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RESUMO 
 

O processo HDA (hidrodealquilação do tolueno) é um importante processo da 

indústria petroquímica utilizado para produzir benzeno a partir da reação do tolueno com 

hidrogênio, em fase gasosa, com reciclo de gases, e gerando o bifenil como subproduto. 

Apesar de ser um processo complexo, é considerado viável economicamente devido ao alto 

grau de pureza do benzeno. O objetivo deste trabalho é simular uma planta de 

hidrodealquilação do tolueno no software Honeywell UNISIM®, propor otimizações para 

melhorar o seu desempenho e desenvolver a maquete eletrônica parcial da planta no software 

AVEVA PDMSTM. O principal desafio deste trabalho se deu na transformação do projeto 

básico oriundo do simulador de processo em um projeto executivo no PDMS, além da 

dificuldade de interoperabilidade dos softwares empregados. Foram pesquisadas na literatura 

diferentes simulações de diversos autores e por conta de maiores informações disponíveis, 

preferiu-se optar por basear a construção da planta no processo elaborado por Luyben et al 

(1998). Foram propostas otimizações a fim de melhorar a vazão mássica de benzeno, diminuir 

o gasto energético da planta mantendo a pureza do produto final principal que é o benzeno.  

 
Palavras-chave: HDA, simulação, tolueno, bezeno, UNISIM®, PDMSTM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  
 

The HDA process (Hydrodealkylation of toluene) is important into the petrochemical 

industry utilized to produce benzene from the reaction between toluene and hydrogen, in gas 

state, with recycling gases, generating the biphenyl such as a sub product. Although it is a 

really complex process, it is considered economically viable due the high purity grade of 

benzene. The objective of this study is to simulate a hydrodealkylation facility inside the 

software Honeywell UNISIM®, proposing optimizations in order to improve the facility 

performance and develop the partial electronic model of the plant in the software AVEVA 

PDMSTM. The main challenge of this work was the transformation of the basic project from 

the process simulator into an executive project in PDMS, in addition to the difficulty of 

interoperability of the software employed. It was searched on literature many different kind of 

simulations of a wide range of authors. Due the amount of data availability, it was decided to 

build the facility on the process elaborated by Luyben et al. (1998). It was proposed some 

optimizations in order to improve the benzene mass flow, decrease the energy spent from the 

facility keeping the purity of the main final product, the benzene. 

 

Keywords: HDA, simulation, toluene, bezene, UNISIM®, PDMSTM.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A fonte suplementar de benzeno é a hidrodealquilação do tolueno. Esta reação é 

acompanhada pela perda do grupo metil ao metano, que é um subproduto de baixo valor. A 

produção de benzeno por essa via é de extremo interesse econômico. Assim, este método 

fornece uma alternativa de processo único para produzir benzeno a partir do tolueno, tendo 

como partida, o material de hidrocarboneto bruto. 

Mais da metade do tolueno e xileno produzidos encontram-se no mercado de aviação e 

motores a gasolina. Portanto, a conversão de tolueno do petróleo a benzeno a preços 

competitivos é rentável, onde as operações possuem custos baixos e as dificuldades das 

correntes de alimentação impuras podem ser evitadas. (HYDRODEALKYLATION 

PROCESSES, 1962) 

O processo químico estudado é composto por muitas unidades interconectadas que 

podem ser divididas em duas seções principais: reação e separação. Na etapa de reação, estão 

presentes muitas dessas unidades, como reatores, aquecedores, resfriadores, trocadores de 

calor e fornos. Na etapa de separação, unidades como separadores, extrações, evaporadores e 

destiladores são usados. Embora o processo químico seja complexo, foram feitas mudanças 

significativas na planta, através da otimização, para reduzir a energia utilizada nos processos. 

A grande melhoria na eficiência do processo térmico como um todo pode ser feita pela 

reciclagem de grande parte da energia necessária para os fluxos de processo de aquecimento e 

resfriamento. (PAENGJUNTUEK, 2009) 

A simulação computacional pode ser empregada para a elaboração, obtenção e 

organização do conhecimento e da visão sistêmica. Além disso, possibilita diversos 

profissionais a fazerem atividades que lhe são sugeridas. Por meio da simulação, é possível 

adquirir a capacidade de reconhecer, articular e resolver problemas relacionados a projetos. 

(GAVIRA, 2003)  

Nas últimas décadas, as opções ferramentas de design da integração de processos 

foram desenvolvidas para alcançar a melhoria de processos, conservação de massa e recursos 

energéticos, aumento de produtividade, e reduções nos custos operacionais e de capital de 

processos químicos. A aplicação dos softwares computacionais na análise do processo global 

oferece muitas vantagens, como por exemplo, a rápida projeção e modificação de redes de 

trocadores de calor, eliminando erros evitáveis de cálculos manuais e aumentando a precisão 

dos resultados. (IDRISS et al., 2015)  
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A maioria dos processos industriais contém fluxogramas complexos com diversas 

correntes de reciclagem, integração energética e muitas operações unitárias diferentes. 

Através da introdução desses fluxos de reciclagem e integração energéticas, o processo pode 

ser melhorado no âmbito econômico. Assim sendo, estratégias para o controle de toda a planta 

são necessárias para operar uma planta inteira com segurança e alcançar os objetivos da 

mesma. (PAENGJUNTUEK, 2009) 

A otimização é aplicada em muitos domínios como a Engenharia, a Matemática, a 

Economia, a Medicina, entre outros. No caso particular da Engenharia Química pode ser 

utilizada com ou sem considerações ambientes para: 

 Determinação da melhor localização para unidades industriais; 

 Projeção e operações de unidades industriais; 

 Projeção de redes de distribuição de produtos químicos,  

 Elaboração de planos de manutenção e substituição de equipamentos; 

 Integração energética em processos; 

  Análise de dados para construção de um modelo processual. 

 

O principal objetivo da otimização de processos é encontrar soluções ótimas que 

melhorem o desempenho produtivo, econômico, ambiental e/ou de outros critérios como a 

robustez, a segurança de uma unidade industrial ou de um simples equipamento.  

 Num processo produtivo existem inúmeras oportunidades que são susceptíveis de 

aplicação da otimização, algumas relacionadas com o desempenho produtivo como melhoria 

da qualidade do produto e desempenho econômico, tais como a redução de custos de 

produção por otimização da utilização de matérias-primas e utilidades com o consequente 

aumento da eficiência e da produtividade, outras ainda relacionadas com o desempenho 

ambiental como a minimização dos impactos ambientais por otimização do processo 

produtivo, podendo gerar também benefícios econômicos. (MARTINS, 2007) 

O objetivo deste trabalho é simular uma planta de produção de benzeno através da 

hidrodealquilação do tolueno e otimizar a mesma, através do próprio software de simulação, 

melhorando o desempenho do processo, e comparando-os com dados já simulados em outra 

literatura. Além disso, reproduzir a maquete eletrônica de um trecho da planta em 3D, através 

da realização do projeto executivo a partir do projeto básico. Tal realização consiste na 

utilizando os dados obtidos no simulador (projeto básico) para um software de desenho em 

3D (projeto executivo), sendo mostrado como um tutorial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Os processos químicos são compostos por muitas unidades interconectadas e podem 

ser divididas em duas seções: reação e separação. Na seção de reação, as unidades são 

compostas por várias unidades como reatores, aquecedores, resfriadores, trocadores de calor e 

fornos; na seção de separação, equipamentos como separadores e torres de destilação são 

utilizados.  A grande melhoria na eficiência térmica do processo pode ser feita por correntes 

de reciclo de energia necessária para processos de aquecimento e resfriamento. 

Ao introduzir correntes de reciclo e integração energética no processo, a viabilidade 

econômica do mesmo é melhorada. No entanto, as correntes de reciclagem e de energia de 

integração introduzem um feedback de material e energia entre as unidades a montante e a 

jusante. Assim sendo, estratégias para o controle em toda a planta são necessárias para operar 

uma planta inteira com segurança e alcançar seus objetivos de projeto. (PAENGJUNTUEK, 

2009) 

Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre o processo de 

hidrodealquilação do tolueno (HDA), a aplicação dos produtos na indústria e no cenário 

brasileiro. São citados os trabalhos históricos publicados sobre esse processo. Ao final, são 

descritos a importância da simulação computacional em otimizações de processos por meio 

do uso do software UNISIM® e da execução da planta 3D por meio do software PDMSTM. 

 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO HDA 
 

Segundo ABRISHAMKAR et al. (2013), os principais processos para a produção de 

benzeno incluem a reforma catalítica, hidrodealquilação de tolueno, pirólise da gasolina e 

produção de alcatrão de carvão.  

A hidrodealquilação (HDA) do tolueno é o processo no qual o tolueno é levado ao 

benzeno. Este é amplamente utilizado como um caso de estudo para analisar o 

comportamento estacionário e dinâmico de estruturas de projeto de controle. Além disso, o 

processo HDA possui um comportamento dinâmico complexo que cria propagação de 

perturbação. (PAENGJUNTUEK, 2009). 

A hidrodealquilação do tolueno pode ser operada sob condições catalíticas ou 

térmicas. O tolueno é aquecido com um gás contendo hidrogênio e metano a uma pressão 

específica. O fluxo passa através de um leito de catalisador de desalquilação no reator. No 

reator, o tolueno reage com hidrogênio, produzindo benzeno e metano.  (ARAÚJO et al., 

2007). 
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A reação de hidrodealquilação do tolueno é definida a seguir através das equações 2.1 

e 2.2: 

 

C7H8 + H2 → C6H6 + CH4                     (2.1) 

2 C6H6 ↔ C12H10 + H2                         (2.2) 

                                      Fonte: (ARAÚJO et al., 2007). 

 

No processo HDA, deve-se trabalhar com excesso de hidrogênio para suprimir reações 

colaterais e formação de coque. Os produtos de reação devem ser separados, subprodutos 

rejeitados, tolueno que não reagiu recuperado e reciclado, e o produto benzeno tratado e 

destilado até o nível adequado de pureza. (ARAÚJO, 2006). 

  Devido ao alto custo de energia, a segurança do processo e a exigência de um maior 

rendimento no processo, é essencial otimizar a conversão de reação no reator. Além disso, a 

integração de calor dentro da planta é um fator crucial para melhorar a eficiência térmica do 

processo. (ABRISHAMKAR et al., 2013) 

A planta HDA tem sido de grande interesse para engenheiros químicos de processo e 

de controle. O processo é uma fase altamente integrada tornando-o um importante banco de 

testes para novas abordagens de controle. (HERRMANN et al., 2003). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE HIDRODEALQUILAÇÃO 
 

Segundo Abrishamkar et al.(2003), a hidrodealquilação do tolueno pode ser feita por 

processos catalíticos ou térmicos, ambos são bastante similares. O tolueno é aquecido a 590-

650 ºC e 25-40 atm para processos catalíticos ou até 760 ºC nos processos térmicos. O 

processo catalítico tem a vantagem de utilizar menores faixas temperatura, mas eles possuem 

elevados custos com catalisadores. O catalisador mais utilizado é o de cloreto de platina que 

possui um custo razoável. A Figura 2.1 apresenta o fluxograma do processo HDA elaborada 

no AutoCAD. 
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Figura 2.1. Fluxograma do processo de HDA  

Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo Qiu et al. (2003), o processo HDA contém nove unidades básicas de 

operações: reator, forno, separador de vapor/líquido (vaso flash), compressor, trocadores de 

calor e três colunas de destilação.  

No reator adiabático de fluxo (PFR), hidrogênio e tolueno são convertidos em 

produtos como o benzeno e metano. O difenil é produzido como subproduto através da reação 

entre duas moléculas de benzeno.  

Antes de entrar no reator, o tolueno puro e correntes de hidrogênio são misturados 

com tolueno e com as correntes de reciclagem de hidrogênio, respectivamente. O resultado da 

mistura é então pré-aquecida em um trocador de calor com fluxo do efluente e, em seguida, é 

levado para alcançar a temperatura de reação em um forno antes de alimentar o reator PFR. 

 O efluente do reator é rapidamente extinto com parte do líquido separador de 

reciclagem para evitar a formação de coque, e ainda resfriado no trocador de calor e 

refrigerador antes de entrar no separador de vapor/líquido (vaso flash). Uma porção de vapor 

de sobrecarga de hidrogênio e metano não convertidos do separador é purgado do sistema 

enquanto o restante é comprimido e reciclado para o reator. 

O líquido do separador é separado em três colunas de destilação consecutivas. Na 

primeira coluna estabilizadora, hidrogênio e metano são removidos como produtos de topo 

enquanto o benzeno, tolueno e difenil misturados deixam como produtos na corrente de 

fundo.  
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Na segunda coluna de destilação, o benzeno é removido como produto de topo e a 

mistura de tolueno e difenil sai como produtos na corrente de fundo. Finalmente, na última 

coluna de reciclagem, o tolueno é removido como o produto suspenso, que é reciclado de 

volta ao início do processo, e o difenil deixa a coluna como o produto de fundo. 

 

2.3. APLICAÇÃO DOS PRODUTOS NA INDÚSTRIA 
 

A expansão do uso industrial do benzeno no início do século XX ocorreu através do 

uso como solvente na indústria de borracha antes da guerra, e como componente do tolueno 

na produção de explosivos na Primeira Guerra Mundial. Ampliou-se ainda mais no pós 

guerra, com o grande aumento de sua utilização em inúmeros processos  industriais: solvente 

na produção de couro artificial, produtos de borracha, colas, manufaturas de chapéus, 

impressão por fotogravura, pinturas, adesivos, revestimentos, lavagem a seco, produção de 

automóveis e montagem de lata, matéria prima na síntese de produtos orgânicos derivados do 

petróleo e na mistura de combustíveis para motores. (INFANTE, 2002) 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de KLAFKE (2011) 

 

Segundo Infante (2002), com o aumento da utilização do benzeno, gerou-se uma 

elevação no número de achados de casos de doenças relacionados com a exposição, em geral 

referidos com intoxicação por benzeno. 

Figura 2.2. Produtos derivados do benzeno. 
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2.3.1. APLICAÇÃO NO BRASIL  

 

Atualmente, a produção do benzeno vem, em sua maioria, da reforma catalítica a qual 

rende uma mistura de benzeno, tolueno e xilenos (BTX). 

O benzeno é usado principalmente para produzir outras substâncias químicas.  Seus 

derivados mais largamente produzidos incluem o estireno, o qual é usado para produzir 

polímeros e plásticos, fenol para resinas e adesivos (via cumeno), e cicloexano, o qual é usado 

na manufatura de nylon. O benzeno também tem sido utilizado como ferramenta de pesquisa 

básica em uma variedade de experimentos incluindo a análise de um gás bidimensional. 

Porém, o benzeno é considerado um fator de risco a saúde em ambiente de trabalho. 

No Brasil, a fabricação de produtos contendo benzeno é proibida exceto os que contêm essa 

substância como agente contaminante em percentual de até 0,1% em volume. (WITTCOFF, 

2005) 

Segundo COSTA (2009), a restrição da produção e utilização do benzeno no Brasil 

para apenas alguns tipos de empresa têm se mostrado correta e bem-sucedida, tendo sido 

estabelecido um acompanhamento deste grupo de empresas através do controle da compra e 

venda do produto. 

A experiência brasileira de luta contra a exposição do benzeno é um exemplo bem 

sucedido de vigilância da saúde em que as estratégias de articulação entre os trabalhadores e 

serviço público, com a preservação da autonomia de cada setor, de priorização das atividades 

de formação e de opção por formas participativas de atuação ajudam a entender e enfrentar os 

desafios de luta em defesa da saúde do trabalhador no Brasil. (COSTA, 2009) 

Ao revermos a experiência brasileira de vinte anos de introdução de restrições ao uso 

do benzeno e o controle de seus efeitos no Brasil, destacamos os seguintes períodos de 

inflexão desse processo que chamamos de vigilância da exposição ao benzeno no Brasil. 

(MACHADO et al., 2003) 

 1983-1993 – Construindo as Bases de Intervenção  

 1994-1995 – Negociação do Acordo  

 1995-2002 – Acompanhamento do Acordo  

 2003 – Perspectivas, Ação Integrada  

O segundo produto produzido na planta de HDA é o difenil ou bifenilo que é, 

quimicamente, a junção de duas moléculas de benzeno. A aplicação do bifenilo na indústria 

não é comum, exceto pelo uso dos bifenilos clorados, também chamados de PCB 
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(polychlorinated biphenyl). Eles constituem uma classe de compostos organoclorados 

provenientes da adição de cloro ao anel aromático do bifenilo. 

As misturas do PCB foram utilizadas na indústria de eletrônicos como em 

transformadores, capacitores, bombas de vácuo e em outros sistemas de transferência de calor. 

Os óleos à base de PCB são usados na formulação de tintas, corantes, borrachas, resinas 

termoplásticas, lubrificantes e revestimentos de metal. 

Por serem altamente poluentes e tóxicos, as leis ambientais restringiram a aplicação do 

PCB para equipamentos elétricos fechados sendo sua utilização permitida até o final da vida 

útil do equipamento. No Brasil, a Portaria Interministerial n°19 (de 29/01/1981) proibiu sua 

fabricação e comercialização. (SILVA, 2014) 

 

2.4.TRABALHOS RECENTES PUBLICADOS SOBRE O PROCESSO HDA  
 

O processo HDA foi apresentado pela primeira vez no American Institute of Chemical 

Engineers como um problema-desafio. Ao longo dos anos, o estudo de caso tem sido 

analisado por diversos autores, sendo o foco desses estudos o projeto da estrutura de controle 

de estado estacionário, análises de controlabilidade e operacionalidade do modelo dinâmico e 

otimização das variáveis controladas de processo. (McKETTA, 1997). 

Para NG & STEPHANOPOULOS (1996), a operação de uma planta química possui 

características variadas e peculiares. Em primeiro caso, a planta deve ser direcionada para 

acompanhar as demandas de mercado dos produtos dirigidas a um custo mínimo de operação. 

Posteriormente, a planta deve ser mantida no estado estacionário, mesmo na presença de 

variação contínua por influências externas, como alterações de temperatura ou composições 

de fluxos de alimentação. Alguns desses objetivos são explicitamente relacionados com 

variáveis específicas de processo na planta, enquanto outros são apenas implicitamente 

definidos pelo processo global. 

Segundo QIU et al. (2003), um problema importante no controle do processo é 

desenvolver estruturas eficazes de controle para plantas complexas inteiras. Anteriormente, a 

abordagem típica para o controle global de uma planta era a concepção do sistema de controle 

para as unidades individuais em primeiro lugar, e em seguida, essas unidades eram 

combinadas para formar uma planta completa. Este método funciona quando os processos 

estão em forma de cascata (ou seja, sem reciclos materiais ou de energia) ou quando grandes 

tanques pulmão são instalados para isolar as correntes de reciclo das unidades individuais. 



22 

 

 

Segundo LUYBEN et al. (1998), os objetivos para um controle efetivo de processo 

global incluem: 

• Operação segura do processo; 

• Controle de qualidade de produto robusto frente a perturbações; 

• Rejeição de condições de trabalho inseguras; 

• Operação em automático, não em manual, e requerendo o mínimo de atenção do 

operador; 

• Transição rápida para uma mudança de taxa de produção e de qualidade de produto; 

• Nenhuma descarga ambiental inesperada. 

 

Diversos autores têm estudado esse processo, com diferentes objetivos e abordagens. 

STEPHANOPOULOS (1984), por exemplo, aplicou o método de Buckley (1964) para 

desenvolver uma estrutura de controle do processo e baseado no balanço material e controle 

de qualidade. Ele utilizou o modelo da planta de HDA onde o vapor é gerado a partir do 

efluente do trocador de calor através de uma série de refrigeradores a vapor. Do ponto de vista 

do balanço material, a variável controlada de escolha foi a taxa de fluxo de tolueno, taxa de 

fluxo do gás de reciclo, percentagem de hidrogênio contida no gás de reciclo, taxa de fluxo da 

purga e vazão mássica do quencher. A qualidade do produto é controlada através da 

composição dos produtos na torre de destilação e a variável controlada selecionada foi a 

pureza na produção na coluna de benzeno e a temperatura de entrada do reator. 

Posteriormente, DOUGLAS (1988) usou o processo de hidrodealquilação do tolueno 

(HDA) para demonstrar um procedimento de estado estacionário para o projeto de um 

fluxograma complexo e integrado com muitas unidades operacionais e três correntes de 

reciclo. No trabalho foi criado um procedimento hierárquico típico dos sistemas reais 

encontrados na indústria. 

BROGNAUX (1992) implementou os modelos do estado estacionário e dinâmico na 

planta de HDA baseado no modelo desenvolvido por DOUGLAS (1988) e utilizou esse 

projeto como exemplo de medições de operabilidade, definições de objetos de controle e 

analise de controlabilidade. Ele investiu no controle das restrições encontradas na otimização. 

WOLFF (1994) utilizou o modelo de BROGNAUX (1992) para ilustrar o 

procedimento de análise de operabilidade. Depois de adicionar algumas considerações 

heurísticas, as variáveis controladas eram selecionadas para serem as mesmas utilizadas por 

BROGNAUX (1992). 



23 

 

 

NG & STEPHANOPOULOS (1996) utilizaram o processo de HDA para ilustrar como 

o controle de um sistema pode ser baseado numa estrutura de hierarquização. A seleção das 

variáveis controladas é dada priorizando a implementação de objetivos de controle. É 

necessário controlar o balanço material do hidrogênio, metano e tolueno, ou seja, o balanço de 

energia é controlado pela porção de energia adicionada ao processo como combustível no 

forno, água gelada, vapor nas variáveis de taxa de produção e pureza de produto. 

CAO et al. (1997) utilizou o processo de HDA como estudo de caso em diversos 

artigos e na maioria em seleção de correntes de entrada. Ele considerou seleção de entradas e 

saídas para controlar a estrutura do design proposto usando decomposição de valor singular 

(SVD). Em 1998, ele aplicou um algoritmo baseado na análise linear do local. Todos os 

artigos do CAO et al. utilizam as mesmas variáveis controladas selecionadas por WOLFF 

(1994). Em 1998 ainda, ele discutiu a importância de modelar para atingir a estrutura de 

controle mais efetiva e melhorou o modelo do processo HDA com essa proposta. 

PONTON & LAING (1993) propuseram uma hierarquia heurística para desenvolver o 

sistema de controle do processo HDA. Essa aproximação é similar ao projeto apresentado por 

DOUGLAS (1988). As variáveis controladas selecionadas foram taxa de fluxo de tolueno, 

concentração de hidrogênio no reator, percentagem de metano na corrente de entrada do 

compressor, corrente líquida proveniente do separador flash, temperatura de saída e 

percentagem de tolueno na corrente de fundo da coluna de destilação de tolueno, percentagem 

de benzeno na torre estabilizadora, percentagem de tolueno na coluna de benzeno entre outras. 

LUYBEN et al. (1998) aplicou seu procedimento de projeto de controle global de 

nove passos com simulações dinâmicas da planta de HDA e concluiu que a performance do 

controle é pior quando o estado estacionário é utilizado. Ele escolheu controlar todos os 

componentes do processo para assegurar que o balanço material era mantido, a temperatura 

do reator era controlada para confirmar a remoção do calor exotérmico do processo, a taxa de 

tolueno total e a temperatura de entrada do reator foram utilizadas como variáveis para 

estabelecer a taxa de produção e pureza de benzeno na coluna de destilação de benzeno. 

Para QIU et al. (2002), o processo HDA chamou sua atenção pelo ponto de vista de 

controle global que contém diversas operações unitárias conectadas por reciclos de correntes 

mássicas e integrações enérgicas, o que torna o processo de controle e otimização complexo. 

Ademais, o processo inclui características básicas dos processos químicos integrados que são 

descritas por LUYBEN et al. (1998) como sendo chaves da aplicação de uma metodologia de 

controle considerando o processo global sendo elas o reciclo material e a integração 

energética. 
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DIMIAN (2003) fez um capítulo do seu livro do estudo de caso do design e simulação 

de uma planta de HDA no estado estacionário e dinâmico utilizando o software Aspen Plus. 

Ele otimizou o processo considerando o cenário econômico e o custo de uma planta de HDA. 

ARAÚJO et al. (2007) estabeleceram o conceito de controle auto-otimizante para 

demonstrar todos os graus de liberdade presentes no estudo de caso. A Tabela 2.1 abaixo 

apresenta a relação de autores e variáveis controladas utilizadas. 

 

Tabela 2.1. Seleção de variáveis controladas de alguns autores para o processo HDA. 

 

Fonte: Adaptado de ARAÚJO et al., 2007. 
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2.5.SOFTWARES UTILIZADOS (UNISIM® e PDMSTM)  
 

2.5.1. UNISIM® 

 

Devido à grande demanda de produtos com qualidades ainda maiores, as indústrias têm 

operado seus processos cada mais próximos de suas restrições. Por causa disso, a engenharia 

de controle de processos vem trazendo a necessidade de modelos mais realistas em ambos os 

estados para analisar parâmetros como desempenho dos sistemas de controle. Uma ferramenta 

muito utilizada para projetos de otimização e controle de processos é a utilização de softwares 

comerciais voltados para simulações de uma planta química. (BRAVO, 2005) 

Segundo BRAVO (2005), as principais características dos simuladores de processo 

são: 

• Comportamento dinâmico: considerando a evolução no tempo do processo; 

• Interativos: permitindo que o operador interaja a todo o momento; 

• Tempo real: o mesmo tempo da simulação é equivalente ao tempo real do processo; 

• Perturbações e mau funcionamento: simula ruídos que são provenientes de 

perturbações do processo. 

O software utilizado para a simulação da planta de HDA foi o UNISIM®. Este é uma 

ferramenta de simulação de processos que combina a operação no estado estacionário com o 

dinâmico no mesmo ambiente. É muito utilizado para projetos, otimizações, planejamento 

empresarial e monitoramento de desempenho, principalmente na área de petróleo e gás. O 

simulador disponibiliza muitas opções de operações unitárias, pacotes termodinâmicos, 

componentes químicos e suas propriedades, possibilitando o dimensionamento de 

equipamentos, malhas de controle e estrutura da planta química. As operações unitárias 

utilizam modelos rigorosos e são combinadas com um algoritmo de solução não-sequencial. 

Neste algoritmo as informações são processadas e os resultados de alguns cálculos são 

automaticamente propagados no fluxograma para frente e para trás. (WERLE, 2009) 
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2.5.2. PDMSTM 
 

O software PDMS (Plant Design Management System) permite a execução de um projeto 

através de um modelo computacional em 3D de uma planta de processo. O PDMS permite 

também a visualização de um modelo representado em cores, tornando-o um software que 

estabelece um maior grau de realidade quando comparado com as técnicas tradicionais de 

desenho. 

 No modelo, pode-se armazenar grandes quantidades de dados referentes à posição, 

tamanho, números de peças e relações geométricas para as várias partes da planta. Esse 

modelo se torna uma fonte única de dados de engenharia para todas as seções e disciplinas 

envolvidas em um projeto. (AVEVA, 2010) 

Mesmo com os recursos avançados do PDMS, a principal forma de comunicação entre 

o projetista o fabricante são os desenhos de projeto. Sem eles, a tarefa de construir uma 

fábrica seria quase impossível. Para atender a esse requisito, o PDMS pode produzir 

numerosos tipos de desenhos, desde ilustrações 3D complexas até desenhos de arranjos 

anotados e dimensionados. (AVEVA, 2010) 

Todos os dados em um projeto PDMS seriam de pouco valor sem a capacidade de 

garantir a qualidade da informação de projeto. Com o software, todos os tamanhos e 

geometrias dos componentes da tubulação são predefinidos e armazenados em um catálogo, 

que não pode ser alterado pelo projetista. Isso garante que todos os itens são fiéis ao tamanho 

e são consistentes em todo o design, não importa quantos usuários existam no projeto. O 

PDMS contribui para a qualidade do desenho de projeto das seguintes maneiras: 

• Adere especificações de engenharia; 

• Especificações de tubulação e catálogos de aço, indicando precisamente os 

componentes a serem utilizados onde são compilados com a finalidade de garantir uma 

consistência, segurança e design econômico;  

• Garante geometria e conectividade corretas; 

 • Evita interferências de componentes. 

Existem muitas maneiras diferentes de cometer erros de projeto, como a classificações 

de flange incompatíveis e erros de alinhamento simples. O PDMS pode verificar todos estes 

erros usando procedimentos de consistência de dados embutidos no sistema para verificar 

todo o modelo de projeto. (AVEVA, 2010). 
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Mesmo com a habilidade de experiência do projetista em projeto de plantas 

industriais, as técnicas aplicadas estão sujeitas a erro humano. Para trechos de tubulação e 

arranjos mais complexos podem-se ter, inevitavelmente, confrontos entre elementos que 

podem compartilhar do mesmo espaço físico. O PDMS permite evitar esses problemas de 

duas maneiras: 

1. Visualizando o desenho de forma interativa durante o processo de design, 

permitindo verificar o modelo de diferentes pontos de vista. Problemas potenciais podem 

assim ser resolvidos na medida em que surgem; 

2. Usando o recurso de verificação de inconsistências dentro do PDMS, que detecta 

confrontos em qualquer lugar da planta. Isso pode ser feito de forma interativa. 

 

2.6.OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS 
 

A otimização de processos consiste no uso de métodos específicos para determinar a 

melhor relação custo-benefício e solução mais eficiente para um problema. Esta técnica é uma 

das principais ferramentas quantitativas na tomada de decisões industriais. O objetivo da 

otimização é encontrar os valores das variáveis no processo que geram o melhor valor de 

desempenho e produtividade de acordo com o critério proposto.  

Na engenharia de processos existe problemas típicos com infinitas soluções, neste 

caso, a otimização seleciona o melhor entre todo o conjunto de soluções através de métodos 

quantitativos eficientes. Nas operações de uma planta industrial, os benefícios surgem 

adquirindo um melhor desempenho através de melhores rendimentos de produtos ou menores 

rendimentos de contaminantes, redução do consumo de energia, taxas de processamento mais 

altas e tempos mais longos entre as paradas. A otimização também pode reduzir os custos de 

manutenção e diminuir o desgaste dos equipamentos. (THOMAS et al., 2001) 

A ferramenta utilizada na otimização foi o Optimizer do software UNISIM®. Este 

consegue resolver o conjunto completo de problemas de otimização desde tipo unitária, linear 

e não linear. Além disso, essa abordagem de otimização em camadas permite uma evolução 

na escolha da tecnologia de otimização ao invés da abordagem de tamanho único. As camadas 

adicionais de otimização podem ser adicionadas pelos usuários quando necessário, 

proporcionando assim melhores retornos em seus investimentos. (HONEYWELL, 2010) 
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2.6.1. FORMULAÇÕES MATEMÁTICAS 
 

É necessário definir os termos matemáticos utilizados nas otimizações para facilitar a 

compreensão do algoritmo. Segundo BIEGLER (2010), segue abaixo algumas definições: 

 Função Objetivo: É a função de uma ou mais variáveis de decisão que se quer otimizar 

podendo ser maximizada ou minimizada. Alguns exemplos de funções objetivos 

podem ser o custo da planta, rendimento do produto, consumo de energia entre outros.  

 Restrições: São uma série de equações e desigualdades restritivas que terão que ser 

atendidos para maximizar ou minimizar a função objetivo. Essas restrições contêm 

uma região factível que define os limites de performance para o sistema. 

 Variáveis de decisão: São variáveis que aparecem no modelo do sistema e que devem 

ser ajustadas para satisfazer o modelo restritivo. Para encontrar a região onde essas 

variáveis satisfazem o modelo restritivo realiza-se uma variação dos valores das 

variáveis, conduzindo o sistema a uma região factível que é definida por um 

subespaço destas variáveis. Em problemas de engenharia, esse subespaço pode ser 

determinado por um conjunto de variáveis de decisão que podem ser analisados como 

grau de liberdade no processo.  

 Ponto Ótimo: É o ponto formado pelas variáveis de projeto que se localizam no 

extremo da função objetivo e satisfazem as restrições. 

 Valor Ótimo: Valor da função objetivo no ponto ótimo. 

Os modelos matemáticos de otimização levam a categorias diferentes de problemas 

estruturados, podendo ser divididos principalmente em relação a variáveis contínuas ou 

discretas. 

Os problemas de programação linear são determinados quando a função objetivo e as 

restrições do modelo são lineares e as variáveis de otimização são contínuas. Se por acaso 

algumas variáveis de decisão são inteiras e a função objetivo e as restrições são lineares, o 

problema é chamado de programação linear inteira mista. Caso alguma restrição ou a função 

objetivo seja não linear e as variáveis sejam contínuas, trata-se de um problema de 

programação não-linear. Por último, em casos não-lineares com variáveis inteiras, é 

formulado um modelo através de problemas de programação não-linear inteira mista. 

(CORSANO et al., 2008). 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. ORGANIZAÇÃO 
 

A proposta deste trabalho consiste em simular uma planta de hidrodealquilação do 

tolueno (Figura 3.1) e realizar alguns estudos da mesma, com base na otimização do processo 

visando aumentar a purificação do produto de maior interesse (benzeno). Além disso, 

construir uma maquete eletrônica de parte da planta pelo software PDMS. 

 

A metodologia se baseou nos três processos citados abaixo: 

● Simulação da planta de HDA, através do UNISIM®; 

● Otimização da planta de HDA, através do UNISIM®; 

● Construção de parte da maquete eletrônica, através do PDMSTM. 

 

 

 

Figura 3.1. Fluxograma da metodologia aplicada no trabalho. 
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Figura 3.2. Fluxograma do processo da planta de HDA. 

Através do fluxograma de processo, é possível observar que diversas utilidades são 

usadas para aquecimento e resfriamento das correntes. Essas utilidades foram as próprias 

correntes do processo que contém hidrogênio, tolueno, metano e benzeno após a reação. A 

seguir, a lista dos equipamentos que estão presentes no fluxograma. 

Tabela 3.1. Lista de equipamentos do fluxograma do processo da Figura 3.2 

Equipamentos Descrição 

E-100, E-101 e E-102 Trocador de calor 

K-100 Compressor 

MIX-100, MIX-101 e MIX-102 Misturador 

P-100, P-101 e P-102 Bomba Centrífuga 

PFR-100 Reator tubular PFR plug flow 

T-100, T-101 e T-102 Torre de destilação 

TE-100 e TE-101 Separador de correntes 

V-100 Vaso flash 

VLV-101 até VLV-110 Válvula de perda de pressão 
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3.2.HIDRODEALQUILAÇÃO DO TOLUENO 
 

Para construção da planta de hidrodealquilação do tolueno, foi selecionado o pacote 

termodinâmico Chao Seader, pois se trata de um sistema de pressão elevada com 

hidrocarbonetos de alto peso molecular.  

Os métodos Chao Seader e Grayson Streed são métodos empíricos antigos. A 

correlação Grayson Streed é uma extensão do método Chao Seader com especial 

aplicabilidade para o hidrogênio. No UNISIM® somente são usados os valores de equilíbrio 

produzidos por estas correlações. (TRINDADE, 2006) 

• Chao Seader – É utilizado para hidrocarbonetos pesados, onde a pressão é inferior a 

10342 kPa (1500 psia), e gama de temperaturas entre – 17,78° C e 260° C. 

• Grayson Streed - Recomendado para simular sistemas de hidrocarbonetos 

pesados com um elevado conteúdo em hidrogênio. (TRINDADE, 2006) 

Os componentes envolvidos no processo foram o hidrogênio e tolueno, gerando os 

produtos benzeno e metano, e como subproduto, o bifenil. 

 

3.2.1. CONSTRUÇÃO DA PLANTA DE HIDRODEALQUILAÇÃO DO 
TOLUENO 

 

A planta de hidrodealquilação do tolueno, implementada no simulador UNISIM®, 

está representada na Figura 3.1. Na primeira seção (Figura 3.1) a alimentação da planta é 

realizada em duas correntes, ambas na temperatura de 30 ºC e pressão 3964 kPa, sendo a 

primeira contendo uma mistura de hidrogênio e metano com frações molares de 0,97 de 

hidrogênio e 0,03 de metano, e a segunda sendo a junção de corrente fresca e reciclada, ambas 

com tolueno puro.  

Em seguida, as correntes são misturadas, dando origem a corrente de número 1. Essa 

corrente é levada ao primeiro trocador de calor casco e tubo (E-102), entrando a 59,31 ºC e 

saindo uma corrente 2, à 571,3 º C. A corrente 2 é levada ao forno (E-101) para aumentar a 

temperatura até 621,1 ºC (corrente 3). Após essas etapas de aquecimento, a corrente 3 é 

levada ao reator PFR, na qual ocorrem as reações que dão origem ao produto principal 

(benzeno) e subproduto (bifenil). Segundo DOUGLAS (1988), há algumas restrições na 

operação do reator: a pressão precisa ser em torno de 3447 kPa, a temperatura do reator 

precisa estar entre 621 °C e 704 °C e a razão hidrogênio e aromáticos precisa ser  5 para 1 na 

corrente de entrada para prevenir a formação de coque. Para satisfazer essas condições, o 

forno é introduzido antes do reator. A corrente 4, deixa o reator nas condições de 684  ºC e 
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3351 kPa e é misturada com a corrente de reciclo 20 que sai da fase líquida do vaso flash (V-

100), gerando a corrente 5. Para melhor aproveitamento energético, a corrente 5 é resfriada 

pelo mesmo trocador de calor casco e tubo citado anteriormente (E-102) formando a corrente 

7 que deixa então o trocador de calor nas condições de 144,1 ºC e 3145 kPa. A corrente 7 

segue rumo a outro trocador de calor (E-100) para resfriar ainda mais a corrente para ser 

introduzida no vaso flash (V-100) em condições ótimas, gerando a corrente 8 nas condições 

de 45 °C e 3131 kPa. 

A corrente 8 é levada  ao vaso flash (V-100), onde ocorre a separação líquido-vapor. A 

corrente 9, sai do topo da torre contendo hidrogênio e metano e um pequeno traço de benzeno, 

com temperatura de 45 ºC e pressão de 3131 kPa. A mesma é destinada a um compressor, que 

por sua vez comprime o gás aumentando a pressão até 3964 kPa (corrente 11). Logo, a 

corrente 11 é separada em duas, 13 e 14. A corrente 14 passa por uma válvula (VLV-100) 

para redução de pressão até 3275 kPa, e é encaminhada à purga. A corrente é purgada para 

prevenir o acúmulo de metano. Já a corrente 13 é reciclada até o misturador inicial (MIX-101) 

da planta industrial. Em prosseguimento ao vaso flash, a corrente 10 sai do fundo da mesma, 

contendo benzeno e traços de tolueno e bifenil, com temperatura de 45 ºC e pressão de 3131 

kPa. A corrente é direcionada então a uma bomba centrífuga para facilitar o bombeamento de 

líquido, que por sua vez pressiona o líquido até 3654 kPa (corrente 12). A corrente 12 é 

dividida em outras duas correntes, 17 e 18. A corrente 17 passa por uma válvula (VLV-101) 

na qual há redução de pressão, dando origem à corrente 19, com pressão de 3351 kPa. A 

corrente 19 é reciclada e se junta a corrente de saída do reator PFR. 

Em prosseguimento às etapas, a corrente 18 se encaminha para uma válvula, onde 

ocorre a queda de pressão. A corrente 21 sai da válvula com 3330 kPa e entra na primeira 

coluna de destilação. A primeira coluna de destilação possui 6 estágios e separa o metano e 

hidrogênio, que saem pela corrente de topo (22) e os outros componentes, que saem pela 

corrente de fundo (23). A corrente de topo (22) passa por uma válvula (VLV-103), e na saída 

da válvula tem-se a corrente 24, sob condições de 43,82 ºC e pressão de 689,3 kPa. Voltando 

a corrente de fundo (23), a mesma passa pela válvula VLV-104, e dá origem a corrente 28, 

que entra na segunda coluna (T-100) sob condições de 117,4 °C e 234,6 kPa. A segunda 

coluna de destilação possui 26 estágios e é a de maior interesse, devido à separação do 

benzeno dos outros componentes. O benzeno sai pela corrente de topo (25) por ele ser mais 

leve que os demais componentes e passa por uma válvula (VLV-105) que dá origem a 

corrente 29, que sai nas condições 90,9 °C e 137,9 kPa. Na corrente de fundo da segunda 

coluna (26), existem a presença do tolueno e do bifenil, que seguem (corrente 26) em direção 



33 

 

 

à bomba (P-101), para aumento de pressão do líquido. A corrente 30 sai da descarga da 

bomba (P-101) e se direciona a válvula VLV-106, e entram na terceira coluna através da 

corrente 31, sob condições de 149,1 °C e 213,7 atm. A terceira coluna separa então, o 

subproduto que é o bifenil do tolueno. O bifenil é retirado através da corrente de fundo da 

terceira torre, através da corrente 33, que passa pela válvula VLV-107 e sai como corrente 34 

a  277,9 °C e 151,7 kPa. A corrente de topo da primeira torre (32), contendo tolueno, passa 

pela bomba (P-102) e é reciclada através da corrente 36, até a corrente de tolueno puro, 

supracitada, e que se encontra no início do processo. 

 

3.2.2. SIMULAÇÃO DO PROCESSO NO UNISIM® 
 

No software UNISIM®, foi criado um estudo de caso e adicionados os seguintes 

componentes: metano, hidrogênio, tolueno, benzeno e bifenil. Foi escolhido o pacote 

termodinâmico Chao Seader. Foi adicionada também a cinética da reação com base na 

pressão parcial do tolueno onde a base da unidade é psia, a unidade da taxa é lbmol/ft3.min e a 

temperatura é em Kelvin. A cinética pode ser observada a seguir:                                                                                                     (3.1)               (           )                                                  (3.2) 

Fonte: (LUYBEN, 1998) 

Para ajuste dos parâmetros cinéticos do reator foi adotado um procedimento 

heurístico, recomendado em LUYBEN (1998) até as conversões das reações convergirem 

para as conversões de projeto. Optou-se por realizar tal ajuste neste trabalho já que a cinética, 

considerando catálise heterogênea, não possibilitou a convergência do reator na simulação. 

Ao entrar no ambiente de simulação, criou-se uma corrente material de hidrogênio 

com metano. As especificações de todas as correntes encontram-se na Figura 7.1 no 

Apêndice.  Após essa corrente foi adicionada uma válvula (VLV-101) com aproximadamente 

345 kPa de queda de pressão. Adicionalmente, criou-se outra corrente material de tolueno. 

Após essa corrente, foi adicionada a válvula (VLV-102) com aproximadamente 345 kPa de 

queda de pressão. Após essa corrente, foi acrescentada através do misturador (MIX-100), a 

corrente de reciclo de tolueno da torre de destilação (T-102). A corrente de reciclo foi 

simulada com condições semelhantes da corrente real e ao final do processo, foi substituída 

pela corrente real. Entre os dois misturadores (MIX-100) e o (MIX-101) foi adicionada uma 
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válvula (VLV-103) com aproximadamente 345 KPa de perda de pressão. Foi adicionado o 

misturador (MIX-101) para conectar as correntes de alimentação de tolueno, hidrogênio com 

metano e a corrente de reciclo que não é purgado. A corrente de processo que saiu do 

misturador (MIX-101) entra em um trocador de calor casco e tubo que possui as seguintes 

configurações que são mostradas na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Configuração do trocador de calor casco e tubo 

 

Antes de adicionar o trocador (E-102) no ambiente de simulação, foram adicionadas 

correntes materiais para supor as possíveis trocas de calor no casco e no tubo para poder 

formar a corrente 2 que entra na fornalha. No forno (E-101), a corrente é aquecida e foi 

adicionado um trocador de calor para representar o forno. Logo após, foi adicionado um 

reator PFR cuja cinética da reação está descrita nas equações anteriores. A conversão da 

reação da equação 2.1 foi de 87,77% e a conversão da equação 2.2 foi de 34,3%. As Figuras 

3.4 e 3.5 mostram as especificações do reator PFR-100. 
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Figura 3.4. Configuração dos parâmetros do reator PFR 

 

 

Figura 3.5. Configuração do tamanho do reator PFR 

Após a corrente passar pelo reator PFR, foi adicionado um misturador (MIX-102) para 

ligar a corrente principal do processo com uma corrente de reciclo que vem após o vaso flash 

(V-100). Porém, como essa corrente de reciclo não existe ainda, ela foi simulada com 

condições semelhantes da corrente real e no final foi substituída pela mesma. A corrente que 

sai do misturador (MIX-102) volta para o trocador de calor casco e tubo (E-102) pelo casco 

para ser resfriada.  
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Logo após, é colocado um novo trocador de calor (E-100) para resfriar ainda mais a 

corrente antes dela ser introduzida no vaso flash (V-100). A corrente é introduzida no vaso 

flash (V-100) para separar a corrente líquida e vapor. As especificações do V-100 podem ser 

observadas nas Figuras 3.6 e Figuras 3.7. É introduzido um compressor após a saída da 

corrente de vapor do vaso flash (V-100) para parte ser purgado e parte retornar ao misturador 

(MIX-101). A corrente é purgada para prevenir o acumulo de metano. As especificações do 

compressor podem ser observadas na Figura 3.8. 

 

Figura 3.6. Volume reacional do vaso flash (V-100) 

 

 

Figura 3.7. Configuração do tamanho do vaso flash (V-100) 
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Figura 3.8. Configuração dos parâmetros do compressor 

 

Em seguida, foi adicionado um separador de corrente (TEE-100) nas proporções de 

0,12 para purga e 0,88 para a corrente de reciclo que volta ao misturador (MIX-101). A fase 

líquida que sai do vaso flash (V-100) é bombeada através de uma bomba centrífuga (P-100). 

Após a passagem pela bomba, é adicionado um separador de corrente (TEE-101) para separar 

a corrente de reciclo que se junta a corrente de saída do reator PFR e a corrente que segue 

para ser destilada. As proporções são: 0,28 de reciclado e 0,72 para a destilação. É introduzida 

uma válvula (VLV-109) com aproximadamente 304 kPa para perda de pressão na corrente de 

reciclo que é ligada ao misturador (MIX-102). Para a corrente 18, é adicionada uma válvula 

(VLV-106) com aproximadamente 325 kPa para perda de pressão antes de entrar na torre de 

destilação (T-100). A torre de destilação (T-100) é composta por um condensador de refluxo 

total e um refervedor parcial. Foram especificadas a temperatura do refervedor e do 

condensador. O método “solver” utilizado para as torres (T-100) e (T-101) foi o “Modified 

Inside Out”. Foram adicionadas válvulas em cada saída de corrente de topo e de fundo para 

perda de pressão. A corrente de fundo da torre de destilação (T-100) é a corrente de 

alimentação da torre de destilação (T-101). A torre de destilação (T-101) é composta por um 

condensador total e um refervedor parcial. Foram especificadas as composições dos 

componentes chave leve e chave pesada. Foi introduzida uma válvula (VLV-105) para perda 

de pressão na saída da corrente de topo onde sai o produto principal, o benzeno. Na saída de 

fundo da torre (T-101) é introduzida uma bomba centrífuga (P-101) para aumentar a pressão 
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de entrada na terceira torre de destilação (T-102). A torre de destilação (T-102) é composta 

por um condensador total e um refervedor parcial. Foram especificados a temperatura do 

condensador e do refervedor. O método “solver” utilizado para a torre (T-102) foi o “Legacy 

Inside-Out”. Na corrente de fundo da coluna onde sai o produto secundário, bifenil, é 

introduzida uma válvula (VLV-111) para perda de pressão.  O produto de topo que é 

praticamente tolueno puro é bombeado através de uma bomba centrífuga (P-102) para ser 

conectado à corrente de alimentação de tolueno no misturador (MIX-100). As especificações 

das torres de destilação (T-100), (T-101) e (T-102) são apresentadas a seguir. 

 

Figura 3.9. Configuração da torre de destilação T-100 

 

 

Figura 3.10. Especificação da torre de destilação T-100 
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Figura 3.11. Configurações da torre de destilação T-101 

 

 

 

Figura 3.12. Especificação da torre de destilação T-101 
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Figura 3.13. Configurações da torre de destilação T-102 

 

 

 

Figura 3.14. Especificação da torre de destilação T-102 
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3.3.OTIMIZAÇÃO 
 

A otimização de processos é a área de estudos que visa obter os melhores resultados 

transcritos por uma função objetivo que representa uma medida da performance de um 

determinado processo. em uma determinada situação ou minimizar ou maximizar os 

parâmetros mais importantes que serão determinados. A otimização linear é um método 

aplicável para a solução de problemas em que a função objetivo e as restrições aparecem 

como funções lineares das variáveis de decisão. 

As equações de restrição podem estar na forma de igualdades ou desigualdades. Ou 

seja, a otimização linear determina o caminho para alcançar o melhor resultado (por exemplo, 

para maximizar o lucro ou para minimizar o custo) em um dado modelo matemático e dadas 

algumas listas de requisitos representados como equações lineares. São características da 

otimização linear que todas as variáveis de decisão sejam não negativas, todas as restrições 

sejam do tipo igualdade e que a função objetiva seja para minimização. 

Quando as situações não são descritas adequadamente utilizando sistemas lineares, a 

otimização não linear pode ser aplicada. Para encontrar o ponto ótimo, é necessário encontrar 

quando o gradiente da função objetiva é igual a zero. (MICHIGAN, 2007) 

Para realizar o estudo de otimização de alguns parâmetros operacionais da planta, foi 

utilizado a Spreedsheet e o Optimizer, ambos são ferramentas do programa UNISIM® Design 

R390.1. Para desenvolver essa metodologia, se atentou para algumas variáveis que se fossem 

alteradas iriam aumentar a pureza, aumentar a vazão de benzeno produzida e minimizar a 

energia requerida pela planta nos equipamentos de trocadores de calor, forno e reator PFR. 

Antes de utilizar essas ferramentas, foram realizados testes de sensibilidade que consistiam no 

aumento e diminuição das seguintes variáveis do processo: temperatura de entrada no forno 

E-101, temperatura de saída do reator PFR-100 e temperatura de saída do trocador E-100 

Para essas variáveis, foi realizado um estudo de caso até perceber o intervalo de 

temperatura que permitia o processo acontecer. Após perceber esse intervalo, utilizou-se a 

ferramenta OptimizerSpreadsheet como se encontra na Figura 3.15 e a ferramenta Optimizer 

na Figura 3.16. 

Foi realizada a otimização para os seguintes objetivos: 

● Maximizar a pureza de benzeno da corrente de topo da T-101 

● Maximizar a vazão mássica de benzeno da corrente de topo da T-101 

● Minimizar a energia do sistema somando as energias do reator PFR-100, dos 

trocadores de calor E-100 e E-102 e do forno E-101. 
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Figura 3.15. Variáveis que foram maximizadas ou minimizadas na função objetivo. 

 

 

 

Figura 3.16. Variáveis a serem modificadas e seus respectivos intervalos 
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3.4. IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PDMS A PARTIR DE UMA SIMULAÇÃO 
NO UNISIM® 

 

3.4.1. USANDO O PDMS NO PROCESSO DE DESIGN DA PLANTA 
 

Segundo AVEVA (2010), as sequências de operações para um novo projeto são: 

• Criar o projeto. 

• Projetar as várias partes da planta, referenciando itens dos catálogos (usando o 

módulo Design). 

• Verificar o projeto para avaliar erros e inconsistências. 

• Pode-se também desejar transferir dados de projeto para ou de outros sistemas em 

vários estágios. 

Segundo RODRIGUES (2008), muitas fases de projeto de engenharia estão sendo 

relacionadas cada vez mais por conta da busca acentuada pela nova concepção de Automação 

de Projetos, onde a incorporação dos sistemas que coordenam cada fase é o principal objetivo. 

Entendem-se como principais fases de um projeto as seguintes:  

a) Conceitual; 

b) Básico; 

c) Detalhamento; 

d) Construção e Montagem;  

e) Operação e Manutenção. 

 

 O Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) avaliou as vantagens da adesão de 

ferramentas de Automação de Projeto no projeto básico, agregando não somente na 

produtividade, mas, também, na qualidade ao projeto do empreendimento, neste novo ponto 

de vista da informação e processo de engenharia. (RODRIGUES, 2008) 

 

3.4.2. PROJETO PDMS A PARTIR DA PLANTA UNISIM® 
 

 A construção de um projeto no PDMS visa facilitar a visualização espacial da planta 

de HDA. Pelo software, foi representado apenas um trecho da planta. A Figura 3.16 mostra o 

trecho escolhido para a representação no PDMS.  

Essa seção foi escolhida devido à variedade de equipamentos existentes. Inicialmente, 

foi feito um esboço a mão no intuito de analisar o melhor leiaute para o processo. 

Hipoteticamente, definiu-se um espaço de 71,4 m² para o estudo desse leiaute. Além disso, os 
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comprimentos de tubulação e medidas de alguns equipamentos podem ser calculados pelo 

próprio UNISIM®. 

 

Figura 3.17. Trecho para a realização do projeto no PDMS. 

 

 

3.4.2.1.Cálculos dos diâmetros e comprimentos de tubulação através do UNISIM® 
 

Para o cálculo dos comprimentos e diâmetros das tubulações, optou-se por realizá-lo 

no próprio software UNISIM®. Portanto, criou-se um segmento de tubulação, e foram 

configuradas as condições de temperatura e pressão da mesma, que por sua vez não variavam 

durante o percurso. O item para a criação do segmento de tubulação no software de simulação 

é o Pipe Segment. 

Foram criados três segmentos de tubulação. O primeiro, saindo do trocador de calor 

(E-100) indo em direção ao vaso flash (V-100); o segundo segmento, saindo do topo do vaso 

flash (V-100) indo em direção ao compressor (K-100), e por fim, o terceiro, saindo do fundo 

do vaso (V-100) em direção à bomba (P-100). A Figura 3.18 demonstra as tubulações 

aplicadas no software de simulação para análise do comprimento e diâmetro. 
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Figura 3.18. Inserção das tubulações para avaliação de comprimento e diâmetro. 

 Para o primeiro segmento de tubulação (PIPE-103), considerou-se um valor mínimo 

de variação de pressão de 0,1 kPa. Esse valor representa uma aproximação da corrente 

simulada, pois corrente 8 possui a mesma pressão desde o trocador de calor E-100 até  o vaso 

V-100. Além disso, considerou-se nula a variação de temperatura durante todo o escoamento. 

Dadas as condições de pressão e temperatura, foram escolhidos os diâmetros de tubulação, e 

os comprimentos das tubulações surgem automaticamente pelo software, através do campo 

length. Esse mesmo procedimento foi feito para as outras duas tubulações. Para maiores 

informações da corrente 8, consultar o apêndice. A Figura 3.19 mostra os dados da tubulação 

implementada na corrente 8. 

 

Figura 3.19. Dados da tubulação PIPE-103: comprimento, diâmetro interno e externo 

do trecho 8. 
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Para as demais tubulações, foram realizados os mesmos procedimentos. Para os 

diâmetros de tubulação da bomba e do compressor, as viabilidades de projeto foram 

confirmadas através de catálogos e pesquisas externas. A Tabela 3.2 mostra os diâmetros 

referentes as linhas de tubulação que serão desenvolvidas na maquete eletrônica. 

 

 

Tabela 3.2. Diâmetros referentes às tubulações envolvidas para o projeto no PDMS. 

Trecho Tubulação 
Diâmetro 

(pol) 

Trocador de calor E-100 ao Vaso flash V-100 8 
12,6 

 

Vaso flash V-100 ao Compressor K-100 9 
10 
 

Vaso flash V-100 à Bomba P-100 10 
4 
 

 

 

3.4.2.2. DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos que envolvem o trecho escolhido foram dimensionados de acordo 

com os dados fornecidos pelo próprio UNISIM®. 

 Bomba P-101 

 

Para a escolha da bomba, levou-se em consideração a base da aplicação da bomba, 

vazão do fluido a ser bombeado, e diâmetro de sucção. A tabela escolhida para a seleção do 

tipo de bomba pertence ao fabricante Schneider, revisada em 2017.  Com uma vazão de 23,18 

m3/h, foi inserido um suposto diâmetro de tubulação de 4 pol, e o comprimento da tubulação 

de sucção da bomba foi calculado automaticamente. Levando em consideração todos os itens 

anteriores, o modelo VME-653400 atende às restrições do processo, sendo possível então a 

consolidação do diâmetro igual à 4 pol (101,6mm). A Figura 3.20 retrata o comprimento da 

tubulação de sucção da bomba. 
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Figura 3.20. Comprimento da tubulação de sucção da bomba. 

● Compressor K-100 

 

Os diâmetros de tubulação foram calculados segundo dados fornecidos do UNISIM®. A 

viabilidade dos mesmos foi conferida através de pesquisas realizadas, levando em 

consideração a vazão e a pressão de entrada e saída. Os diâmetros de sucção dos 

compressores de plataformas variam de 8” a 16”. Contudo, a partir de 10” o comprimento da 

tubulação já não variava significativamente, então selecionou-se o menor diâmetro. A Figura 

3.21 retrata os dados do comprimento de tubulação da entrada do compressor. 

 

 

 

Figura 3.21. Dados do comprimento de tubulação de entrada no compressor. 
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● Vaso Flash V-100 

 

As dimensões do vaso flash já foram dadas pelo software conforme é retratado pela 

Figura 3.22. Com isso, bastava entrar com os valores de diâmetro dos bocais de saída 

(superior e inferior), tendo em vista que seriam os mesmos dos bocais de entrada da bomba e 

do compressor, já escolhidos anteriormente. A Figura 3.23 retrata valores dos diâmetros 

desses bocais. 

 

Figura 3.22. Dados referentes ao Vaso Flash V-100. 

 

 

Figura 3.23. Dados referentes aos bocais presentes no vaso flash V-100. 
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● Trocador de calor E-100 

 

O diâmetro do bocal de saída do trocador de calor é o mesmo de entrada da bomba B-

100.  

 

Figura 3.24. Dados referentes aos bocais presentes no trocador de calor E-100. 

 

3.4.2.3. TUTORIAL: CONSTRUÇÃO NO PDMS 

Para o início do projeto em PDMS, inicialmente criou-se um SITE, conforme 

representado na Figura 3.25. Em seguida, foram criadas duas zonas, sendo uma para 

equipamentos e outra para tubulação. A Figura 3.26 retrata a criação dessas zonas. 

 

Figura 3.25. Procedimento inicial para a realização do projeto PDMS. 
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Figura 3.26. Procedimento inicial para a realização do projeto PDMS. 

 

Através da aba Create → Standard Equipment, conforme a figura 3.26, foram 

selecionados os equipamentos que faziam parte do trecho escolhido. No PDMS já existiam 

modelos de vaso e bombas pré-estabelecidos, bastava então entrar somente com as medidas. 

Na zona de equipamentos, foram criados o vaso V-100, trocador de calor E-100, o compressor 

K-100 e a bomba P-100, conforme as Figuras 3.28, 3.29 e 3.30, respectivamente. 

 

Figura 3.27. Procedimento inicial realizado para a criação dos equipamentos. 
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Figura 3.28. Seleção do vaso V-100. 

 

 

 

Figura 3.29. Seleção do trocador de calor E-100. 

 

 

Figura 3.30. Seleção da Bomba Centrífuga P-100. 

 

O compressor teve que ser modelado por primitivas, pois o mesmo não se encontrava 

no catálogo que era disponibilizado pelo PDMS. Para isso, decidiu-se que o mesmo fosse 

modelado por um box, e sucessivamente adicionado o bocal de sucção. A Figura 3.31 retrata 

o compressor já modelado. 
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Figura 3.31. Modelagem do Compressor K-100. 

 

Após a seleção e modelagem, foi necessário entrar com o dimensionamento dos 

equipamentos. Os mesmos já continham valores pré-estabelecidos, como altura e 

comprimento dos equipamentos. Portanto, necessitou-se mudar para os dados que vieram 

diretamente do UNISIM®. As especificações que não dispunham no simulador, foram 

editadas proporcionalmente. São retratados nas Figuras 3.32 a 3.34 os parâmetros dos 

equipamentos utilizados no projeto. 

 

 

Figura 3.32. Parâmetros do Vaso V-100 
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Figura 3.33. Parâmetros do Trocador de calor E-100 

 

 

 

Figura 3.34. Parâmetros da bomba P-100 

 

Para a modelagem do compressor K-100, levou-se em consideração um box de 

0,8x0,8x1,5m, e adicionou-se um bocal de sucção de 10”. 

As posições espaciais foram calculadas tomando como base o vaso V-100, onde o 

mesmo se encontrava na coordenada (0,0,0). As posições dos outros equipamentos foram 

calculadas levando em consideração os comprimentos de tubulações já calculados 

anteriormente. A Figura 3.35 apresenta as posições dos equipamentos. 
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Figura 3.35. Posição dos equipamentos. 

 

Antes de projetar as tubulações, foi necessária a modelagem dos bocais de entrada e 

saída do vaso V-100. A Figura 3.36 representa a criação de um desses bocais. Foram inseridos 

os bocais nas mesmas posições e diâmetros do UNISIM®, conforme mostrado anteriormente 

na Figura 3.23. O trocador de calor e a bomba já possuíam bocais inseridos.  

 

 

Figura 3.36. Procedimento para a criação dos bocais. 
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Figura 3.37. Vaso V-100 com os bocais definidos. 

 

Primeiramente, para a criação das tubulações, foi necessária a mudança do módulo 

Design do PDMS para Pipework, conforme retratado na Figura 3.38. 

 

Figura 3.38. Procedimento para a criação das tubulações 

 

Para as tubulações, podem ser feitas especificações como tipo de material ou a adição 

de isolamento, além de atribuições, como temperatura e pressão. Esse processo é retratado na 

Figura 3.39. 
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Figura 3.39. Criação tubulação 8. 

 

Em continuação aos procedimentos anteriores, deve-se criar um branch, selecionando 

então os bocais de conexão da tubulação. Essa definição é dada como head (início da 

tubulação) e tail (chegada da tubulação). Esse procedimento está representado nas Figuras 

3.40 a 3.43. 

 

Figura 3.40. Criação do branch da tubulação 8. 

 

Figura 3.41. Definição do bocal de partida da tubulação 8. 
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Figura 3.42. Definição do bocal de chegada da tubulação 8. 

 

 

 

 

Figura 3.43. Trechos de tubulação pré-estabelecidos com o branch. 

 

Os componentes foram adicionados através da aba Create → Components. Em 

seguida, adicionou-se à tubulação, elementos como vedações, flanges e joelhos. O resultado é 

mostrado no capítulo seguinte. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1.COMPARAÇÃO DOS DADOS DA SIMULAÇÃO COM A LITERATURA 
 

Para análise da simulação da planta de HDA, é necessária a comparação dos resultados 

com o projeto original presente no trabalho de LUYBEN (1998). Os dados retirados para 

realizar a simulação foram adequados para se obter convergência no sistema. Então, antes de 

prosseguir com os estudos, procurou-se verificar se os resultados de produto encontrados na 

simulação eram condizentes aos obtidos por Luyben (1998). 

Foram feitas comparações entre temperatura, pressão, vazão molar e composições das 

correntes principais. Os resultados mostram que as correntes de alimentação e de produto 

foram reproduzidas com valores próximos aos encontrados na literatura conforme as Tabelas 

4.1, 4.2 e 4.4. Para uma mesma alimentação, foi obtido o produto principal no mesmo grau de 

pureza da especificação. Porém, a fração molar do produto principal encontrada na simulação 

deste trabalho apresentou-se menor com 1,19% de diferença, como observado na Tabela 4.4.  

Comparou-se também a corrente de saída do reator PFR-100 através da Tabela 4.3. 

Algumas exceções se deram em correntes intermediárias que são pouco significativas no 

contexto geral da simulação. Essa diferença pode ser por conta de não linearidades inerentes 

aos modelos dos equipamentos e também devido aos métodos numéricos de solução. De 

qualquer maneira, as correntes afetadas por essas diferenças não têm impacto significativo 

neste trabalho.  

Os equipamentos foram dimensionados com base no trabalho de referência da 

literatura. Seguem nas tabelas seguintes a comparação dos resultados obtidos na simulação no 

UNISIM® para planta de HDA e os resultados encontrados por LUYBEN (1998). As tabelas 

geradas com todas as correntes podem ser encontradas no Apêndice A (Tabela 7.1). 

Tabela 4.1. Comparação da corrente de alimentação do tolueno com a literatura 

Correntes 
Simulação: 

Alimentação de 
Tolueno 

Luyben (1998) Erro (%) 

Temperatura (°C) 30 30 0 
Pressão (KPa) 3964,5 3964,5 0 

Vazão molar (kmol/h) 131,95 131,93 0,01 
Fração molar de H2 0 0 0 

Fração molar de CH4 0 0 0 
Fração molar de C6H6 0 0 0 
Fração molar de C7H8 1 1 0 

Fração molar de C12H10 0 0 0 
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Tabela 4.2. Comparação da corrente de alimentação de hidrogênio com a literatura 

Correntes 
Simulação: 

Alimentação de 
Hidrogênio 

 Luyben (1998) Erro (%) 

Temperatura (°C) 30 30 0 
Pressão (KPa) 3964,5 3964,5 0 

Vazão molar (kmol/h) 222,43 222,43 0 
Fração molar de H2 0,97 0,97 0 

Fração molar de CH4 0,03 0,03 0 
Fração molar de C6H6 0 0 0 
Fração molar de C7H8 0 0 0 

Fração molar de C12H10 0 0 0 
 

Tabela 4.3. Comparação da corrente de saída do reator PFR-100 com a literatura 

Correntes 
Simulação: Saída 

do reator 
Luyben (1998) Erro (%) 

Temperatura (°C) 684 684 0 
Pressão (KPa) 3350,80 3350,85 0,0015 

Vazão molar (kmol/h) 1990 1988 0,10 
Fração molar de H2 0,357 0,364 1,90 

Fração molar de CH4 0,557 0,546 2,07 
Fração molar de C6H6 0,0739 0,0685 7,90 
Fração molar de C7H8 0,00932 0,0193 51,68 

Fração molar de C12H10 0,00168 0,0015 11,74 
 

Tabela 4.4. Comparação da corrente de saída do topo da T-101 com a literatura 

Correntes 
Simulação: Saída 
do topo da T-101 

Luyben (1998) Erro (%) 

Temperatura (°C) 106,49 99,44 7,09 
Pressão (KPa) 206,8 206,8 0 

Vazão molar (kmol/h) 122,11 123,6 1,19 
Fração molar de H2 ≈ 0 0 0 

Fração molar de CH4 ≈ 0 0 0 
Fração molar de C6H6 0,9997 0,0003 0 
Fração molar de C7H8 0,0003 0,0003 0 

Fração molar de C12H10 ≈ 0 0 0 
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4.2.COMPARAÇÃO DOS DADOS DA OTIMIZAÇÃO 
 

4.2.1. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 

O objetivo da otimização é observar o comportamento da função objetivo na variação 

das temperaturas propostas para serem analisadas. As funções objetivos que foram 

determinadas são: maximização da pureza de benzeno na corrente de topo da torre de 

destilação T-101, maximização da vazão mássica de benzeno na mesma corrente anterior e 

minimização do consumo energético do reator, forno e trocadores de calor. 

Após a comparação da planta de HDA com a literatura, foram realizados alguns 

estudos de sensibilidade antes de realizar a otimização, variando as seguintes variáveis 

operacionais: 

 

 Temperatura de entrada no forno E-101 

Alterou-se a temperatura na faixa entre 560 °C e 621 °C. A temperatura de 621 °C é a 

temperatura de entrada no reator. Foi realizado um estudo para verificar qual temperatura iria 

minimizar a energia do sistema. Constatou-se que a alteração desse parâmetro não 

influenciaria na pureza e na vazão mássica do benzeno. A Figura 4.1 mostra como as energias 

dos trocadores, forno e reator PFR-100 são alteradas com a alteração da temperatura de 

entrada no forno. 

 

Figura 4.1. Energia do reator PFR-100, energias dos trocadores E-100 e E-102 e 

energia do forno E-101 versus temperatura da corrente de entrada no forno E-101 – corrente 2 
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Por meio da Figura 4.1, é possível observar que a temperatura que minimiza a energia 

do sistema é a temperatura 621 °C. Essa temperatura é a mesma que é requerida para entrar no 

reator PFR-100. Porém, cabe ressaltar que este resultado visualiza somente computar a 

energia total do sistema, e não a produção final. 

 

 Temperatura de saída do reator PFR-100 

Alterou-se a temperatura de saída do reator PFR-100 na faixa entre 650 °C e 695 °C e 

observou-se a pureza e a vazão mássica de benzeno na saída da torre T-101, as energias dos 

trocadores E-100 e E-102, a energia do reator PFR-100, a energia do forno E-101 e a soma 

das energias deste sistema. Os resultados são ilustrados nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4. 

 

Figura 4.2. Fração molar de benzeno na saída da torre T-101 (corrente 29) versus temperatura 
de saída do reator PFR-100. 

 

 Figura 4.3. Vazão mássica de benzeno na saída da torre T-101 (corrente 29) versus 

temperatura de saída do reator PFR-100 
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Figura 4.4. Energia do reator PFR-100, energias dos trocadores E-100 e E-102 e energia do 

forno E-101 versus temperatura de saída do reator PFR-100 

Observou-se que com o aumento da temperatura na saída do reator PFR-100, a pureza 

de benzeno na corrente do topo da torre de destilação T-101 aumenta. Porém, a partir de 684 

°C, a fração molar de benzeno permanece constante. Para a vazão mássica de benzeno, é 

possível observar que ela apresenta um comportamento irregular e não linear como aumento 

de temperatura. Porém, com o aumento de temperatura na saída do reator PFR-100, a vazão 

mássica de benzeno tende a diminuir. 

Ao observar a Figura 4.4 da curva das energias variando com a temperatura de saída 

do reator PFR-100, percebeu-se que com o aumento de temperatura, a energia do sistema em 

geral aumentou por causa do aumento da energia no reator PFR-100 e no trocador E-100. A 

energia do trocador E-102 e do forno E-101 praticamente não foram alteradas. 

 

 Temperatura de saída do trocador E-100 
 

Alterou-se a temperatura de saída do trocador E-100 na faixa entre 0 °C e 50 °C e 

observou-se a pureza e a vazão mássica de benzeno na saída da torre de destilação T-101, as 

energias dos trocadores E-100 e E-102, a energia do reator PFR-100, a energia do forno E-101 

e a soma das energias deste sistema. Foi possível constatar que a pureza de benzeno não foi 

alterada. 
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Figura 4.5. Vazão mássica de benzeno versus temperatura de saída do trocador E-100 

 

 

Figura 4.6. Energia do reator PFR-100, energias dos trocadores E-100 e E-102 e energia do 
forno E-101 versus temperatura de saída do trocador E-100 

 

A partir da Figura 4.5, é possível constatar que com o aumento de temperatura na 

saída do trocador E-100 ocorre diminuição da vazão mássica de benzeno na corrente de topo 

da torre de destilação T-101. As temperaturas mais baixas facilitam a separação no vaso flash 

V-100. A partir da Figura 4.6, é possível observar que a temperatura de saída do trocador E-

100 não altera em grandes proporções as energias do sistema. 
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4.2.2. OTIMIZAÇÃO 
 

Para otimizar a planta no sentido de maximizar a vazão mássica de benzeno, 

maximizar a pureza de benzeno e minimizar a energia do sistema reator, trocadores de calor e 

forno, foi utilizado a ferramenta OptimizerSpreadsheet do UNISIM®. Para encontrar as 

temperaturas ótimas que permitem atender o objetivo, foi utilizada a ferramenta Optimizer do 

UNISIM® onde foram inseridas as temperaturas que serão modificadas e seus respectivos 

intervalos. A Figura 4.7 mostra os valores da função objetivo da maximização da pureza de 

benzeno na corrente de topo da torre de destilação T-101 e os valores ótimos da temperatura 

de entrada no forno E-101, temperatura de saída do reator PFR-100 e temperatura de saída do 

trocador E-102 nesta ordem respectivamente. 

 

 

 

Figura 4.7. Otimização - Função objetivo: maximizar a pureza de benzeno na corrente de 
topo da torre T-101. 

Por meio da Figura 4.7, é possível constatar que as temperaturas de entrada no forno 

E-101 e de saída do reator PFR-100 já estão em valores ótimos para maximizar a pureza de 

benzeno. A temperatura de saída do trocador E-100 pode ser diminuída para 25 °C, 

diminuindo assim o gasto energético da planta. A Figura 4.8 mostra os valores da função 

objetivo da maximização da vazão mássica de benzeno na corrente de topo da torre de 

destilação T-101 e os valores ótimos da temperatura de entrada no forno E-101, temperatura 

de saída do reator PFR-100 e temperatura de saída do trocador E-102 nesta ordem 

respectivamente. 
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Figura 4.8. Otimização – Função objetivo: maximizar a vazão mássica de benzeno na 

corrente de topo da torre T-101 

Ao analisar a Figura 4.8 é possível constatar uma diminuição da temperatura de saída 

do reator e da temperatura de saída do trocador E-100 para obter a máxima vazão mássica de 

benzeno. Uma diminuição da temperatura pressupõe uma diminuição na energia dos 

equipamentos E-100 e PFR-100, consequentemente uma redução do gasto energético da 

planta. Por outro lado, a temperatura de entrada no forno E-101 aumentou segundo a 

otimização, aumentando a energia requerida do sistema. No balanço geral, a energia do 

sistema diminuiu cerca de 4,25 %, como pode ser observado na Tabela 4.5. Apesar da energia 

do reator PFR-100, do trocador E-100 e do forno E-101 ter diminuído consideravelmente, a 

energia total deste sistema não diminuiu tanto devido a maior parcela de colaboração ser da 

energia do trocador E-102 que aumentou devido ao aumento da diferença de temperatura 

neste trocador. É possível concluir que a otimização para maximizar a vazão mássica de 

benzeno também colaborou para uma diminuição do gasto energético do sistema. A Tabela 

4.6 mostra os efeitos da otimização na vazão mássica de benzeno que aumentou em 3,34 %. A 

Figura 4.9 mostra os valores da função objetivo da minimização da energia do sistema de 

equipamentos PFR-100, E-100, E-101 e E-102. 
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Tabela 4.5. Comparação das energias do reator PFR-100, trocadores E-100 e E-102 e 

forno E-101 após a otimização (Figura 4.8) 

Parâmetros Antes da otimização 
Após a otimização 

da vazão mássica de 
benzeno 

Diferença 
percentual (%) 

Energia do PFR-100 
(kJ/h) 

2,37E+06 4,69E+05 -80,18 

Energia do trocador 
E-100 (kJ/h) 

1,51E+07 1,19E+07 -20,8 

Energia do forno E-
101 (kJ/h) 

6,57E+06 4,08E+06 -37,93 

Energia do trocador 
E-102 (kJ/h) 

6,01E+07 6,41E+07 6,56 

Soma das energias 
(reator + forno + 
trocadores) (kJ/h) 

8,41E+07 8,05E+07 -4,25 

 

Tabela 4.6. Comparação das vazões mássicas de benzeno após otimização (Figura 
4.8) 

Parâmetro Antes da otimização 
Após a otimização da 

vazão mássica de 
benzeno 

Diferença 
percentual (%) 

Vazão mássica de 
benzeno (kg/h) 

9535,70 9854,66 + 3,34 

 

 

Figura 4.9. Otimização – Função objetivo: minimização da energia total do sistema 
trocadores de calor, forno e reator. 
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De acordo coma Figura 4.9, é possível observar que para minimizar a energia total do 

sistema trocadores de calor, forno e reator PFR é necessário que a temperatura de saída do 

reator e do trocador E-100 diminua, para que assim seja menor o consumo energético. Porém, 

para que o objetivo seja cumprido também é necessário aumentar a temperatura de entrada no 

forno E-101 para 621,1 °C que é a temperatura de entrada no reator. Porém, se colocarmos a 

planta nestas condições segundo a Figura 4.9, o trocador E-102 relata que ocorreu cruzamento 

de temperaturas não sendo possível trabalhar com ele nessas condições. Assim, foi 

diminuindo o intervalo de temperatura da corrente 2 até que este problema não ocorra. A 

temperatura encontrada foi de 590 °C. Logo, esta é temperatura otimizada de entrada no forno 

E-101 que minimiza a energia do sistema. A Tabela 4.7 mostra a comparação do consumo de 

energia antes e após a otimização para minimizar a energia do sistema. A Tabela 4.8 

demonstra a comparação da vazão mássica de benzeno antes e após a otimização para 

minimizar a energia do sistema. 

Tabela 4.7. Comparação das energias do reator PFR-100, trocadores E-100 e E-102 e forno 

E-101 após a otimização para minimizar a energia deste sistema 

Parâmetros Antes da otimização 
Após a otimização 
de minimização da 
energia do sistema 

Diferença 
percentual (%) 

Energia do PFR-100 
(kJ/h) 

2,37E+06 1,00E+06 -57,61 

Energia do trocador 
E-100 (kJ/h) 

1,51E+07 8,74E+06 -41,97 

Energia do forno E-
101 (kJ/h) 

6,57E+06 4,16E+06 -36,61 

Energia do trocador 
E-102 (kJ/h) 

6,01E+07 6,44E+07 7,088 

Soma das energias 
(reator + forno + 
trocadores) (kJ/h) 

8,41E+07 7,50E+07 -6,96 

 

Tabela 4.8. Comparação da vazão mássica de benzeno após a otimização para minimizar a 

energia 

Parâmetro Antes da otimização 
Após a otimização 
para minimizar a 

energia 

Diferença 
percentual (%) 

Vazão mássica de 
benzeno (kg/h) 

9535,70 9696,79 + 1,69  
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Ao observar as Tabelas 4.7 e 4.8, é possível verificar que a otimização para minimizar 

a energia do sistema resultou na diminuição da energia global do sistema em 6,96 % e no 

aumento da vazão mássica de benzeno em 1,69%. As Tabelas 4.9 e 4.10 retratam a 

comparação dos dados da otimização com a simulação realizada inicialmente com os valores 

da literatura. 

 

Tabela 4.9. Resultados das otimizações e comparação dos resultados da otimização com a 

simulação realizada inicialmente 

Variáveis a 
serem 

modificadas 

Máxima pureza 
de benzeno 

Máxima vazão 
mássica de 

benzeno 

Mínima 
energia do 

sistema 
trocadores + 

reator + forno 

Simulação 
antes da 

otimização 

Temperatura de 
entrada no forno 

E-101 (°C) 
571,30 589,30 590 571,3 

Temperatura de 
saída do reator 
PFR-100 (°C) 

684 672 650 684 

Temperatura de 
saída do trocador 

E-100 (°C) 
25 ou 30 0 30 45 

 

Tabela 4.10. Comparação dos dados após a otimização 

Variáveis 
Antes da 

otimização 
Depois da 
otimização 

Diferença 
percentual (%) 

Pureza de benzeno 99,97% 99,97% 0 
Vazão mássica de 

benzeno (kg/h) 
9535,70 9854,66 + 3,34 

Energia do sistema 
trocadores + reator + 

forno (kJ/h) 
8,41E+07 7,50E+07 - 6,96 

 

Ao analisar as Tabelas 4.9 e 4.10, é possível observar que a otimização trouxe um 

aumento de 3,34 % na vazão mássica de benzeno na corrente final de produto e uma 

diminuição do gasto energético do sistema em 6,96 % gerando uma economia de energia para 

a planta de produção. Não houve mudança na pureza de benzeno, visto que antes da 

otimização, ele já estava nas condições de especificação. Anteriormente a mudança realizada 

para maximizar a vazão mássica e minimizar a energia, estudou-se a variação da pureza de 
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benzeno para verificar se ela teria alguma modificação. O único parâmetro que foi estudado 

que alterou a fração molar de benzeno foi a temperatura de saída do reator PFR-100.  

 

4.2.3. OTIMIZAÇÃO MULTIVARIÁVEL 
 

Foi realizada a otimização multivariável para obter a melhor condição que agregue a 

minimização do consumo de energia e a maximização da vazão de produto. Para realizar essa 

otimização foi necessário parametrizar as variáveis colocando-as entre o intervalo 0 e 1. A 

função objetivo foi representada a seguir:                      (4.1) 

Sendo P e E as seguintes equações (4.2) e (4.3) respectivamente abaixo: 

                             (4.2)                             (4.3) 

onde: 

P: Representa a vazão mássica de benzeno na simulação inicial antes da otimização 

Pmáx: Representa a vazão mássica máxima de benzeno  

Pmin: Representa a vazão mássica mínima de benzeno 

E: Representa a soma das energias do sistema trocadores + forno na simulação inicial 

antes da otimização 

Emáx: Representa a soma das energias do sistema trocadores + forno máxima 

Emin: Representa a soma das energias do sistema trocadores + forno mínima 

As taxas máximas e mínimas foram retiradas do teste de sensibilidade com folgas 

estimadas. Assim como, as faixas dos parâmetros das variáveis também foram encurtadas de 

modo a facilitar a convergência do sistema. Trabalhou-se nas faixas de temperatura onde a 

pureza se encontrava na especificação. Sendo assim, a função F ficou representada da 

seguinte maneira conforme a equação 4.4 abaixo. A Figura 4.10 mostra o intervalo das 

temperaturas onde foi realizada a otimização. A Figura 4.11 demonstra o resultado da 

otimização multivariável para maximizar a função F. 
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                                                    = - 0,396       (4.4) 

 

 

Figura 4.10. Intervalo dos parâmetros escolhidos 

 

 

Figura 4.11. Resultado da otimização multivariável 
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Após a otimização multivariável, foi possível obter um valor da função objetivo igual 

a -0,02 demonstrando o aumento da vazão mássica de benzeno e a diminuição do consumo 

energético. As Tabelas 4.11 e 4.12 retratam a comparação dos dados no início da simulação 

na comparação com os dados da literatura e após a otimização multivariável. 

Tabela 4.11. Comparação dos dados após a otimização multivariável 

Variáveis 
Antes da 

otimização 
Depois da 
otimização 

Diferença 
percentual 

(%) 
Pureza de benzeno 99,97% 99,97% 0 

Vazão mássica de benzeno 
(kg/h) 

9535,70 9763,049 + 2,38 

Energia do sistema 
trocadores + reator + forno 

(kJ/h) 

84112315,58 
 

80566809,62 - 4,21 

 

Tabela 4.12. Comparação dos resultados da otimização multivariavel com a simulação 

Variáveis a serem modificadas 
No inicio da 
simulação 

Após a 
otimização 

multivariada 
Temperatura de entrada no 

forno E-101 (°C) 
571,30 587,67 

Temperatura de saída do 
reator PFR-100 (°C) 

684 676,12 

Temperatura de saída do 
trocador E-100 (°C) 

45 20 

 

Foi possível perceber que as variáveis que foram escolhidas para serem modificadas 

diminuíram após a otimização exceto a temperatura de entrada no forno E-101. Através da 

Tabela 4.11 foi possível visualizar um aumento de 2,38 % na vazão mássica de produto e uma 

diminuição de 4,21 % no consumo de energia do sistema. Constatou-se que através da 

otimização multivariável foi atendido a dois critérios importantes mantendo a pureza do 

produto conforme especificação demonstrando assim que é possível maximizar a produção de 

benzeno e minimizar o custo energético do sistema ao mesmo tempo. 

Durante a formulação da função objetivo, colocou-se o mesmo peso para as variáveis 

energias e vazão mássica de benzeno, no entanto, infere-se que é necessário ser feita outra 

análise visando custos e receita da planta. 
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4.3. MAQUETE ELETRÔNICA  
 

Após a realização da simulação no UNISIM®, e das especificações dos comprimentos de 

tubulação no referido trecho, pode-se finalizar o projeto no PDMS. Foram consideradas 

hipóteses nas quais a perda de carga seria a menor possível. Além disso, não foram 

representadas as estruturas metálicas que sustentam alguns dos equipamentos, como o 

trocador de calor E-100. As Figuras 4.12 e 4.13 representam as diferentes perspectivas do 

projeto finalizado. 

Isométricos de tubulação podem ser gerados automaticamente através do próprio PDMS. 

Os mesmos são mostrados no apêndice, nas Figuras 7.1 7.2 e 7.3. 

 

Figura 4.12. Projeto PDMS realizado a partir do UNISIM® - Perspectiva Isométrica. 

 

 

Figura 4.13. Projeto PDMS realizado a partir do UNISIM® - Vista superior. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O objetivo deste trabalho consistia em simular uma planta de produção de benzeno 

através da hidrodealquilação do tolueno e otimizar a mesma, através do software de simulação 

UNISIM®, com o intuito de melhorar o desempenho do processo, comparando-os com dados 

já simulados em outra literatura.  

Ao realizar a simulação, foram obtidos dados de processo. Os mesmos foram 

comparados com o trabalho do Lubyen et al. (1998) sendo possível comparar os resultados da 

simulação e obter uma aproximação razoável em relação aos dados da literatura. Foi realizado 

um estudo para verificação de variáveis que eram mais adeptas a influenciarem no processo 

como um todo, principalmente em relação à capacidade de produção e fluxo energético, para 

garantir a eficácia do processo. 

A escolha desses parâmetros foi efetuada com base no sistema que envolve a reação. 

Por isso, foram escolhidas as temperaturas de saída do reator PFR-100, de saída do trocador 

E-100, e de entrada no forno E-101 para serem aperfeiçoadas de modo a manter o sistema 

mais otimizado possível. 

As funções objetivos que foram escolhidas para otimização: pureza de benzeno e 

vazão mássica de benzeno da corrente de topo da saída da torre T-101 e energias do sistema 

reator PFR-100, trocadores de calor E-100 e E-102 e forno E-101. A otimização teve como 

finalidade maximizar a pureza e a vazão mássica de benzeno e minimizar a energia do sistema 

já mencionado. 

Foi possível constatar que a otimização trouxe um aumento de 3,34 % na vazão 

mássica de benzeno na corrente final de produto e uma diminuição da energia do sistema 

reator, forno e trocadores de calor em 6,96 % provocando uma economia de custo para a 

planta de produção. Não houve alteração na pureza de benzeno, visto que antes da otimização, 

ele já estava nas condições especificadas. 

Em relação aos resultados da otimização, foram encontradas temperaturas diferentes 

da literatura mostrando que se o objetivo for a diminuição da energia do sistema, a vazão 

mássica do produto tende a aumentar e, se o objetivo for maximizar a vazão mássica de 

benzeno, a energia do sistema tende a diminuir. 

Através da otimização multivariavel, foi possível visualizar um aumento de 2,38 % na 

vazão mássica de produto e uma diminuição de 4,21 % no consumo de energia do sistema. 

Como segunda parte da proposta de trabalho, projetou-se parcialmente a planta através 

do software AVEVA PDMSTM, sendo o trecho escolhido representado pela figura 3.16. Esse 
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trecho foi escolhido devido à variedade de equipamentos, e a desenvoltura para a execução da 

maquete eletrônica. 

Foram encontradas dificuldades devido à orientação espacial, por se tratar de uma 

evolução do projeto básico (UNISIM®) para o executivo (PDMS). Além disso, não existia 

um modelo de compressor disponível no PDMS, sendo necessária então a sua modelagem. Os 

parâmetros dos equipamentos foram adaptados de acordo com os dados do simulador, porém 

as especificações pedidas pelo PDMS eram mais detalhadas do que as fornecidas pelo 

UNISIM®. 

Um dos objetivos do trabalho foi realizar um tutorial para projetos futuros que 

interligam os dois programas. Tal propósito foi concluído de forma satisfatória, tendo em 

vista todos os desafios manuais relacionados a essa etapa. 

Convém relatar que as seleções dos componentes de tubulação no PDMS induzem 

uma perda de carga que não representa a estimada no UNISIM®. Essa checagem, onde as 

perdas de carga das tubulações no projeto executivo são calculadas e comparadas às 

estimativas do projeto básico, são de suma importância para o sucesso do projeto de processo. 
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7. APÊNDICE  
Tabela 7.1. Resultado da simulação baseada na literatura antes das otimizações. 

Correntes 
materiais 

H2 H2_1 TOL TOL_1 TOL_2 TOL_3 

Fração de 
vapor 

1 1 0 0 0 0 

Temperatura 
(°C) 

30 30,148 30 30,153 44,410 44,556 

Pressão (kPa) 3964,48 
3619,749 

 
3964,486 3619,749 3619,749 3275,011 

Vazão Molar 
(kgmol/h) 

222,434 222,434 131,951 131,951 149,420 149,420 

Vazão 
Mássica 
(kg/h) 

542,031 542,031 12158,11 12158,11 13751,74 13751,74 

Fluxo 
energético 

(kJ/h) 
-4,57.105 -4,57.105 1,71.106 1,71.106 2,28.106 2,28.106 

Fração Molar 
(Hidrogênio) 

0,97 0,97 0 0 1,16.10-31 1,16.10-31 

Fração Molar 
(Metano) 

0,03 0,03 0 0 0 0 

Fração Molar 
(Benzeno) 

0 0 0 0 8,29.10-5 8,29.10-5 

Fração Molar 
(Tolueno) 

0 0 1 1 0,99983 0,99983 

Fração Molar 
(Difenil) 

0 0 0 0 8,21.10-5 8,21.10-5 

 

Tabela 7.2. Resultado da simulação baseada na literatura antes das otimizações. 

Correntes 
materiais 

1 2 3 4 5 7 

Fração de 
vapor 

0,919 1 1 1 1 0,996 

Temperatura 
(°C) 

59,307 571,3 621,1 684 629,638 144,078 

Pressão (kPa) 3275,011 3758 3468 3350,8 3350,631 3144,631 
Vazão Molar 

(kgmol/h) 
1990,061 1990,06 1990,06 1990,06 2048,623 2048,623 

Vazão 
Mássica 
(kg/h) 

32950,833 32950,833 32950,833 32950,23 37541,11 37541,11 

Fluxo 
energético 

(kJ/h) 
-6,7.107 -6,7.106 -1,40.105 2,22.106 4,80.106 -5,53.107 

Fração Molar 
(Hidrogênio) 

0,422 0,422 0,422 0,357 0,347 0,347 

Fração Molar 
(Metano) 

0,491 0,491 0,491 0,557 0,542 0,542 

Fração Molar 
(Benzeno) 

1,10.10-2 1,10.10-2 1,10.10-2 7,39.10-2 0,0951 0,0951 

Fração Molar 
(Tolueno) 

7,56.10-2 7,56.10-2 7,56.10-2 9,32.10-3 1,23.10-2 1,23.10-2 

Fração Molar 
(Difenil) 

6,85.10-6 6,85.10-6 6,85.10-6 1,68.10-3 2,26.10-3 2,26.10-3 
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Tabela 7.3. Resultado da simulação baseada na literatura antes das otimizações. 

Correntes 
materiais  

8  9  10  11  12  13  

Fração de 
vapor  

0,898 1 0 1 0 1 

Temperatura 
(°C)  

45 45 45 69,88 45,25 69,88 

Pressão (kPa)  3130,841 3130,841 3130,841 3964 3654 3964 
Vazão Molar 
(kgmol/h)  

2048,623 1840,146 208,477 1840,146 208,477 1619,328 

Vazão 
Mássica 
(kg/h)  

37541,11 21198,82 16342,29 21198,82 16342,29 18654,96 

Fluxo 
energético 
(kJ/h)  

-7.107 -8.107 9,17.106 -7,8.107 9,17.106 -6,9.107 

Fração Molar 
(Hidrogênio) 

0,347 0,386 4,33.10-3 0,386 4,33.10-3 0,386 

Fração Molar 
(Metano) 

0,542 0,599 4,34.10-2 0,5999 4,34.10-2 0,599 

Fração Molar 
(Benzeno) 

9,51.10-2 1,35.10-2 0,815 1,35.10-2 0,815 1,35.10-2 

Fração Molar 
(Tolueno) 

1,23.10-2 7,34.10-4 0,114 7,34.10-4 0,114 7,34.10-4 

Fração Molar 
(Difenil) 

2,26.10-3 8,48.10-7 2,22.10-2 8,48.10-7 2,22.10-2 8,48.10-7 

 

Tabela 7.4. Resultado da simulação baseada na literatura antes das otimizações. 

Correntes 
materiais  

14  15  16  17  18  19  

Fração de 
vapor  

1 1 1 0 0 0 

Temperatura 
(°C)  

69,888 69,888 69,0812 45,258 45,258 45,374 

Pressão (kPa)  3964 3964 3274,524 3654 3654 3350,63 
Vazão Molar 
(kgmol/h)  

220,817 1618,384 220,817 58,373 150,103 58,373 

Vazão 
Mássica 
(kg/h)  

2543,859 18657,06 2543,859 4575,842 11766,45 4575,842 

Fluxo 
energético 
(kJ/h)  

-9,35.106 -6,9.107 -9,35.106 2,57.106 6,61.106 2,57.106 

Fração Molar 
(Hidrogênio) 

0,386 0,386 0,386 4,33.10-3 4,33.10-3 4,33.10-3 

Fração Molar 
(Metano) 

0,599 0,599 0,599 4,34.10-2 4,34.10-2 4,34.10-2 

Fração Molar 
(Benzeno) 

1,35.10-2 1,35.10-2 1,35.10-2 0,815 0,815 0,815 

Fração Molar 
(Tolueno) 

7,34.10-4 7,34.10-4 7,34.10-4 0,114 0,114 0,114 

Fração Molar 
(Difenil) 

8,48.10-7 8,48.10-7 8,48.10-7 2,22.10-2 2,22.10-2 2,22.10-2 
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Tabela 7.5. Resultado da simulação baseada na literatura antes das otimizações. 

Correntes 
materiais  

20  21  22  23  24  25  

Fração de 
vapor  

0 0 1 0 1 0 

Temperatura 
(°C)  

45,374 45,382 45,080 189,994 43,823 106,494 

Pressão (kPa)  3350,63 3329,94 1034 1062 689,262 206,8 
Vazão Molar 
(kgmol/h)  

58,565 150,103 7,445 142,657 7,445 122,117 

Vazão 
Mássica 
(kg/h)  

4590,88 11766,45 127,688 11638,76 127,688 9539,081 

Fluxo 
energético 
(kJ/h)  

2,58.106 6,61.106 -4,60.105 1,04.107 -4,60.105 7,44.106 

Fração Molar 
(Hidrogênio) 

4,33.10-3 4,33.10-3 9,73.10-2 1,24.10-12 8,72.10-2 0 

Fração Molar 
(Metano) 

4,34.10-2 4,34.10-2 0,902 3,95.10-10 0,875 0 

Fração Molar 
(Benzeno) 

0,815 0,815 4,10.10-8 0,855 3,75.10-2 0,9997 

Fração Molar 
(Tolueno) 

0,114 0,114 1,61.10-11 0,120 4,62.10-5 0 

Fração Molar 
(Difenil) 

2,22.10-2 2,22.10-2 0 2,34.10-2 1,01.10-14 3,10-4 

 

Tabela 7.6. Resultado da simulação baseada na literatura antes das otimizações. 

Correntes 
materiais  

26  28 29 30 31  32  

Fração de 
vapor  

0 0,447 0,0784 0 0,0323 0 

Temperatura 
(°C)  

152,995 117,417 90,966 153,169 149,088 139,459 

Pressão (kPa)  234,4 234,629 137,852 579,1 213,678 206,8 
Vazão Molar 
(kgmol/h)  

20,540 142,567 122,117 20,540 20,540 17,213 

Vazão 
Mássica 
(kg/h)  

2099,683 11638,76 9539,081 2099,683 2099,683 1686,678 

Fluxo 
energético 
(kJ/h)  

1,17.106 1,04.107 7,44.106 1,17.106 1,17.106 5,55.105 

Fração Molar 
(Hidrogênio) 

0 6,38.10-7 0 0 0 0 

Fração Molar 
(Metano) 

0 1,79.10-3 0 0 0 0 

Fração Molar 
(Benzeno) 

6.10-4 0,819 0,9997 6.10-4 6.10-4 7,16.10-4 

Fração Molar 
(Tolueno) 

0,836 0,160 0 0,836 0,836 0,998 

Fração Molar 
(Difenil) 

0,162 0,018 3,10-4 0,162 0,162 7,09.10-4 



82 

 

 

 

 

Tabela 7.7. Resultado da simulação baseada na literatura antes das otimizações. 

Correntes 
materiais  

33  34  35 36 

Fração de 
vapor  

0 0,226 0 0 

Temperatura 
(°C)  

297,719 277,881 141,867 141,867 

Pressão (kPa)  151,652 151,652 4309 4309 
Vazão Molar 
(kgmol/h)  

3,327 3,327 17,213 17,289 

Vazão 
Mássica 
(kg/h)  

513,00 513,00 1586,678 1593,636 

Fluxo 
energético 
(kJ/h)  

8,11.105 8,11.105 5,67.105 5,70.105 

Fração Molar 
(Hidrogênio) 

0 0 0 0 

Fração Molar 
(Metano) 

0 0 0 0 

Fração Molar 
(Benzeno) 

1,59.10-8 1,59.10-8 7,16.10-4 7,16.10-4 

Fração Molar 
(Tolueno) 

2,60.10-4 2,60.10-4 0,998 0,998 

Fração Molar 
(Difenil) 

0,999 0,999 7,09.10-4 7,09.10-4 

 

 

 

Figura 7.1. Isométrico da tubulação 8. 
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Figura 7.2. Isométrico da tubulação 10. 

 

 

Figura 7.3. Isométrico da tubulação 9. 

 


