das plantas estudadas, sendo que o 

vaporizador e o refervedor da primeira coluna de destilação presentes em ambas as plantas em 

análise revelaram-se responsáveis por mais de 80 % do consumo total de vapor em 

equipamentos de troca térmica para ambos os processos. 

Além disso, a utilização de um decantador seguido por uma etapa de destilação 

(processo II) em detrimento de uma torre retificadora (processo I) para separação da água da 

DIPA e IPA apresentou um aumentou considerável no desempenho com relação ao 

ecoindicador de consumo de água, haja vista que a água requerida na última etapa de separação 

conjunta (decantador e destilação) reduz em quase 60 % o consumo de água necessário para 

essa separação com relação ao uso da torre retificadora. 

Por fim, foi possível constatar que o processo II apresentou melhores resultados com 

relação aos três ecoindicadores estudados e uma ecoeficiência 20,8 % maior que aquela 

referente ao processo I, o que pôde ser quantificado mediante o índice comparativo de 

ecoeficiência, expondo a importância da(s) etapa(s) de separação da água formada como 

subproduto da IPA e DIPA para o desempenho ambiental do processo.  

Dessa forma, os resultados indicam a possibilidade de melhoria da ecoeficiência do 

processo pela implementação de medidas operacionais otimizadas, destacando a necessidade 

de estudos posteriores para melhor especificação das condições operacionais em cada 

equipamento do processo, incluindo o estudo de alternativas para a(s) etapa(s) de separação da 

água e inclusão na análise de ecoeficiência de outros ecoindicadores pertinentes, tais como 

geração de efluentes e geração de resíduos sólidos, decorrente do descarte do catalisador 

utilizado após o fim de sua vida útil.  

6.2 SUGESTÕES 

Para trabalhos futuros recomenda-se o estudo de outros fatores relevantes para a 

ecoeficiência do processo de produção de isopropilamina, tais como o catalisador empregado, 

condições operacionais e dimensionamento dos equipamentos presentes no processo, inclusive 

para as plantas de utilidades de abastecimento de água de resfriamento e vapor. Pontos a serem 

observados incluem a necessidade da consideração de outros ecoindicadores para uma análise 

comparativa da ecoeficiência de processos mais completa, incluindo o ecoindicador de geração 

de efluentes e de resíduos sólidos. 
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Outras variações das etapas de separação da água da IPA e DIPA, além de variações nas 

condições operacionais e dimensionamento do reator podem ser avaliados com o intuito de 

aprimorar o desempenho ambiental do processo de produção como um todo. Estudos 

posteriores de viabilidade técnico-econômica devem ser aplicadas para as opções com melhor 

desempenho na análise via simulação computacional. 
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