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RESUMO 

A produção de amônia se baseia no processo de Haber-Bosh, desenvolvida 

industrialmente há mais de 100 anos e aplicada em diversos setores da indústria. 

Possui destaque na produção de fertilizantes nitrogenados, que permitiu a capacidade 

de crescimento da população mundial a partir da produção de alimentos baseados 

nesses fertilizantes. A reação envolvida no processo, apesar de simples, conta com 

peculiaridades nas suas propriedades termodinâmicas e cinéticas que precisam ser 

bem conhecidas para se estabelecer condições adequadas de operação do processo 

industrial. Com base nisso, o presente trabalho traz uma revisão desses conceitos, 

apresenta a simulação realizada pelo software Unisim® Design 390 de uma unidade 

simplificada de produção de NH3, baseada no estudo feito anteriormente por Araújo e 

Skogestad, e propõe sua otimização em diferentes condições de alimentação. Como 

resultado dos estudos pode-se notar o superdimensionamento dos reatores utilizados, 

encontrar variáveis que influenciam diretamente na conversão, e atingir pontos de 

operação para algumas vazões que corresponderam a um aumento de 5,0% da vazão 

de NH3 produzida com fração molar acima de 97,0%. 

Palavras-chave: Processo químico, amônia, simulação por computador, otimização. 
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ABSTRACT 

The production of ammonia is based on the Haber-Bosch process, industrially 

developed for more than 100 years and applied in various industry sectors. It has a 

prominence in the production of nitrogen fertilizers, which allowed the world population 

to grow from the production of food based on these fertilizers. The reaction involved in 

the process, although simple, has peculiarities in its thermodynamic and kinetic 

properties that need to be well known to establish adequate conditions of operation of 

the industrial process. Based on this, the present work presents a review of these 

concepts, presents the simulation performed by the Unisim® Design 390 software of a 

simplified NH3 production unit, based on the study done previously by Araújo and 

Skogestad, and proposes its optimization in different conditions of feed. As a result of 

the studies, it is possible to observe the over-dimensioning of the reactors used, to find 

variables that directly influence the conversion, and to reach operating points for some 

flow rates corresponding to a 5.0% increase in the NH3 flow produced with molar 

fraction above 97.0%. 

Keywords: Chemical process, ammonia, computer simulation, optimization. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Nitrogênio é um dos macronutrientes que apresenta grande importância na 

agricultura (HABER, 1920). O elemento possui número atômico 7 e massa molar 

relativa de 14,007 e compõe cerca de 78,0% da atmosfera na sua forma molecular em 

fase gasosa, podendo ser encontrado em menores proporções na hidrosfera e na 

litosfera (CHAGAS, 2007). 

A grande parte de nitrogênio disponível no solo, na forma de nitritos e nitratos 

para o metabolismo de plantas e animais, está associado à simbiose de bactérias 

nitrificantes e leguminosas (MAXWELL, 2004). Já os seres humanos utilizavam, como 

fonte exclusiva de nitrogênio, os minerais que possuem nitratos para seus processos 

industriais, como, por exemplo, as reservas de salitre (Na2NO3) no Chile. Com o 

advento da Revolução Industrial (século XVIII) mudou-se a maneira de cultivar os 

alimentos, trazendo dificuldades na reposição do nitrogênio para sua origem na terra. 

Esse momento foi marcado pelo crescimento da demanda por alimentos e a 

necessidade de desenvolver matéria-prima para explosivos que seriam utilizados nas 

guerras mundiais (ERISMAN et al., 2008). 

Neste momento, a única fonte capaz de suprir essa demanda era a atmosfera, 

trazendo consigo o desafio de transformar esse nitrogênio (N2) na fase gasosa em 

uma forma fixada (HABER,1920); visto que é necessária uma energia da ordem de 

945,4KJ/mol nas condições ambientes para romper sua tripla ligação e formar novos 

compostos, justificando seu caráter pouco reativo e, por consequência, sua 

abundância (CHAGAS, 2007). 

Dentro deste contexto, a amônia (NH3) é um composto que desempenha 

grande importância para diversas atividades da indústria química, principalmente para 

a indústria de fertilizantes, à qual está intimamente ligada, sendo responsável por 

garantir o crescimento populacional, através dos alimentos cultivados por essa área, 

desde aquela época até os dias de hoje. 

Fritz Haber, químico alemão nascido em Breslau (Prússia) (CHAGAS, 2007), 

foi o responsável por desenvolver o processo de síntese de NH3 a partir do nitrogênio 

encontrado na atmosfera sob as condições de alta temperatura (T) e pressão (P) com 

um catalisador de ferro. Carl Bosch, químico alemão da BASF, deu sequência para o 

desenvolvimento em escala industrial do processo em apenas quatro anos do 
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desenvolvimento do protótipo (ERISMAN et al., 2008). A reação utilizada por ambos 

para realizar a síntese da amônia pode ser representada da seguinte forma (LIDE, 

2006): 

𝑁2 + 3𝐻2 ⇌ 2𝑁𝐻3     ∆𝐻𝑓 (𝑁𝐻3)
𝑜 = −45,94 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1  (1.1) 

Desenvolvido na BASF há 100 anos atrás, o processo Haber-Bosch, baseado 

no trabalho fundamental de Haber e na engenharia de Processos de Bosch 

(KANDEMIR et al., 2013), sucedeu inúmeros experimentos realizados ao longo da 

época. No entanto, essa é considerada uma das mais importantes descobertas do 

século XX (SMIL, 1999). Mesmo tornando o nitrogênio imprescindível na munição 

mundial, estando diretamente ligado a cerca de 100-150 milhões de mortes em 

conflitos armados (White, 2014; ERISMAN et al., 2008), esse processo contribuiu pra 

produção de fertilizantes em escala industrial expandindo a agricultura em todas as 

regiões (STEWART, 2005; ERISMAN et al., 2008), sendo responsável por fixar 99 % 

de nitrogênio que é utilizado atualmente (VROOMEN, 2013). 

Diante da importância da produção de NH3 para a vida dos seres humanos, a 

simulação computacional pode se apresentar como uma boa ferramenta para 

compreensão de tal processo, no sentido de permitir a previsão de comportamentos 

sem arriscar a integridade de equipamentos, bem como o funcionamento da unidade 

de produção. 

Assim, o presente projeto tem o objetivo de estudar o processo de produção de 

NH3 a partir da reforma a vapor do gás natural, através do software UNISIM, licenciado 

para a Universidade Federal Fluminense. Especificamente, pretende-se: 

 Comparar os resultados obtidos pela simulação com o apresentado por 

Araújo e Skogestad (2008) no artigo Control structure disign for the 

ammonia synthesis process;  

 Definir as variáveis que mais influenciam na qualidade do produto final; 

 Estabelecer limites operáveis das variáveis selecionadas por estudos de 

caso e revisão bibliográfica; 

 Unir os dados obtidos para utilizá-los com a ferramenta optmizer para 

encontrar o melhor ponto de operação da unidade no estado 

estacionário. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Importância do processo estudado 

Na Figura 2.1, adaptada do artigo de Erisman e colaboradores (2008), baseado 

nas estimativas do artigo de Smil (2001), pode ser vista o impacto do crescimento da 

população no âmbito global com e sem o nitrogênio obtido por meio do processo 

Haber-Bosch. Segundo os autores, no ano 2000, 44,0 % da população mundial seria 

alimentada graças aos fertilizantes, e em 2008 esse valor chegaria a 48,0 %. 

 

Figura 2.1. Relação entre o crescimento da população e o uso de fertilizantes 
nitrogenados. 

 

Fonte: Adaptado de Erisman et al., 2006. 

 

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) acompanha anualmente a 

produção mundial de amônia e sua conversão em compostos nitrogenados, 

produzindo um volume de dados estatísticos que podem dar estimativas dos possíveis 

cenários que os países produtores podem enfrentar nos anos futuros. 
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Com base nesses dados, foi possível realizar a construção dos gráficos 

exibidos nas Figuras 2.2 e 2.3. Na primeira figura, pode-se visualizar a participação 

expressiva da China, Rússia, Índia e Estados Unidos na produção global de NH3. 

Juntos, esses quatro países foram responsáveis por cerca de 55 % da produção global 

de amônia no ano de 2016, sendo a China a maior produtora. 

 

Figura 2.2. Gráfico de distribuição da Produção de Amônia no mundo no ano de 2016. 

 

Fonte: Adaptado dos dados disponíveis pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

 

A amônia produzida mundialmente é utilizada principalmente na produção de 

fertilizantes (HEFFER e PROUD’HOMME, 2016), contribuindo com cerda de 80,0 % 

na produção desse setor.  Como exemplo podem citar os produtos: ureia 

(NH2CONH2), nitrato de amônio (NH4NO3) e sulfato de amônio [(NH4)2SO4]. Porém, 

vale ressaltar que a amônia não está presente somente na indústria de fertilizantes, 

ela também se aplica na indústria têxtil, na metalurgia, em sistemas de refrigeração 

(ESTEVES et al., 2015), etc. 

Na Figura 2.3 pode se acompanhar o comportamento da produção global de 

amônia ao longo dos anos, percebendo um crescimento da demanda deste 

componente com o passar dos anos. 

 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%1% 1%
1%

1%
2%

2%
2%

2%

Paquistão
2%

Irã 2%

Catar 2%

Arábia 
Saudita 3%

Canadá 3%

Trindade
e Tobago 3%

Indonésia
3%

EUA
7%Índia

7%

Rússia 
9%

Outros 
Países

9%

China
32%

Brasil

Venezuela

Bielorrússia

México

Vietnã

Argélia

Uzbequistão

Austrália

Malásia

Omã

Egito



23 

 

 

Figura 2.3. Gráfico de Produção Global de Amônia no período de 1995 a 2016. 

 

Fonte: Adaptado dos dados disponíveis pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

 

Nacionalmente, a produção de amônia está diretamente ligada à indústria de 

fertilizantes, sendo encontradas as unidades da Petrobrás e da Vale como as 

principais produtoras. No entanto, no atual cenário da Petrobrás, encontram-se 

diversas notícias do posicionamento do presidente da empresa, decidido a encerrar 

ou hibernar as atividades das principais unidades deste setor. As Fábricas de 

Fertilizantes Nitrogenados da Bahia e do Sergipe, (FAFEN-BA e FAFEN-SE), que 

juntas têm a capacidade de produção de 900 mil toneladas de amônia por ano 

(PETROBRÁS, 2018a), estão com o encerramento das atividades previstas para o 

primeiro semestre de 2019 (PETROBRÁS, 2018b). Além disso, dentre outras 3 novas 

unidades de fertilizantes (UFN III, UFN IV e UFN V), tem-se notícias da venda da 

primeira para o estrangeiro (PETROBRÁS, 2018c), e as unidades UFN IV e V não 

tiveram início de operação. (PETROBRÁS, 2015). 

Diante disso, espera-se um grande impacto para as pessoas e indústrias que 

dependem dessas atividades, além de um aumento da importação dos produtos que 

deixarão de ser produzidos nacionalmente, refletindo num aumento ainda mais 

expressivo da demanda dos produtos nitrogenados no país. 

Apesar de tudo o que foi expresso anteriormente, segundo os dados de 2018 

da Associação Nacional de Difusão de Adubos (ANDA), as entregas de fertilizantes 

ao mercado encerraram o mês de julho com um crescimento de 18,1 % em relação 

ao mesmo mês no ano passado. Já a produção de fertilizantes intermediários 

apresentou uma queda de 11,3 %. As importações de fertilizantes intermediários 
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seguem a mesma tendência indicando uma redução no acumulado quando 

comparado com o período anterior, cerca de 6,4 %. 

 

2.2 Processo de produção de amônia 

Toda produção mundial de amônia é feita com base no processo clássico de 

Haber-Bosh, com algumas modificações que foram desenvolvidas ao longo do tempo 

(BRIGHTLING, 2018). O processo pode ser dividido em dois grandes segmentos; o 

de produção de hidrogênio (H2) e o da síntese da amônia propriamente dita 

(EGENHOFER, 2014). 

A produção de H2, ou do gás de síntese, constituído majoritariamente por H2 e 

monóxido de carbono (CO), pode ser feita a partir da reforma a vapor do gás natural 

ou de hidrocarbonetos mais pesados; pela reforma a partir do dióxido de carbono 

(CO2); pela reforma auto térmica; e, também via oxidação parcial de hidrocarbonetos 

(BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005).  

O gás natural é a matéria-prima mais comumente utilizada para a produção de 

gás de síntese. Estima-se que cerca de 70 % da produção mundial é realizada por 

essa tecnologia, por ser abundante e ter menor custo de produção quando comparado 

ao uso de biomassa ou queima do carvão para o mesmo fim (BRIGHTLING, 2018), 

além de ter maior razão de carbono por hidrogênio (C:H) em sua composição dentre 

todos os hidrocarbonetos, permitindo maior produção de H2 (SMIL, 2001). 

Os métodos de obtenção de gás de síntese são utilizados sozinhos ou são 

combinados dependendo da composição da matéria-prima disponível. O H2 também 

é produzido via eletrólise da água, porém a quantidade de H2 produzida dessa maneira 

é muito pequena comparativamente ao total produzido por outros métodos 

(MAXWELL, 2004). 

Nas plantas mais modernas, o processo de produção de NH3 a partir da reforma 

a vapor do gás natural é uma tecnologia mais eficiente e consome menos energia que 

as plantas mais antigas (BRIGHTLING, 2018). Então, o processo será descrito 

fazendo o uso do gás natural como matéria-prima. O processo simplificado pode ser 

visto na Figura 2.4 a seguir. 
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Figura 2.4. Planta de produção de amônia de alta capacidade simplificada. 

 

Fonte: Adaptado de Bartholomew e Farrauto, 2005. 

 

O artigo de John Brightling (2018) aborda a evolução de uma das plantas de 

produção de amônia que se encontra em Bilingham, no Reino Unido. O autor explica 

a importância do processo Haber-Bosch nesses 100 anos, a necessidade crescente 

de nitrogênio e descreve a evolução tecnológica dessa planta industrial. Construída 

no início do século XX, utilizada pós primeira guerra mundial para produção de 

fertilizantes, essa indústria começou com o Haber-Bosch clássico, semelhante ao 

alemão. O primeiro passo se deu com a melhoria do forno para oxidação parcial, 

trabalhando com uma instalação de gaseificação e, mais tarde, convertendo a 

alimentação para nafta, melhorando a eficiência e obtendo agora uma fonte 

econômica de hidrogênio para síntese de amônia. Essa também foi uma das plantas 

pioneiras a trabalhar com nafta reformada em alta pressão, evitando-se a 

dessulfurização com os reformadores e que até hoje se encontram presentes. 

Melhorias como: modernização da reforma à vapor, desenvolvimento das plantas 

industriais, investimento no catalisador e suas formas são descritas cronologicamente 

ao longo do artigo. Atualmente a planta industrial de Bilingham possui uma das 
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menores taxas de emissão de poluentes no mundo e continua agregando 

contribuições para indústria do nitrogênio. 

 

2.2.1 Produção de hidrogênio a partir da reforma à vapor do gás natural 

É sabido que o gás natural tem sua composição majoritariamente formada de 

CH4, e que, dependendo de sua origem, pode estar contaminado por enxofre, que é 

um veneno para os catalisadores utilizados na produção de amônia. Por isso, faz-se 

necessária a purificação da matéria-prima (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). 

 

2.2.1.1 Hidrodessulfurização da matéria-prima 

Na etapa de purificação do gás natural, inicialmente é realizada a 

hidrodessulforização, onde os componentes contendo enxofre são reduzidos a ácido 

sulfídrico (H2S) sendo utilizados catalisadores de Cobalto - Molibdênio suportados em 

óxido de alumínio (Co-Mo/Al2O3) ou de Níquel - Molibdênio suportados pelo mesmo 

óxido (Ni-Mo/Al2O3), que são resistentes ao S e promovem a redução do mesmo, e o 

suporte de Al2O3 contribui para o aumento da área específica pela dispersão dos 

metais. Posteriormente é feita a remoção do H2S utilizando um leito de óxido de zinco 

(ZnO), que absorve o ácido (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). As reações 

descritas podem ser representadas como: 

𝑅 − 𝑆𝐻 + 𝐻2 ⟶ 𝐻2𝑆 + 𝑅𝐻 (2.1) 

𝐻2𝑆 + 𝑍𝑛𝑂 ⟶ 𝑍𝑛𝑆(𝑠) + 𝐻2𝑂 (2.2) 

A remoção de H2S também pode ser feita sob um leito catalítico de carbono 

ativado com óxido de cobre (CuO) (SMIL, 2001). 

Uma vez purificado, o gás natural segue para a etapa de produção do gás de 

síntese propriamente dito, que é dividido em duas etapas, sendo elas, a reforma 

primária e reforma secundária. 

 



27 

 

 

2.2.1.2 Produção do gás de síntese 

Na reforma primária ocorre a reação de equilíbrio, que pode ser representada 

como se segue (LIDE, 2006): 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 3𝐻2      ∆𝐻0 = 205,9 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 (2.3) 

Trata-se de uma reação extremamente endotérmica, que necessita de calor 

para o equilíbrio estar deslocado no sentido de formação dos componentes desejados. 

Por conta disso, esta etapa ocorre em reformadores tubulares, localizados 

internamente a queimadores, que promovem a troca de calor necessária para ocorrer 

a reação (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). 

A etapa, que acaba de ser descrita, ocorre na presença de catalisadores de 

níquel suportados em óxido de alumínio (Ni/Al2O3). O metal possui a função de 

adsorver o gás natural, enquanto que os sítios dos óxidos adsorvem a água. Neste 

processo pode acontecer a desativação dos catalisadores pelo depósito de carbono 

na superfície dos mesmos. Para evitar essa ocorrência são utilizados promotores de 

potássio ou na forma de óxidos de cálcio (CaO) e magnésio (MgO) (BARTHOLOMEW 

e FARRAUTO, 2005). 

Uma parte do gás natural passa pela reforma primária sem produzir o gás de 

síntese. Para esta fração, de aproximadamente 13,0 % de gás natural, é feita a 

reforma secundária, onde ocorre a oxidação do gás natural a partir do oxigênio 

proveniente do ar, utilizando o mesmo tipo de catalisador empregado na reforma 

primária (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). É nesta etapa que também é 

adicionado o N2, proveniente do ar, de modo a garantir uma razão de H2:N2 de 3:1, 

razão correspondente à estequiométrica (SMIL, 2001). A reação pode ser escrita da 

seguinte forma: 

𝐶𝐻4 + 1
2⁄ 𝑂2 + (𝑁2) ⇌ 𝐶𝑂 + 2𝐻2 + (𝑁2) (2.4) 

 

2.2.1.3 Separação e purificação do hidrogênio 

Uma vez que é produzido o gás de síntese, se faz necessária a separação e a 

purificação do H2, que são etapas realizadas pelas reações de deslocamento de água, 
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também chamadas de reações de Shift; remoção de CO2 e metanação 

(BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). 

A reação de Shift é dividida em duas etapas. Na primeira a reação ocorre em 

altas temperaturas (HTS), favorecendo a cinética de reação, sendo utilizados os 

catalisadores de óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de cromo (II) (CrO) (SMIL, 2001), esse 

último atua como um promotor minimizando a ocorrência de sinterização do 

catalisador (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). 

Na segunda etapa de reação de Shift, a reação ocorre em baixas temperaturas 

(LTS), favorecendo a termodinâmica da reação, fazendo o uso dos catalisadores de 

óxido de cobre (CuO) suportado em óxido de zinco (ZnO) e Al2O3 como promotores 

(SMIL, 2001). 

Para ambas as etapas, a reação de Shift é representada como: 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 (2.5) 

O CO2 resultante pode ser removido por extração com aminas, podendo ser 

recuperado, posteriormente, para outros fins (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). 

 

2.2.1.4 Metanação 

Por fim, o residual de CO e CO2 passa pela etapa de metanação, sendo 

utilizados o catalisador Ni/Al2O3 (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). As reações 

presentes nas etapas descritas anteriormente são representadas como: 

𝐶𝑂 + 3𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 (2.6) 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 (2.7) 

A etapa de metanação se faz necessária, uma vez que os óxidos CO e CO2 

atuam como inibidores dos catalisadores utilizados no processo de síntese da amônia 

(BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). 

Uma vez que é produzido o gás de síntese, ele é levado à unidade de produção 

de interesse. No caso do presente trabalho, é levado à unidade de síntese de amônia. 
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A composição do gás de carga que sai do metanador é formada por 74,0 % de 

H2, 24,0 % de N2, 0,8 % de CH4 e 0,3 % de argônio, inerte presente no ar (SMIL, 

2001), em alguns casos, também pode conter uma pequena fração de hélio (KIRK e 

OTHMER, 1991). 

  

2.2.2 Síntese da amônia 

Para se desenvolver os reatores e operá-los da melhor maneira possível é 

preciso compreender como funciona a cinética e a termodinâmica da reação de 

síntese da amônia (MAXWELL, 2004). 

A reação representada pela equação 1.1, por ser uma reação de contração no 

sentido de formação de NH3, isto é, o volume ocupado pelos produtos passa a ser 

menor que o volume ocupado pelos reagentes, baseando-se no princípio de Le 

Chatelier, necessita de alta pressão para tornar a reação termodinamicamente 

favorável (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). Além disso, é uma reação 

exotérmica, portanto, a formação de NH3 é favorecia à baixas temperaturas, pelo 

mesmo princípio citado anteriormente. (KIRK e OTHMER,1991). 

No entanto, existem dois fatores importantes que obrigam que a reação ocorra 

em altas temperaturas, um deles é a dificuldade de dissociar a molécula de nitrogênio 

(N2), onde dois átomos de nitrogênio estão unidos por uma ligação tripla, exigindo 

grande energia para rompê-la; e o outro se refere aos catalisadores, que precisam de 

temperaturas elevadas para exercer alta atividade nas condições de operação que 

favoreçam o equilíbrio no sentido de produção de amônia (BARTHOLOMEW e 

FARRAUTO, 2005). Na literatura os metais ferro e o rutênio são descritos como os 

mais comumente utilizados para este processo. Quando é utilizado o catalisador à 

base de ferro, é encontrado na literatura uma temperatura de operação de 

aproximadamente 450 ̊C (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005).  

Ao analisar a Figura 2.5 pode-se observar a influência da pressão e 

temperatura na reação, de modo que, conforme já discutido anteriormente, à uma 

determinada temperatura, quanto maior a pressão aplicada, mais a reação de 

equilíbrio é favorecida no sentido de formação de NH3; e ao fixar uma determinada 

pressão, também é possível perceber que a produção de NH3 é maior quanto menor 

é a temperatura de operação. 
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Figura 2.5. Efeito da pressão e temperatura na produção de NH3 numa razão H2:N2 
de 3:1. 

 

Fonte: Adaptado de Bartholomew e Farrauto, 2005. 

 

Além dessas condições, tem-se a influência da concentração da amônia que 

afeta diretamente a sua produção. Na Figura 26 é mostrado este comportamento, de 

modo que à medida em que quanto maior for sua concentração dentro do processo 

devido ao reciclo, menor é sua produção. Este fato pode ser explicado pela cinética 

da reação, que será exposta nos capítulos seguintes. De antemão pode-se dizer que 

a reação de equilíbrio no sentido de produção de NH3 tem sua taxa de produção 

inversamente proporcional à pressão parcial de NH3, tendo como resultado, o 

comportamento citado. 

Por fim, tem-se a influência da razão H2:N2; quando se faz uso de temperaturas 

mais baixas é preciso trocar essa razão a fim de obter a maior constante de reação 

(MAXWELL, 2004), como mostrado na figura 2.7. 

O funcionamento do processo, de forma viável, é realizado quando se opera 

nas condições adequadas, levando-se em conta todas as propriedades dicutidas. 
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Figura 2.6. Taxa de reação de produção de amônia e a influência da concentração de 
NH3 a diferentes pressões com base em um conversor catalítico comercial. 

 

Fonte: Adaptado de Maxwell, 2004. 

 

 

Figura 2.7. Dependência da constante da taxa de síntese de NH3 com a razão H2:N2. 

 

(a)                                                                          (b) 

Fonte: Adaptado de Maxwell, 2004. 
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2.2.2.1 A cinética da reação de amônia 

A cinética de reação da síntese da amônia já foi bastante estudada, e, para os 

catalisadores de ferro e rutênio, tem seu mecanismo descrito da seguinte forma 

(BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005): 

𝑁2 + 𝑠 ⇌ 𝑁2 − 𝑠 (2.8) 

𝑁2 − 𝑠 ⇌ 2𝑁 − 𝑠 (2.9) 

𝐻2 + 2𝑠 ⇌ 2𝐻 − 𝑠 (2.10) 

𝐻 − 𝑠 + 𝑁 − 𝑠 ⇌ 𝑁𝐻 − 𝑠 + 𝑠 (2.11) 

𝑁𝐻 − 𝑠 + 𝐻 − 𝑠 ⇌ 𝑁𝐻2 − 𝑠 + 𝑠 (2.12) 

𝑁𝐻2 − 𝑠 + 𝐻 − 𝑠 ⇌ 𝑁𝐻3 − 𝑠 + 𝑠 (2.13) 

𝑁𝐻3 − 𝑠 ⇌ 𝑁𝐻3 + 𝑠 (2.14) 

Onde s é o sítio ativo dos catalisadores. 

A reação representada pela equação 2.8 indica a adsorção do N2 no sítio ativo 

do catalisador, seguida da dissociação de N2, que é a etapa mais lenta do mecanismo, 

representada pela reação 2.9. Na equação 2.10 encontra-se a representação da 

adsorção do H2 no sítio ativo do catalisador, seguindo das três etapas de 

hidrogenação do átomo de nitrogênio representadas pelas equações de 2.11 a 2.13, 

e por fim, tem-se a dessorção da amônia formada na última etapa, representada pela 

reação 2.14. 

Para a execução do presente trabalho, a cinética de reação a ser utilizada foi a 

mesma descrita no artigo de referência de Araújo e Skogestad (2008), em que eles 

utilizaram resultados de trabalhos de Temkin e Pyzhev (1960 apud FROMENT; 

BISCHOFF; WILDE, 2011), feitos anteriormente, representada da seguinte forma: 

𝑟𝑁𝐻3
=

2𝑓

𝜌𝑐𝑎𝑡
(𝑘1

𝑃𝑁2
𝑃𝐻2

1,5

𝑃𝑁𝐻3

− 𝑘−1

𝑃𝑁𝐻3

𝑃𝐻2

1,5) (2.15) 

onde a taxa de produção de amônia (𝑟𝑁𝐻3
) possui unidade kmol.kg cat-1.h-1 
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Onde 𝑃𝑖 é a pressão parcial dos componentes em bar, 𝜌𝑐𝑎𝑡 é a massa específica 

do catalisador dada em kg.m-3, as constantes de velocidade da reação nas ordens 

direta e reversa são: 

𝑘1 = 1,79 × 104𝑒− 
87090

𝑅𝑇  (2.16) 

𝑘−1 = 2,57 × 1016𝑒− 
198464

𝑅𝑇  (2.17) 

Com  𝑇 em Kelvin (K), e 𝑓  é um fator de correção de atividade catalítica dado 

pelo valor 4,75. 

 

2.2.2.2 Conversores 

A reação de formação da amônia ocorre em um conversor com dois ou mais 

leitos catalíticos, para garantir maior conversão possível dos reagentes. Antes de ser 

alimentada no conversor, a corrente resultante contendo a carga de reagente mais 

inertes é pré-aquecida. 

Na Figura 2.8 é representado um conversor de amônia de leito vertical 

pertencente à tecnologia Haldor Topsøe. Este, identificado como conversor Haldor 

Topsøe S-300, possui dois trocadores de calor interno (MAXWELL, 2004). Nele, o gás 

de síntese entra por um espaço anular entre o casco e os leitos catalíticos, desta 

forma, o aquecimento da parede do conversor e sua fragilização pela presença de H2 

são evitados. Após essa passagem, o gás é aquecido e levado para o leito catalítico 

seguinte. (SMIL, 2001). 

Na Figura 2.9 está representada outra tecnologia, o conversor Kellogg com três 

leitos catalíticos horizontais. Nele os leitos são acoplados a cartuchos de fácil remoção 

e a maior parte da conversão se dá no primeiro leito, além disso, devido a área da 

seção transversal ser alta, a perda de carga no processo é pequena (KIRK e 

OTHMER, 1991). 
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Figura 2.8. Conversor Haldor Topsøe com três leitos catalíticos e fluxo de síntese 
radial. 

 

Fonte: Adaptado de Smil, 2001. 

 

Figura 2.9. Conversor Kellogg com três leitos catalíticos e fluxo de síntese 
longitudinal. 

 

Fonte: Adaptado de Kirk e Othmer, 1991. 
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2.2.2.3 Catalisadores 

Pode ser encontrada uma variedade de tipos de leitos catalíticos presentes nos 

conversores. Ao longo dos anos, com o desenvolvimento do processo de produção 

de NH3, foram sendo estudados e introduzidos diversos tipos de catalisadores, e 

contribui para o desenvolvimento científico na área de cinética heterogênea. 

O próprio Haber, desenvolvedor do processo junto com seus assistentes, testou 

a síntese utilizando diferentes sítios catalíticos, primeiramente em meados de 1904 

utilizando pó de ferro aquecido a 1273,15 K a pressão atmosférica, conseguindo 

chegar na condição de equilíbrio através deste experimento produzindo as mesmas 

quantidades para a reação no sentido de produção e de decomposição da amônia. 

Mais tarde, em 1908, conduziu novos experimentos sob pressões maiores que 100 

atmosferas, utilizando ósmio e urânio como catalisadores (CHAGAS, 2007). 

Para a síntese da amônia, o papel dos catalisadores é de suma importância. É 

a partir deles que são determinadas as condições de operação da unidade de 

produção que vão indicar a necessidade de outras operações, como a adição de um 

sistema de refrigeração ou de um reciclo na unidade, por exemplo. Baseado nisso, é 

facilmente notável que o tipo de catalisador utilizado impacta diretamente no custo 

energético demandado pela planta e também na pureza do produto final (MAXWELL, 

2004). Por conta disso, os catalisadores são desenvolvidos não somente para obter a 

maior capacidade de produção, mas principalmente para desempenhar maior 

eficiência no processo (SMIL, 2001). 

Neste sentido, é interessante que o catalisador possua como características 

alta atividade nas condições de operação, que reflete diretamente no tamanho da 

partícula do catalisador utilizado; resistência à presença de pequenas quantidades de 

contaminantes, que podem vir a alcançar a unidade onde os catalisadores estão 

localizados; vida útil longeva e resistência mecânica para suportarem as pressões 

aplicadas na operação, evitando a adição de catalisador em excesso, que pode 

ocasionar a queda da produtividade da planta prematuramente por conta da 

danificação dos equipamentos (MAXWELL, 2004). 

Os catalisadores encontrados atualmente para a síntese de NH3 são resultado 

do desenvolvimento da tecnologia nessa área, são mais eficientes na produção por 

possuírem menor tamanho da partícula e maior superfície de contato em relação aos 
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que eram utilizados no início da implementação do mesmo processo (SMIL, 2001). O 

típico catalisador mais usualmente utilizado e encontrado comercialmente na 

produção de NH3 é o catalisador a base de ferro, sua composição é formada 

majoritariamente por Fe3O4 (FeO.Fe2O3 – óxido de ferro (II, III)) com uma pequena 

fração de Al2O3, K2O, CaO e, algumas vezes, em quantidades muito pequenas são 

adicionados MgO, CrO3 (trióxido de cromo) e SiO2 (dióxido de silício). Os óxidos atuam 

como promotores que principalmente auxiliam na dispersão e diminuição da 

ocorrência de sinterização do metal, mas também podem ser utilizados para aumentar 

a tolerância do catalisador à presença de substâncias que podem levar à sua 

desativação por envenenamento (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005). 

Na literatura, as tecnologias mais citadas são as desenvolvidas por M. W. 

Kellogg Company e por Haldor Topsøe, baseadas em diferentes tipos de catalisadores 

de ferro para diferentes conversores na produção de NH3. 

Também pode ser encontrada uma tecnologia diferente no processo de 

produção estudado, que é o catalisador a base de rutênio suportado em grafite, 

desenvolvido pela KBR para um conversor atuante em condições médias de 

temperatura (573,15-693,15 K) e pressão (7-9 MPa) de operação (SMIL, 2001). 

Atualmente, esse catalisador é geralmente suportado em carbono ou MgO e 

promovido com potássio, césio ou bário, e possui diferente atividade dependendo do 

suporte que é utilizado (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2005).  

Schlögl (2003) traz uma revisão sobre os estudos realizados nos catalisadores 

utilizados na produção de NH3, mais especificamente, dos catalisadores a base de 

ferro e rutênio, onde se ressalta a importância do conhecimento da cinética de reação 

que ocorre em cada tipo de catalisador utilizado, que para os catalisadores mais 

usuais já é bem desenvolvida. No trabalho, são mostradas algumas técnicas 

experimentais que analisam a superfície das partículas dos catalisadores nas 

condições de produção de NH3 se alinhando com os estudos cinéticos teóricos para 

promover maior eficiência no uso dos mesmos no processo. Dando sequência aos 

seus estudos, Schlögl apresenta um novo eficiente e promissor catalisador, o nitreto 

de cobalto molibdênio (Co-Mo-N), que reacende a questão de continuar o estudo de 

novas tecnologias de catalisadores eficientes, trazendo novos desafios para 

desenvolvimento de novas aplicações industriais. 
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Em uma publicação mais recente, Liu (2014) descreve muito bem o histórico 

evolutivo do desenvolvimento dos catalisadores na produção de amônia ao longo do 

tempo, também citando o catalisador de Co-Mo-N como um que reacendeu a 

necessidade de novas pesquisas na área com base na junção do que já existe de 

teoria, com experimentos e modelos propostos, na busca de encontrar a melhor 

tecnologia que apresente a maior eficiência energética no processo. 

 

2.3 Questões ambientais 

Mesmo com mais de 100 anos e ainda em desenvolvimento, o processo Haber-

Bosch (BRIGHTLING, 2018) lida com vários problemas ambientais, uma vez que 

praticamente toda sua matéria-prima advém de combustíveis fósseis derivados do 

petróleo e carvão (CHAGAS, 2007). Uma das questões é a produção de CO2, como 

já visto anteriormente, a geração de hidrogênio proveniente do gás de síntese 

contribui não só para um alto consumo desses combustíveis, mas também para a 

liberação do dióxido de carbono que precisa ser eliminado durante o processo, visto 

que é um veneno para os catalisadores (RAZON, 2014). Para se ter uma estimativa, 

a cada tonelada de NH3 produzida por dia tem-se 2 toneladas de CO2 (produzido + 

removido) emitidas por gás natural, já numa planta de oxidação parcial são removidas 

2,5 toneladas de CO2 nos casos onde são utilizados hidrocarbonetos pesados e 4 

toneladas quando se faz o uso de carvão (European Comission, 2013 apud MORGAN, 

2013, p.22; ESTEVES et al., 2015, p.9918).  

Outro fator negativo da produção de NH3 é a produção de NOx, pois sua 

emissão é considerada problemática, existindo nas plantas industriais uma restrição 

desde os anos 90 (MAXWELL, 2004), devido a reações laterais nos reformadores 

(MORGAN, 2013). Os óxidos de nitrogênio estão presentes em toda atmosfera; 

capazes de provocar doenças respiratórias; esses óxidos são muito reativos, 

contribuem para chuva ácida e para formação de ozônio (MAXWELL, 2004). Ao 

analisar as emissões de NOx presentes na European Comission (2013 apud 

MORGAN, 2013, p.23), nota-se que esse valor se encontra em cerca de 1,3 

quilogramas por tonelada de amônia na reforma, quanto à planta de oxidação parcial 

tem-se no máximo 1,1 grama por tonelada de amônia. 
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Por fim, tem-se a amônia. Seu transporte, manuseio e estocagem exigem 

condições especiais, como por exemplo, para se estocar a amônia na pressão 

atmosférica no nível do mar é preciso esfria-la até 240,15 K. (MAXWELL, 2004). Além 

disso, a planta não consegue aproveitar todo nitrogênio fixo, parte é perdido para o 

meio ambiente (CHAGAS, 2007), sendo assim há uma emissão de NH3 para 

atmosfera, que contribui para o aumento de nitrogênio reativo causando desequilíbrio 

do ecossistema, perda de biodiversidade, fertilização de áreas indesejadas, 

diminuindo a qualidade de águas, entre outros problemas (GRUBER; GALLOWAY, 

2008; ERISMAN et al., 2008). 

No entanto, pesquisadores não deixaram de buscar alternativas para a 

produção de amônia. Esteves et al. (2013) publicou um artigo a respeito da aplicação 

de energias renováveis para obtenção de hidrogênio no estado do nordeste. No 

estudo ele demonstra o potencial para o uso da energia eólica e solar, e os resultados 

obtidos foram que, com essa produção de hidrogênio, seria possível produzir a amônia 

necessária para o estado do Ceará projetada para 2060, além disso, o potencial dessa 

produção renovável é tão grande que mesmo sem ocupar toda área do município de 

Aracati é possível cobrir as importações de amônia referente àquele ano.  

Já Razon (2013) estuda a implementação de um processo para cultivo da 

cianobactéria Anabaena sp. ATCC 33047, essa cianobactéria aquática é capaz de 

fixar o hidrogênio do ar e também de proporcionar biomassa e polissacarídeos de 

cadeias pesadas para produção do biogás. A partir do resíduo desse biogás é possível 

obter sulfato de amônio, que pode ser cristalizado, transportado e ser convertido, 

posteriormente, em amônia e ácido sulfúrico concentrado, uma nova alternativa para 

produção de amônia menos poluente e mais econômica quando se trata de energia. 

Apesar dos resultados obtidos não serem muito sensíveis, fica claro o impacto positivo 

tanto na produção de alimento, quanto na redução de impactos ambientais. 

 

2.4 Simulação de processos 

Alterações físicas, químicas, ou bioquímicas possibilitadas por operações são 

responsáveis por transformar um produto em outro produto totalmente novo, esse 

grupo de operações é denominado processo (BERTUCCO, 2004; ELISIARIO, 2013). 

Através de um computador, um engenheiro é capaz de criar fluxogramas simulando 
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processos em um ambiente virtual que contém modelos termodinâmicos e um vasto 

banco de dados de propriedades físicas de substâncias, os chamados simuladores 

(AGARWAL et al., 2001). 

Segundo Vogel (1991 apud COX; SMITH; DIMITRATOS, 2006, p. 1544) a 

construção da simulação contribui com cerca de 50,0 % na melhora da compreensão 

do processo. A simulação de processos químicos permite compreensão, otimização e 

resolução de problemas existentes na planta sem comprometer a sua segurança 

operacional (BERTUCCO, 2004; ELISIARIO, 2013). 

Os simuladores podem ser estacionários, isto é, baseando-se apenas no 

estado estacionário, onde suas variáveis independem do tempo. Seus modelos 

geralmente são aplicados em balanços de massa e energia e processos em equilíbrio. 

Já os simuladores no estado dinâmico encontram-se mais perto da realidade, já que 

seus modelos levam em conta as características dinâmicas e aspectos de controle. 

Sendo assim, com esses simuladores também é possível simular a partida e parada 

de uma planta industrial (ELISIARIO, 2013). 

Atualmente existem várias marcas comerciais de simuladores de processo, 

entre elas estão: Aspen HYSYS, COCO, WINSIM DESIGN II, UNISIM entre outros. 

As características mais importantes de um simulador segundo Cox, Smith e Dimitratos 

(2006) são: acesso a dados termodinâmicos; biblioteca de operações unitárias; ser 

extensível, ou seja, que seja possível o uso de programas externos; ter um bom 

processamento de grandes plantas e ser rápido; gravar dados facilmente e ter uma 

boa interface. 

No entanto, não basta ter um ótimo ferramental sem saber executá-lo ou 

interpretá-lo, o engenheiro tem o papel importante de identificar se a simulação está 

próxima da realidade ou se tornou uma ficção (AGARWAL et al., 2001). Sendo assim, 

alguns passos podem ser seguidos para executar a simulação da melhor maneira 

possível são: fazer a análise conceitual do processo levando em conta as limitações 

físicas e termodinâmicas; utilizar e analisar modelos simplificados para uma primeira 

simulação; e, por fim, realizar uma simulação rigorosa nas condições próximas das 

condições ótimas de operação (BERTUCCO, 2004). 
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2.4.1 Simulador UNISIM 

O software Unisim® Design da Honeywell é uma ferramenta flexível e versátil 

para simulação de processos. Ele possibilita a criação de modelos de plantas 

industriais tanto no estado estacionário, quanto no estado dinâmico, auxilia na 

resolução de problemas, permitindo diferentes abordagens para tarefas específicas, 

além de permitir o monitoramento e otimização da planta.  As principais características 

do UNISIM são: (HONEYWELL, 2009):  

 Simulação interativa; na medida em que as informações são adicionadas elas 

são automaticamente processadas e calculadas. 

 Operações modulares; as operações podem usar informações de fora para 

calcular as condições internas. Com um algoritmo de solução não sequencial é 

possível calcular automaticamente qualquer parte do fluxograma, tanto o início 

quanto o fim. 

 Arquitetura Multi-fluxograma; possibilidade de se criar diferentes fluxogramas 

com diferentes pacotes e associá-los. 

 Object Oriented Design; a informação aparece a mesma em todos os locais da 

simulação, caso ela seja alterada, todos locais serão atualizados. Se uma 

variável é especificada em um local e é propagada em outros locais, ela pode 

ser alterada diretamente nesses locais e não só no local original. 

 

Além disso, o software contém uma sólida base de dados termodinâmicos 

obtidos experimentalmente, cerca de 1500 componentes e 16000 coeficientes 

binários. Caso um componente não seja encontrado na sua base de dados, ele é 

estimado através de métodos coerentes disponíveis para criação de componentes 

hipotéticos (ASPENTECH, 2000). 

 

2.4.2 Escolha do pacote termodinâmico 

Um dos passos mais importantes na simulação de processos é a escolha dos 

pacotes termodinâmicos, esses podem conter equações de estado, atividade da 

solução e até modelos que consideram a não idealidade da mistura (SUPPES, 2002). 

Normalmente esse modelo é utilizado para calcular as propriedades fluido/ 

termodinâmicas como entalpia, entropia, equilíbrio líquido-vapor, densidade, entre 
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outros dos componentes e misturas (HAMID, 2007), caso não seja bem escolhido, os 

resultados obtidos também passam a não corresponder com a realidade, pois essas 

propriedades não estarão bem representadas (ELISIARIO, 2013). 

As equações de estado consistem em relacionar matematicamente o volume 

molar dos fluidos em função da pressão e da temperatura, essas existem em 

diferentes de graus de complexidade. A equação P𝑉𝑚=RT, por exemplo, é a mais 

simples das equações de estado e representa o comportamento de um gás ideal. Já 

as do tipo Virial, apresentam uma série infinita no lado direito da equação, essa série 

pode ser truncada no segundo termo quando as pressões são baixas, como é possível 

ver na equação 2.20, onde 𝑎, 𝐵′ e 𝐶′ são constantes de uma espécie química em uma 

temperatura específica. 

PV = 𝑎 + 𝑏P + 𝑐P2.. (2.18) 

Se  𝑏 = 𝑎𝐵′,  𝑐 = 𝑎𝐶′,.. 

PV = 𝑎(1 + 𝐵′P + 𝐶′𝑃2 … ) (2.19) 

As equações de estado cúbico surgem para corrigir as não idealidades, 

levando-se em conta as interações entre os componentes da mistura. 

P =
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎(𝑇)

(V+∈ b)(V + σb)
   (2.20) 

Para uma equação cúbica genérica tem-se que σ e ∈ são números, 

basicamente os mesmos para todas substâncias, e 𝑎(𝑇) e b dependem da substância. 

(SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2013). 

O software UNISIM contém diversos modelos de atividade: Margules, van Laar, 

Wilson, NRTL, UNIQUAC, além desses, há também os de equações de estado: Peng-

Robinson (PR); Soave-Redlich-Kwong (SRK) e modificações dessas equações, como 

Zudkevitch Joffee (ZJ), PRSV, entre outras (ASPENTECH, 2000). Para o 

desenvolvimento do presente projeto fez-se uso da equação de Peng-Robinson, esse 

modelo traduz um bom comportamento para uma ampla faixa de temperatura e 

pressão, possui ampla biblioteca de coeficientes binários sendo uma das melhores 
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contida no simulador (GUERRA, 2006). A equação de Peng-Robinson pode ser 

descrita abaixo: 

P =
𝑅𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝛼𝑎

(𝑉𝑚
2 + 2𝑏𝑉𝑚 − 𝑏2)

   (2.21) 

onde: 

𝑎 = 0,457235
𝑅2𝑇𝐶

2

𝑃𝐶
 (2.22) 

𝑏 = 0,077796
𝑅𝑇𝐶

𝑃𝐶
 (2.23) 

𝛼 = [1 + 𝜅(1 − 𝑇𝑟
0,5)]2 (2.24) 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝐶
 (2.25) 

𝑘 = 0,37464 + 1,54226𝜔 − 0,26992𝜔2 (2.26) 

Tem- se 𝑉𝑚 como volume molar do sistema, 𝑅 constante universal dos gases, 

𝑇 temperatura, quanto aos outros parâmetros: 𝑎  e 𝑏  são referentes as forças de 

atração e repulsão entre as moléculas, 𝜅 e 𝜔 variam de acordo com cada substância. 

𝑇𝐶 e 𝑃𝐶 são temperatura crítica e pressão crítica, respectivamente e por fim 𝑇𝑟 é a 

temperatura reduzida. 

 

2.4.3 Reatores 

O software Unisim possui cinco reatores diferentes: de conversão; de equilíbrio; 

de Gibbs e os cinéticos, PFR e CSTR. O primeiro deles, reator de conversão, não 

necessita de conhecimento termodinâmico, apenas do coeficiente estequiométrico e 

do valor de conversão dos reagentes. A reação vai ocorrer até atingir o valor de 

conversão ou até esgotar o reagente limitante. O reator de Equilíbrio também vai 

necessitar da estequiometria da reação de equilíbrio, condições como temperatura, 

pressão, fase, composição, influenciarão diretamente nos cálculos desse reator 

(HAMID, 2007). 
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Já o reator de Gibbs, não necessita da reação, apenas dos componentes, e ele 

mesmo gera os produtos mais termodinamicamente favoráveis, visto que esse 

apresenta restrições quanto ao balanço de massa. Além disso, é possível calcular o 

equilíbrio multifásico nesse reator. Por fim têm-se os reatores cinéticos, CSTR e PFR, 

que necessitam da equação da taxa de reação e dos seus parâmetros cinéticos 

(PONSEGGI; KRUSEMARK, 2016, p.36). No presente trabalho fez-se uso do reator 

PFR. 
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3. METODOLOGIA 

A asserção do trabalho consiste em simular e otimizar a planta de síntese de 

amônia proposta por Araújo e Skogestad (2008). Sendo assim, com o auxílio do 

software UNISIM® Design versão 390, desenvolveu-se o processo e o estudo das 

possíveis variáveis de otimização. A organização desse capítulo se deu da seguinte 

forma: 

 Descrição da unidade de produção de amônia 

 Simulação do processo no UNISIM 

 Estudos de caso e proposta da otimização 

 

3.1 Descrição da unidade de produção de amônia 

A unidade de produção de NH3 estudada no presente projeto é mostrada na 

Figura 3.1, foi originalmente desenvolvida com o software Aspen por Araújo e 

Skogestad. Foi simulada com três reatores onde cada um atua como um leito fixo, que 

unidos das retroalimentações, representam um reator utilizado na síntese de NH3. 

 

Figura 3.1. Planta simplificada de síntese de amônia. 

 

Fonte: Araújo e Skogestad, 2008. 
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Os autores não explicitam o tipo de catalisador utilizado no artigo de referência, 

nem mesmo no material de apoio, então, analisando a cinética de reação utilizada, 

que foi desenvolvida em 1960 (FROMENT; BISCHOFF; WILDE, 2011, p. 542), pode-

se inferir que os leitos utilizados são baseados em catalisadores de Fe, que pela 

literatura, é a única tecnologia utilizada com a finalidade de produção de NH3 

disponível daquela época. 

O gás de síntese está representado pela corrente de alimentação, com vazão 

molar de 8218,57 mol.h-1, composta por 74,5 % de H2; 24,9 % de N2; 0,3 % de CH4 e 

0,3 % de Ar, em porcentagem molar. Essa corrente é pressurizada e, posteriormente, 

tem seu material misturado com o presente na corrente 19, esta última contendo os 

componentes já reagidos e previamente resfriados com 81,0 % de fração de vapor e 

pressão de 19676 kPa, que justifica a etapa de pressurização da corrente de 

alimentação. A mistura é representada pela corrente 20, com 90,7 % de fração de 

vapor e 26,2 % de amônia em fração molar. 

A corrente 20 é levada ao vaso separador V-502, obtendo-se as correntes de 

produto 21 e 25. Sendo a primeira, constituída majoritariamente por H2 e N2 com uma 

razão de aproximadamente 3:1, e é então dividida em outras duas correntes; uma, 

indicada pela corrente 24, que é purgada para evitar o acúmulo dos gases que atuam 

como inertes presentes na corrente (CH4 e Ar), que pode prejudicar a produtividade 

da unidade, além de representar risco à segurança do processo; e outra indicada pela 

corrente 22, que segue para o processo de formação de amônia. Enquanto a 25 

corresponde à corrente de produto de interesse com vazão molar de 4172,14 kmol.h-

1 e fração molar de amônia com valor de 96,9 %. 

A corrente 22 é comprimida pelo compressor K-402, resultando na corrente 23, 

que é pré-aquecida pelo trocador de calor H-502. Essas são etapas importantes para 

garantir as condições necessárias para ocorrer a reação que já foram discutidas no 

capítulo 2 no tópico de Síntese da amônia. Então, a corrente 1 é segmentada nas 

correntes 2 e 4. A corrente 2 é aquecida no trocador de calor HX-001, que aproveita 

o calor proveniente da reação pela corrente de saída do último leito, representada pela 

corrente 15, para aquecer a corrente de entrada do primeiro leito, indicada pela 

corrente 3, até a temperatura de 613,25 K. A corrente 4 passa por outras duas 

divisões, gerando as correntes 9, 8 e 7, que são utilizadas para controlar a temperatura 
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das correntes de entrada dos leitos. Assim, as correntes 3 e 7 são unidas, indicada 

pela corrente 10, possuindo temperatura de 579,45 K, que entra no primeiro leito. 

A corrente 11, que sai do primeiro leito, possui temperatura de 729,35 K, vazão 

molar de 27046,4 mol.h-1 e fração molar de amônia que corresponde a 25,1%. Esta é 

unida à corrente 7, que juntas são indicadas pela corrente 12, com temperatura de 

693,25 K, que entrará no segundo leito. Uma vez que os componentes dessas 

correntes já passaram por uma etapa de reação, as composições dos reagentes são 

alteradas, por conta disto, os próximos leitos possuem comprimentos maiores em 

relação aos leitos anteriores, para aumentar o tempo de residência do material a ser 

reagido, e assim, ocorrer maior formação de produto possível. O mesmo 

comportamento que acaba de ser descrito se repete, de modo que a corrente de saída 

do segundo leito, representada pela corrente 13, tem seu material misturado com o 

material da corrente de retroalimentação indicada pela corrente 9 da figura, que juntas 

são indicadas pela corrente 14, que entra no último leito catalítico com temperatura 

dentro da faixa de operação do processo. 

Finalmente, a corrente 15, de saída do último leito, possui temperatura de 

723,05 K, vazão molar de 36534,6 kmol.h-1 e fração molar de NH3 correspondente a 

26,2 %, e, por conta de sua alta temperatura, se faz um aproveitamento energético 

com a troca térmica, utilizada para aquecer a corrente de entrada do primeiro leito, e 

resulta na corrente 16 ainda com alta temperatura, que é usada em uma nova troca 

térmica, que acontece no trocador H-501, com uma corrente de água para gerar vapor, 

que pode ser usada em outra unidade da planta posteriormente. Importante ressaltar, 

que por todas as peculiaridades inerentes à reação, este processo apresenta baixa 

conversão, e, por isso a necessidade de se fazer um reaproveitamento material dos 

reagentes não convertidos. Por conta disso, a corrente de interesse passa por outras 

duas trocas térmicas, para atingir o estado de equilíbrio líquido-vapor, que vai permitir 

a separação do produto no vaso separador, como já descrito anteriormente. 

As condições explicitadas na descrição que acaba de ser feita são encontradas 

no artigo de referência, também mostradas na Tabela 3.1, que pode ser consultada a 

critério de análise e conferência das condições das demais correntes que não foram 

citadas. 
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Tabela 3.1. Condições de operação da unidade de produção de NH3. 

Correntes 
Tempera-
tura (K) 

Pressão 
(kPa) 

Vazão 
Molar 

(kmol.h-1) 

Fração Molar 

H2 N2 CH4 Ar NH3 H2O 

1 504,85 20319,4 40573,8 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

2 504,95 20495,7 20449,2 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

3 613,25 20396,0 20449,2 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

4 504,85 20695,7 5152,87 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

5 504,85 20695,7 5639,75 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

6 504,85 20695,7 9331,97 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

7 504,95 20395,7 9331,97 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

8 504,95 20295,7 5639,75 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

9 504,95 20185,7 5152,87 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

10 579,45 20395,7 29781,2 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

11 729,35 20295,7 27046,4 0,536 0,151 0,036 0,026 0,251 0 

12 693,25 20295,7 32686,1 0,551 0,157 0,036 0,025 0,231 0 

13 725,25 20185,7 32002 0,531 0,149 0,037 0,026 0,258 0 

14 697,05 20185,7 37154,8 0,544 0,154 0,036 0,025 0,241 0 

15 722,45 20075,7 36531,7 0,527 0,148 0,037 0,026 0,262 0 

16 667,55 19976,0 36531,6 0,527 0,148 0,037 0,026 0,262 0 

17 570,05 19876,0 36531,6 0,527 0,148 0,037 0,026 0,262 0 

18 380,75 19776,0 36531,6 0,527 0,148 0,037 0,026 0,262 0 

19 300,25 19676,0 36531,6 0,527 0,148 0,037 0,026 0,262 0 

20 313,65 19628,4 44750,2 0,567 0,167 0,031 0,022 0,214 0 

21 313,55 19528,4 40578,0 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

22 313,55 19528,4 40573,8 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

23 321,15 20795,7 40573,8 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

24 313,55 19528,4 4,257 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

25 313,55 19528,4 4172,14 0,014 0,005 0,006 0,006 0,969 0 

26 313,65 19028,4 4172,14 0,014 0,005 0,006 0,006 0,969 0 

27 290,15 2310,0 8218,57 0,745 0,249 0,003 0,003 0 0 

28 577,35 19628,4 8218,57 0,745 0,249 0,003 0,003 0 0 

29 288,15 1000,0 4440,68 0 0 0 0 0 1 

30 288,25 500,0 4440,68 0 0 0 0 0 1 

31 417,85 400,0 4440,68 0 0 0 0 0 1 

(continua) 
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Tabela 3.1 (continuação). Condições de operação da unidade de produção de NH3. 

Correntes 
Tempera-

tura (K) 

Pressão 

(kPa) 

Vazão 

Molar 

(kmol.h-1) 

Fração Molar 

H2 N2 CH4 Ar NH3 H2O 

32 288,15 1000,0 38855,9 0 0 0 0 0 1 

33 288,25 500,0 38855,9 0 0 0 0 0 1 

34 356,05 400,0 38855,9 0 0 0 0 0 1 

Alimentação 290,15 2310,0 8218,57 0,745 0,249 0,003 0,003 0 0 

Purga 313,35 19028,4 4,257 0,624 0,183 0,033 0,023 0,136 0 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 

 

3.2 Simulação do processo no UNISIM 

O primeiro passo realizado foi a análise crítica do processo e dos dados 

fornecidos no artigo de referência, seguindo do estudo de como o modelo cinético 

seria aplicado no simulador. 

Conforme foi abordado no trabalho de Barros e Faria (2015), a reação se 

processa em uma catálise heterogênea, modelo que considera os gradientes de 

concentração e temperatura entre as fases gasosas e as partículas de catalisadores 

dentro do reator, ou seja, considera a difusão interna do catalisador e na interface 

onde a reação se processa. Porém, para descrever a reação no simulador UNISIM, 

os autores desenvolveram um modelo pseudo-homogêneo a partir da mesma taxa de 

reação representada pela equação 2.15, que é mais simplificado e não considera os 

mesmos gradientes, mas que respondeu bem ao processo em questão. Realizando o 

mesmo procedimento descrito no trabalho de Barros e Faria (2015) e fazendo as 

análises dimensionais, obteve-se a taxa de reação, com unidade kmol.m-3.h-1 

(referente ao volume de vazios), escrita da seguinte forma: 

𝑟𝑁𝐻3
= 7,5956.108 (

𝑃𝑁2
𝑃𝐻2

1,5

𝑃𝑁𝐻3

𝑒− 
87090

𝑅𝑇 ) − 1,0905.1021 (
𝑃𝑁𝐻3

𝑃𝐻2

1,5 𝑒− 
198464

𝑅𝑇 ) (3.1) 

Assim, para a simulação desenvolvida no presente trabalhado, foram 

adicionados H2, N2, CH4, Ar, NH3 e H2O na lista base de componentes, tendo como 
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pacote termodinâmico a equação de estado de Peng-Robinson, que apresenta boa 

descrição para os componentes nas condições de operação utilizadas. 

A corrente de alimentação foi criada com as mesmas condições de operação e 

propriedades fornecidas pelo artigo de referência, e, a partir dela, a unidade de 

produção foi construída com características importantes dos equipamentos utilizados, 

como das válvulas, que podem ser visualizadas na Tabela 3.2; das junções que 

dividem as correntes, exibidas na Tabela 3.3, e dos trocadores de calor, que tem suas 

propriedades exibidas na Tabela 3.4. 

Para os compressores K-401 e K-402, presentes na unidade, a simulação foi 

feita mantendo a eficiência adiabática de 75,0 %, estabelecida automaticamente pelo 

simulador, tendo as pressões das correntes de saída como as variáveis 

independentes. 

Vale ressaltar que no simulador utilizado não é possível adicionar mais de um 

leito em um único reator PFR, por conta disto, a simulação foi criada com cada reator 

representando um leito catalítico de um reator convencional utilizado no processo. 

Para a validação da planta simulada, foram selecionadas algumas correntes, 

julgadas como mais relevantes, e foi feita a comparação dos seus dados com os dados 

fornecidos pelo artigo. 

 

Tabela 3.2. Características das válvulas utilizadas na simulação. 

Válvulas ΔP (kPa) 

V1 100,0 

V2 500,0 

V3 500,0 

V4 300,0 

V5 400,0 

V6 510,0 

V7 200,0 

V8 500,0 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 
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Tabela 3.3. Características dos separadores de correntes. 

Divisor de Corrente Correntes Razão de vazão 

TEE-100 
22 0,9999 

24 0,0001 

TEE-101 
2 0,5000 

4 0,5000 

TEE-102 
5 0,7500 

9 0,2500 

TEE-103 
6 0,6313 

8 0,3687 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 

 

Tabela 3.4. Parâmetros dos trocadores de calor. 

Trocadores de Calor 
Casco Tubo 

Conexões ΔP (kPa) Conexões ΔP (kPa) 

HX-001 
Entrada 15.1 

100,0 
Entrada 2.1 

100,0 
Saída 16 Saída 3 

H-501 
Entrada 16 

100,0 
Entrada 30 

100,0 
Saída 17 Saída 31 

H-502 
Entrada 17 

100,0 
Entrada 23.1 

100,0 
Saída 18 Saída 1 

H-583 
Entrada 18 

100,0 
Entrada 33 

100,0 
Saída 19 Saída 34 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 

 

 A reação adicionada foi do tipo cinética, com as especificações exibidas nas 

Tabelas 3.5 e 3.6. As características dos reatores podem ser encontradas na Tabela 

3.7. 

 



51 

 

 

Tabela 3.5. Especificações estequiométricas e dos índices relativos aos parâmetros 
dos componentes presentes na taxa de reação. 

Componentes 
Coeficiente 

Estequiométrico 

Índice do parâmetro base 

Ordem Direta Ordem Reversa 

H2 -3 1,5 -1,5 

N2 -1 1 0 

NH3 2 -1 1 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 

 

Tabela 3.6. Parâmetros de reação. 

Base  Ordem Direta Ordem Reversa 

Parâmetro Pressão 
Parcial (bar) 

A 7,5956·108 A' 1,0905·1021 

Componente N2 
E 

(kJ.kmol-1) 
87090 E' 

(kJ.kmol-1) 
198464 

Fase Vapor 

Unidade da  
taxa 

kmol.m-3.h-1 β 0 β' 0 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008.  

 

Tabela 3.7. Característica dos reatores. 

Reatores ΔP (kPa) Comprimento (m) 

PFR-100 100,0 2,13 

PFR-101 120,0 3,07 

PFR-102 110,0 4,84 

Diâmetro (m) 2,00 

Fração de vazios do leito catalítico 𝜀𝑏 (m3
vazios.m-3

total) 0,33 

ρcat (kg.m-3) 2200,00 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 

 

 

 



52 

 

 

3.3 Estudos de caso  

Com o processo já consolidado no software definiu-se seguintes candidatas a 

variáveis de otimização: Comprimento do PFR, Pressão de operação, temperatura de 

operação e a divisão dos splits: TEE-100 e TEE-103. 

1º Caso: Comprimento do reator 

Como o processo consiste no uso de 3 reatores do tipo PFR para simular um 

reator de três leitos catalíticos adiabáticos e sabendo que a taxa de reação nesse tipo 

de reator varia ao longo do seu comprimento, devido à variação do concentração, fez-

se um estudo analisando a viabilidade da variação do comprimento relacionando-o 

com o impacto na produção final. 

Inicialmente foram clonadas as correntes de entrada e os reatores para 

identificação do comportamento da velocidade de taxa de reação ao longo dos 

mesmos sem influenciar diretamente a planta de produção. 

Posteriormente, os comprimentos foram alterados da seguinte maneira: todos 

aumentaram 10,0 % do seu tamanho original e observou-se a consequência na planta. 

O mesmo efeito foi estudado para redução de 10,0 % do comprimento original. 

2º Caso: Pressão de operação 

Sabe-se que a pressão tem uma influência fundamental na reação de síntese 

da amônia, consequentemente, ela é variável chave para funcionamento da planta de 

operação. O compressor K-402 é considerado “coração da planta”, pois este é 

responsável pela P do sistema. 

Através da ferramenta Case Studies, localizada em Databook, e de acordo com 

os dados presentes na literatura (SHEREVE,1956; KIRK e OTHMER, 1991; 

NULSEN,1995; SMIL, 2001; MAXWELL, 2004; BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 

2005). Variou-se a P de 10000,0 a 32000,0 kPa e observou-se o efeito na vazão da 

produção final e na composição da amônia. 

3º Caso: Temperatura de operação 

Além da pressão, tem-se a temperatura que não só afeta a reação como pode 

afetar diretamente a atividade do catalisador utilizado. Nesse sentido, as correntes de 

alimentação devem se encontrar a uma T entre 573,15 e 823,15 K. Para a análise de 

sensibilidade variou-se a T da saída do produto no trocador H-583 e observou-se o 
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efeito na vazão da produção final e na composição da amônia. Como a T de saída era 

de cerca de 300 K a faixa utilizada na ferramenta foi de 288,15 K até 313,15 K 

4º Caso: Divisão dos splits 

Os separadores selecionados foram TEE-100, onde aplicou-se uma variação 

dentro da faixa de 0,5 a 1,0 da razão de vazão para a corrente 22 (split 2); e o TEE-

101 onde a variação estudada foi na faixa de 0,1 a 0,95 de razão de vazão para a 

corrente 2 (split 1) e observou-se o efeito na vazão de produto final e na composição 

da amônia. 

 

3.4 Otimização 

A otimização consiste em encontrar a melhor solução para um problema, no 

caso do presente trabalho, encontrar o melhor ponto de operação para o processo 

produção de amônia respeitando as suas devidas restrições. Sendo assim, é preciso 

destacar os elementos fundamentais para realização da otimização. 

A função objetivo, contém o objetivo principal da otimização podendo ser um 

produto mais purificado; uma vazão maior do produto; uma minimização do consumo 

de energia; etc. Já as restrições são impostas pelo modelo utilizado para representar 

a planta, como balanços de massa e de energia, que são adotados para tornar o 

processo mais próximo do real. Por último, tem-se as variáveis, que são alteradas e 

controladas dentro da planta para se alcançar o objetivo final. 

A otimização geralmente pode ser representado algebricamente pelo modelo 

de programa não linear inteiro misto (MINLP). 

min
𝑥,𝑦

𝑓(𝑥, 𝑦) 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 ℎ(𝑥, 𝑦) = 0, 

        𝑔(𝑥, 𝑦) ≤ 0, 

        𝑥 ∈ 𝑅𝑛,   𝑦 ∈ {0,1}𝑡, 

Onde 𝑓(𝑥, 𝑦) representa a nossa função objetivo, ℎ(𝑥, 𝑦) representa as 

equações que permitem o funcionamento da nossa planta, como a velocidade de 

formação de produto e balanço material, e, por fim, 𝑔(𝑥, 𝑦) ≤ 0 representa as 

restrições do nosso processo (BIEGLER,2010). 
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Com a planta de produção de amônia já desenvolvida e com auxílio das 

análises de sensibilidade realizadas, foi possível definir quais seriam as variáveis 

manipuladas que influenciariam diretamente no processo. Visando sua otimização, 

isto é, encontrar um ponto ótimo para operação, fez-se uso da ferramenta optimizer 

do UNISIM, uma ferramenta mais vantajosa que o databook, que ao invés de 

possibilitar a realização de estudos de caso, resolve o MINLP. Sendo assim, é 

necessário impor algumas restrições não só para que a otimização funcione, como 

também o resultado obtido seja condizente com a realidade. 

Os métodos de otimização utilizados foram o QuasiNewton, método 

matemático de conversão rápida mas não tão preciso, e o método Mixed, que dá 

liberdade para o optimizer usar ou combinar um dos métodos já presentes tendo maior 

precisão em relação ao anterior.  

Como a planta construída baseada no estudo de Araújo e Skogestad já havia 

sido otimizada e durante o processo da otimização foram realizados estudos com 

diferentes vazões de alimentação, bem como análise de custo da planta e pressão 

interna dos reatores. Então uma nova otimização da planta foi proposta com diferentes 

pontos operacionais, com objetivo da analisar o comportamento da planta e da 

ferramenta matemática. Variou-se a vazão de alimentação com razões de 0,90, 0,95, 

1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25% em relação vazão de alimentação da planta original. 

Para isso foram atribuídos alguns limites e restrições, sendo eles: 

 Pressão de operação da corrente 23 de 10000 a 32000 kPa com base 

na literatura já citada anteriormente; 

 Temperatura da corrente 19 podendo operar de 290,15 a 313,15 K, 

garantindo que a corrente não saia totalmente em fase vapor para 

entrada do flash; 

 A razão das vazões nos splits devem ser diferentes de 0 ou 1 para 

garantir a vazão em ambas as correntes resultantes dos separadores; 

 O separador TEE-100 possui um limite inferior para garantir quantidade 

de reagente necessária para ocorrer a conversão no reator; 

 O balanço de massa da planta restringido em termos das vazões 

mássicas da forma: 
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜−𝑃𝑢𝑟𝑔𝑎−𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒26)

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
𝑥100 ≤ 1,0 %; 
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 A fração mássica percentual de amônia foi limitada inferiormente, isto é, 

a fração obtida deve estar acima do valor estipulado; 

 A saída da purga teria que ser positiva. 

 

Para a realização das otimizações foram determinadas as seguintes funções 

objetivo: maximizar a fração mássica (ẋ) do produto, maximizar a vazão mássica (ṁ) 

de produto e minimizar a vazão da purga. As variáveis manipuladas foram: vazão das 

corrente 22 e 24, razão de vazão dos separadores TEE-100 e TEE-101, pressão da 

corrente 23 e temperatura da corrente 19. A Figura 3.2 destaca a localização das 

variáveis manipuladas. Com isso, foram realizados casos de otimização, cada um 

deles contendo suas restrições específicas. Dentre os casos otimizados, foram 

selecionados dois que obtiveram melhores respostas, e suas restrições foram 

aplicadas no processo em diferentes condições de vazão de alimentação. 

 

Figura 3.2. Imagem simplificada contendo as variáveis manipuladas.  

 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análises preliminares 

A partir da análise do processo e dos dados fornecidos pelo artigo no qual 

foi baseado o presente trabalho, a primeira observação evidenciada foi quanto 

ao balanço de massa entre as correntes que são divididas para alimentação e 

retroalimentação nos leitos catalíticos representados pelos reatores. Na Tabela 

4.1 abaixo, são exibidos os volumes de controle para as regiões que merecem 

destaque. 

 

Tabela 4.1. Volumes de controle e vazões mássicas das correntes 
correspondentes fornecidas por Araújo e Skogestad. 

Indicador Volume de controle Correntes 
Vazão mássica 

(kg.h-1) 

1 

 

1 412598,0 

2 207950,0 

4 5240,0 

2 

 

4 5240,0 

5 57351,2 

9 5240,0 

3 

 

5 57351,2 

6 94897,6 

8 57351,2 

Fonte: Adaptado de Araújo e Skogestad, 2008. 

 

No primeiro volume de controle, é facilmente perceptível que os dados 

fornecidos por Araújo e Skogestad (2008), não fecham o de balanço de massa, 

1

42

4

59

5

68
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uma vez que a soma das vazões mássicas das correntes 2 e 4 não resultam na 

vazão dada pela corrente 1, que seria o esperado. 

Além disso, este problema é propagado para as demais correntes que se 

dividem, onde pode ser visto no volume de controle 2 que parte da corrente 4 

dividida, representada pela corrente 9, possui o mesmo valor de vazão mássica 

da corrente original e a parte complementar, representada pela corrente 5, teve 

sua vazão muito superior do que a corrente de origem, mostrando um surgimento 

de massa fisicamente impossível de acontecer. O mesmo comportamento se 

repete para o terceiro volume de controle. 

Estes erros mostrados nos balanços de massa poderiam ter ocorrido por 

erro de digitação, ou simplesmente algum outro erro dentro da simulação feita 

pelos autores do artigo. Assim, se fez necessário buscar o material de apoio, 

para conferência destes dados. 

As informações obtidas pela simulação feita no software Aspen, 

encontradas no material de apoio, resultam em valores distintos em relação aos 

apresentados pelo artigo. Esses valores apesar de não fecharem o balanço de 

massa para os volumes de controle citados anteriormente, são bem mais 

próximos do esperado, e suas flutuações podem ser atribuídas à tolerância 

exigida para realização dos cálculos pelo simulador. 

Os dados obtidos pelo material de apoio são mostrados na Tabela 7.1, 

onde também foram utilizadas para comparação dos dados obtidos pela 

simulação feita com o UNISIM, que podem ser analisadas no Apêndice. 

Outra dúvida que surgiu, foi quanto o termo 𝜌𝑐𝑎𝑡 que aparece na equação 

2.16 da taxa de reação. De modo que esta equação é apresentada de maneiras 

diferentes no livro de Froment, Bishoff e de Wilde (2011) e no trabalho de Barros 

e Faria (2015).  

Por análise dimensional e testes realizados pelas correntes de entrada, 

aplicadas num reator, e de saída, obtidas como resposta, comparando com os 

dados apresentados no artigo e material de apoio, concluiu-se que este termo já 

está inserido dentro das constantes apresentadas na equação. Sendo assim, 

não é necessária a representação do mesmo como na equação citada, que pode 
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ter sido feita a fim de mostrar que as constantes estavam divididas pelo valor 

correspondente à massa específica do catalisador. 

Além disso, diferentemente do que é discutido em Barros e Faria (2015), 

o valor da fração de vazios do leito catalítico deve ser inserido dentro da seção 

de entrada de dados do reator, mesmo que este termo tenha sido utilizado para 

se obter a equação 3.1, pois ao adicionar as dimensões do reator sem considerar 

o termo 𝜀𝑏, o volume total em que ocorre a reação passa a ser maior do que 

deveria, uma vez que não se considera o volume ocupado pelas partículas do 

catalisador. Ao considerar o valor 𝜀𝑏, este problema é resolvido. 

Como resultado da simulação da unidade de produção de amônia feita no 

UNISIM, o seu diagrama de fluxo de processo (PFD) está exibido na Figura 4.1, 

e sua validação será discutida a seguir. 
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Figura 4.1. PFD da unidade de produção de amônia feita no software UNISIM. 

 

Desenvolvido pelos próprios autores.
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4.2 Validação da simulação 

Para a validação da simulação feita com o software UNISIM, foram feitas 

comparações diretas entre algumas correntes da simulação, consideradas mais 

relevantes, e as correntes correspondentes fornecidas no artigo. Com isso, nas 

tabelas seguintes são apresentadas as comparações, suas diferenças absolutas e 

percentuais, onde a diferença aceitável foi considerada abaixo de 5,0 %. 

Como os dados da corrente de alimentação foram colocados exatamente com 

os mesmos valores fornecidos pelo artigo, mesmo que seja uma corrente relevante, 

ela não representa um critério de validação. 

Através das comparações realizadas tanto para a corrente de produto, indicada 

pelo número 26 e mostrada na Tabela 4.2, quanto para a corrente de Purga, mostrada 

na Tabela 4.3, pode-se perceber a ocorrência de erros percentuais relativos acima de 

5,0 % para frações molares, que estão destacados nas tabelas. Essas correntes são 

resultantes da separação realizada pelo vaso Flash, onde não foi obtida a replicação 

perfeita das mesmas condições relatadas pelo artigo. 

 

Tabela 4.2. Comparações entre os dados da corrente 26, de produto. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 313,65 315,11 1,46 0,465 

Pressão (kPa) 19028,4 19128,4 100 0,526 

Vazão molar (kmol/h) 4172,14 4237,754 65,614 1,57 

Vazão Mássica (kg/h) 70956,9 71431,487 474,587 0,669 

Fração molar     

H2 0,014 0,024 0,01 71,43 

N2 0,005 0,005 0 0 

CH4 0,006 0,007 0,001 16,7 

Ar 0,006 0,006 0 0 

NH3 0,969 0,958 0,011 1,14 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Tabela 4.3. Comparações entre os dados da corrente de Purga. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 313,35 314,65 1,3 0,415 

Pressão (kPa) 19028,4 19128,4 100 0,526 

Vazão molar (kmol/h) 4,257 4,226 0,031 0,728 

Vazão Mássica (kg/h) 43,294 43,788 0,494 1,14 

Fração molar     

H2 0,624 0,608 0,016 2,56 

N2 0,183 0,179 0,004 2,19 

CH4 0,033 0,032 0,001 3,03 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,136 0,158 0,022 16,2 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

A diferença entre as frações molares foram desconsideradas como critério de 

validação, uma vez que uma pequena variação destas, causa uma grande diferença 

percentual. Assim, foram analisadas apenas as condições de operação. 

Pode-se notar que para as condições de temperatura, pressão, vazão molar e 

vazão mássica, os resultados da simulação foram bem condizentes com o trabalho de 

referência, resultando em erros percentuais inferiores a 2,0 % para as correntes 

citadas. 

As correntes de saída dos leitos também foram consideradas relevantes para 

serem analisadas, e suas comparações podem ser vistas das Tabelas de 4.4 a 4.6 a 

seguir. Onde são mostradas maiores diferenças percentuais na vazão mássica, que 

podem ser atribuídas à separação imperfeita pelo vaso separador do simulador 

utilizado. Também podendo se relacionar com a influência da concentração de amônia 

na corrente e a quantidade produzida; como uma parte deste componente deixa o 

ciclo do processo, acaba ocorrendo maior conversão. 
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Tabela 4.4. Comparações entre os dados da corrente 11, saída do 1º leito. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados UNISIM 
Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 729,35 720,05 9,3 1,28 

Pressão (kPa) 20295,7 20295,7 0 0 

Vazão molar (kmol/h) 27046,4 28409,515 1363,115 5,04 

Vazão Mássica (kg/h) 302848 322477,976 19629,98 6,48 

Fração molar     

H2 0,536 0,522 0,014 2,61 

N2 0,151 0,148 0,003 1,99 

CH4 0,036 0,036 0 0 

Ar 0,026 0,025 0,001 3,85 

NH3 0,251 0,269 0,018 7,17 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Tabela 4.5. Comparações entre os dados da corrente 13, saída do 2º leito. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados UNISIM 
Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 725,25 716,15 9,1 1,26 

Pressão (kPa) 20185,7 20175,7 10 0,0495 

Vazão molar (kmol/h) 32002 33566,993 1564,993 4,89 

Vazão Mássica (kg/h) 360199 382992,983 22793,98 6,33 

Fração molar     

H2 0,531 0,517 0,014 2,64 

N2 0,149 0,146 0,003 2,01 

CH4 0,037 0,036 0,001 2,70 

Ar 0,026 0,025 0,001 3,85 

NH3 0,258 0,276 0,018 6,98 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 4.6. Comparações entre os dados da corrente 15, saída do último leito. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados UNISIM 
Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 722,45 713,45 9 1,25 

Pressão (kPa) 20075,7 20065,7 10 0,0498 

Vazão molar (kmol/h) 36531,7 38231,58 1699,88 4,65 

Vazão Mássica (kg/h) 412599 437706,202 25107,2 6,09 

Fração molar     

H2 0,527 0,514 0,013 2,47 

N2 0,148 0,145 0,003 2,03 

CH4 0,037 0,036 0,001 2,70 

Ar 0,026 0,025 0,001 3,85 

NH3 0,262 0,28 0,018 6,87 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para visualizar a influência dos erros de balanços de massa, já discutidos 

anteriormente, também foram feitas comparações entre as correntes 4, 5 e 6, sendo 

exibidas nas Tabelas de 4.7 a 4.9.  

Analisando as tabelas citadas, as diferenças percentuais resultantes são muito 

grandes, como era esperado, principalmente em termos das vazões. E conforme 

essas vazões são divididas para serem retroalimentadas nas entradas dos leitos, 

esses erros vão diminuindo; mesmo assim resultam em valores consideravelmente 

divergentes. 

Estes resultados justificam a realização das mesmas comparações com os 

dados fornecidos no material de apoio em relação aos dados obtidos pela simulação. 

Como a proposta do trabalho se baseia no artigo de Araújo e Skogestad, apenas as 

comparações com o artigo estão exibidas nas presentes discussões, enquanto as 

realizadas com o material de apoio se encontram em anexo. 

 

 



64 

 

 

Tabela 4.7. Comparações entre os dados da corrente 4. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados UNISIM 
Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 504,85 504,95 0,1 0,0198 

Pressão (kPa) 20695,7 20695,7 0 0 

Vazão molar (kmol/h) 5152,87 21142,713 15989,84 310 

Vazão Mássica (kg/h) 52400 218854,113 166454,1 318 

Fração molar     

H2 0,624 0,608 0,016 2,56 

N2 0,183 0,179 0,004 2,19 

CH4 0,033 0,0325 0,0005 1,52 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,136 0,1575 0,0215 15,81 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 4.8. Comparações entre os dados da corrente 5. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados UNISIM 
Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 504,85 504,95 0,1 0,0198 

Pressão (kPa) 20695,7 20695,7 0 0 

Vazão molar (kmol/h) 5639,75 15857,035 10217,29 181 

Vazão Mássica (kg/h) 57351,2 164140,585 106789,4 186 

Fração molar     

H2 0,624 0,608 0,016 2,56 

N2 0,183 0,1575 0,0255 13,9 

CH4 0,033 0,0325 0,0005 1,52 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,136 0,1575 0,0215 15,8 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Tabela 4.9. Comparações entre os dados da corrente 6. 

Propriedades 
Dados 
Artigo 

Dados UNISIM 
Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 504,85 504,95 0,1 0,0198 

Pressão (kPa) 20695,7 20695,7 0 0 

Vazão molar (kmol/h) 9331,97 10010,863 678,893 7,27 

Vazão Mássica (kg/h) 94897,6 103625,234 8727,634 9,20 

Fração molar     

H2 0,624 0,608 0,016 2,56 

N2 0,183 0,179 0,004 2,19 

CH4 0,033 0,0325 0,0005 1,52 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,136 0,1575 0,0215 15,8 

H2O 0 0 0 - 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3 Análise de sensibilidade   

Nas Figuras de 4.2 a 4.4 são mostrados os resultados obtidos pela análise de 

sensibilidade da conversão de NH3 na planta com a variação do comprimento dos 

leitos em 10,0 % a mais e 10,0 % a menos do seu comprimento original. 

Figura 4.2. Gráfico da variação da conversão com o comprimento do leito 1. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 4.3. Gráfico da variação da conversão com o comprimento do leito 2. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 4.4. Gráfico da variação da conversão com o comprimento do leito 3. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tanto separadamente, quanto com os reatores conectados à planta, foi 

possível visualizar o mesmo comportamento, onde os comprimentos dos mesmos não 

exercem influência na conversão de reação. Praticamente toda a conversão 

observada em um leito ocorre logo no início do seu comprimento, comportamento 

também observado na literatura estudando reatores adiabáticos para o mesmo fim 

(KHADEMI e SABBAGHI, 2017). Logo, a variação dos comprimentos foi excluída 

como variável manipulável para otimização. 
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Ainda sobre o comportamento visualizado e discutido anteriormente, pode-se 

supor que os reatores usados são superdimensionados para assegurar controle na 

temperatura, uma vez que esta é controlada apenas pela entrada de material nas 

correntes de retroalimentação, e a consequência disso é o curto tempo de residência 

dos reagentes para se converterem no produto de interesse observado pelos gráficos. 

A reação, por ser de contração, possui grande dependência da pressão de 

operação, e sua influência pode ser observada através da Figura 4.5. Na literatura 

encontram-se diferentes faixas de pressão para a produção de NH3, e através do 

estudo de caso feito apenas com base na variação da pressão da corrente 23, pode-

se identificar duas faixas interessantes de operação; uma entre 1,2. 104 kPa e 1,4. 104 

kPa, e outra entre 2,2. 104 kPa e 2,4. 104 kPa, com a primeira faixa respondendo a 

maior vazão de produto. A descontinuidade apresentada pode ser devido a uma 

limitação do software, que encontrou um ponto operacional onde não se apresenta 

variações significativas para a fração mássica de NH3, e, a partir desse ponto, o 

programa tenta ajustar a planta, resultando no gráfico apresentado. 

 

Figura 4.5. Dependência da produtividade com a pressão de operação. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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temperaturas menores se obtém maior vazão de produto, o que já era esperado uma 

vez que a produção de NH3 é uma reação exotérmica. 

 

Figura 4.6. Dependência da produtividade com a temperatura antes da separação. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A última análise foi feita observando a divisão das vazões tanto da corrente 21 

que é dividida nas correntes de reaproveitamento material – corrente 22 – e na 

corrente de purga; quanto para a corrente 1, que se divide nas correntes de 

alimentação do primeiro leito – corrente 2 – e na corrente que dá origem às de 

retroalimentação entre os leitos do conversor – corrente 4. 

Para o primeiro caso, foi feita a análise com base na fração de vazão 

corresponde à corrente 22, indicada no simulador pelo split 2 em parâmetros do TEE 

– 100. Essa razão foi variada de 0,5 à 1, sabendo-se que não se chega a 100,0 % da 

vazão na corrente 22, pois é necessário que haja uma pequena fração para a corrente 

de purga para segurança do processo e também melhores condições de produção, 

como foi discutido anteriormente na descrição da unidade. E o resultado encontra-se 

na Figura 4.7, onde é apresentada alguma vazão de produto somente quando uma 

razão acima de 70,0 % da corrente dos gases são levados para a corrente 22, abaixo 

desta razão, o processo não adquire capacidade de carga para funcionamento. 
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Figura 4.7. Dependência da produtividade com a divisão da corrente se saída de gás 
do vaso separador. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para o segundo caso foi analisada a fração de vazão correspondente à corrente 

2, que é aquecida antes de ser unida com a corrente 7 e alimentada no primeiro leito. 

Esta fração foi variada de 0,1 e 0,9, na indicação do split 1 em parâmetros do TEE 

101. O resultado é mostrado na Figura 4.8 seguinte. Originalmente se tem a divisão 

da corrente 1 em partes iguais, e no estudo de caso se observa maior produção 

quando esta é feita quando a maior parte está para as correntes de retroalimentação. 

 

Figura 4.8. Dependência da produtividade com a divisão das correntes de 
alimentação e retroalimentação dos leitos. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.4 Otimização 

A unidade de produção de NH3 simulada foi submetida a 14 diferentes casos 

de otimização, em alguns deles o programa obteve grandes limitações no sentido de 

não conseguir atender à função objetivo ou nem mesmo se manter em operação. Para 

os casos considerados como otimizados, os principais critérios observados foram 

quanto ao balanço de massa do sistema, que deveria conter um erro inferior a 1,0 %; 

e na diferença em termos percentuais da vazão mássica de NH3 obtida na corrente 26 

de produto, estando acima da condição inicial. 

Com a adição das restrições a cada caso, mais complexo foi se tornando o 

processo de otimização, nesta etapa foi necessário adicionar a razão de vazão do 

separador TEE-100 como mais uma variável a ser analisada. 

Para a organização dos casos de otimização foram criadas tabelas com as 

principais variáveis selecionadas, e nela foram indicadas quais seriam as variáveis 

manipuladas pela ferramenta optimizer, qual seria a função objetivo e as restrições 

aplicadas para o caso em questão. Tal configuração pode ser vista para os casos que 

serão discutidos a seguir. 

Dentre os 14 casos de otimização realizados, apenas 3 deles serão discutidos, 

os casos 7, 13 e 14, considerando que esses foram os casos que apresentaram um 

melhor resultado obedecendo aos critérios citados no início, utilizando 4 ou mais 

variáveis manipuláveis para atingir a função objetivo. As condições aplicadas para os 

demais casos podem ser consultados no Apêndice.  

Também é válido destacar que para todos os casos as correntes de 

alimentação dos PFR’s foram analisadas para garantir que estivessem com seus 

valores de pressão e temperatura dentro dos limites encontrados na literatura, estes 

dados também podem ser analisados no apêndice. 

A Tabela 4.10 e a Figura 4.9 exibem as condições consideradas no Caso 7, 

onde os dados posteriores ao traço das variáveis manipuladas indicam em qual 

corrente ou equipamento pertencem essas variáreis. Na Tabela 4.11 são exibidos os 

principais resultados ao aplicar as condições expressas. Para este caso, a função 

objetivo foi minimizar a vazão mássica da purga, tendo estabelecido um limite inferior 

de 30,0 kg/h. 
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Tabela 4.10. Condições de otimização Caso 7. 

Função objetivo 
Variáveis 

Manipuladas 
Restrições 

Minimizar ṁ da 
purga - 24 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 24  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-100  

• ẋ de NH3 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 ≥ 30,0 kg/h  
• ṁ de NH3 > 68000,0 kg/h  

• erro Balanço de massa < 1,0 %  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 4.9. Variáveis manipuladas e função objetivo Caso 7. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A partir do resultado pode-se notar que a ferramenta apenas buscou corrigir o 

balanço de massa. Além disso, devido à diminuição da vazão na corrente de purga, 

era esperado que se obtivesse maior vazão de NH3 produzido, o que não aconteceu. 

 

 

 



72 

 

 

Tabela 4.11. Resultado de otimização Caso 7. 

Identificação Parâmetro Dado original Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 71431,48712 70855,75005 

ẋ de NH3 0,96787 0,96834 

ṁ de NH3 69136,38658 68612,79464 

23 P (kPa) 20795,7 20795,7 

19 T (K) 300,25 300,25 

22 ṁ (kg/h) 437230,9258 437422,7925 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,5 0,5 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,00010 0,00007 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,0 700000,0 

24 (purga) ṁ (kg/h) 43,788 30,000 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)  0,75733 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 

-0,66940 0,16092 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para o caso 13 a função objetivo considerada foi de maximizar a vazão mássica 

de NH3 na corrente de produto. Para este caso, foram feitas algumas mudanças nas 

restrições em relação ao caso mostrado anteriormente, de forma que o erro do 

balanço de massa foi restringido para um valor ainda menor, a fração mássica de NH3 

para um valor superior, adicionou-se um limite superior para a vazão de amônia na 

corrente de produto, e a razão de vazão do split 1 do separador TEE-100 deve ser 

inferior a 0,3, acima disto não se tem quantidade suficiente de reagentes para 

promover a formação do produto de interesse, como foi visto pelos estudos da análise 

de sensibilidade das variáveis.  As condições do caso 13 estão expostas na Tabela 

4.12 e na Figura 4.10 seguinte. 
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Tabela 4.12. Condições de otimização Caso 13. 

Função objetivo 
Variáveis 

Manipuladas 
Restrições 

Maximizar ṁ de 
NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 > 0,968  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• 71000,0 kg/h < ṁ de NH3 > 69000,0 kg/h  
• erro Balanço de massa < 0,5 %  

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 4.10. Variáveis manipuladas e função objetivo Caso 13. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na Tabela 4.13 estão mostrados os resultados da otimização descrita acima, e 

pode ser visto que os dados resultantes obtiveram pouca alteração, mas ainda assim, 

nota-se um pequeno aumento para a temperatura da corrente 19, da razão de vazão 

do split 1 do separador TEE-100 e da vazão mássica da corrente de purga. Essas 

condições corroboraram para um aumento de 0,05 % na vazão de produto, com maior 

pureza em relação ao processo original. 
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Tabela 4.13. Resultado de otimização Caso 13. 

Identificação Parâmetro Dado original Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 71431,48712 71425,13611 

ẋ de NH3 0,96787 0,96849 

ṁ de NH3 69136,38658 69174,31999 

23 P (kPa) 20795,7 20795,7 

19 T (K) 300,25000 300,25281 

22 ṁ (kg/h) 437230,9258 439156,1079 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,5 0,5 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,00010 0,000101 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,0000 700341,0823 

24 (purga) ṁ (kg/h) 43,78800 44,114930 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)  -0,05487 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 

-0,66940 -0,66092 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Por fim, tem-se o caso 14, que foi realizado de modo a melhorar o caso 7 

mostrado anteriormente, com restrições mais limitadas que podem ser analisadas na 

Tabela 4.14. 

Para este caso foi necessário alterar a tolerância do programa para a realização 

da otimização, de modo que esta passou de 10-5 para 10-2, que pode diminuir a 

credibilidade dos resultados quando comparado com os demais, porém desta forma 

se encontrou bons resultados e alterações mais significativas. Cabe-se ressaltar que 

nos casos anteriores a menor tolerância se deveu ao fato de garantir uma condição 

de fechamento do balanço de massa do sistema. 

Os resultados se encontram na Tabela 4.15, onde pode-se visualizar uma 

mudança significativa da pressão do sistema, além de um aumento de quase 4 vezes 

a vazão mássica da corrente de purga como consequência do aumento da razão de 

vazão do separador TEE-100. O erro do balanço de massa e a diferença percentual 

da vazão mássica de NH3 se encontraram dentro dos limites, e apesar de obter uma 
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quantidade de produção um pouco inferior ao caso original, obteve-se um produto 

mais purificado, com uma composição de 97,0 % da vazão de produto. 

 

Tabela 4.14. Condições de otimização Caso 14. 

Função objetivo 
Variáveis 

Manipuladas 
Restrições 

Minimizar ṁ da 
purga - 24 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

 

• ẋ de NH3 > 0,965  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• 71000,0 kg/h < ṁ de NH3 > 69000,0 kg/h  
• erro Balanço de massa < 0,5 %  

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 4.15. Resultado de otimização Caso 14. 

Identificação Parâmetro Dado original Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 71431,48712 70481,67294 

ẋ de NH3 0,96787 0,97008 

ṁ de NH3 (kg/h) 69136,38658 68372,96121 

23 P (kPa) 20795,70000 21656,37124 

19 T (K) 300,25000 300,25094 

22 ṁ (kg/h) 437230,9258 442918,9924 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,46318 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,00010 0,00037 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,0000 700340,8295 

24 (purga) ṁ (kg/h) 43,78800 164,56722 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)  1,10 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 

-0,66940 0,49825 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os resultados apresentados não obtiveram uma mudança significativa das 

condições de operação do processo, que pode ser justificada por conta da simulação 

já partir de um ponto ótimo feito pelos autores referenciados no artigo que foi usado 

como base, mesmo que a simulação feita pelo UNISIM apresentasse maior diferença 
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nas vazões resultantes do vaso separador, o processo se manteve praticamente nas 

mesmas condições. 

Ainda assim, pode-se obter as pequenas variações expostas nos casos 

discutidos, mostrando um bom funcionamento da ferramenta optimizer. Valendo 

destacar que quanto maiores as quantidades de restrições atribuídas ao processo, 

mais complexo é o problema matemático que a ferramenta tem para resolver, sendo 

em alguns casos, necessário alterar a tolerância para um valor menos limitado para 

permitir o funcionamento do software. 

Por conta da pouca variação encontrada na otimização, e o possível 

questionamento quanto à credibilidade dos resultados encontrados, optou-se por 

aplicar os casos 13 e 14 em diferentes condições de vazão de alimentação, simulando 

uma perturbação no processo e como a ferramenta de otimização pode auxiliar na 

definição das condições de operação da planta a fim de serem aplicadas no controle 

do processo. 

 

1º Caso de otimização analisado em diferentes pontos de vazão de alimentação: 

O primeiro caso analisado foi adaptado do caso 14 aplicado à planta original, 

podendo ser visto na Figura 4.11, com seus limites impostos de acordo com cada 

vazão de alimentação, sendo elas variadas de ±5,0 %, ± 10,0 %, +15,0 %, +20,0 % e 

+25,0 % da vazão de alimentação inicial, e função objetivo de minimizar a vazão de 

purga. Além disso optou-se por abrir mão da vazão de água da corrente 32, visto que 

tanto essa variável quanto a temperatura da corrente 19 estavam sendo manipuladas, 

acrescentando um custo computacional desnecessário. 

Para todos os casos, as condições de temperatura e pressão das correntes de 

entrada dos reatores foram verificadas para garantir que estivessem dentro dos limites 

de operação encontrados na literatura, assim como feito para a planta original, e nas 

discussões que seguem só serão destacados o caso referente a 10% a menos da 

vazão original e uma análise geral, as restrições utilizadas para cada vazão e o demais 

casos podem ser conferidas em anexo. 
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Figura 4.11. Variáveis manipuladas e função objetivo Caso 1. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para a vazão com valor de 90,0 % da corrente de alimentação original, o 

simulador apresentou dificuldades em estabelecer um pequeno erro de balanço de 

massa, então foi feito o uso do optimizer apenas com a restrição de que este valor 

fosse inferior a 0,5 %. Fazendo isto, houve grande redução na vazão da corrente 26, 

e para este caso foram aplicadas as condições de otimização utilizando as devidas 

restrições. O resultado desta otimização se encontra na Tabela 4.16. 

Apesar da restrição quanto ao erro do balanço de massa não ter sido atingida, 

o valor obtido foi menor que 1,0 %, mostrando um bom resultado. Quanto às condições 

de pressão e temperatura, também se percebe uma variação significativa dessas 

propriedades, resultando em uma vazão de NH3 na corrente de produto acima de 

60000,0 kg/h. 

A partir dos dados obtidos foi possível construir gráficos relacionando as 

diferentes vazões de alimentação e suas respectivas variáveis: vazão de produto, 

temperatura da corrente 19, pressão do sistema avaliada pela corrente 23, antes e 

após o uso da ferramenta optimizer e descartando a vazão das purgas, visto que 

essas foram atribuídas através de uma heurística linear pelos autores desse estudo, 
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podendo ser consideradas tendenciosas, pois não há garantias de funcionamento em 

uma operação real devido ao risco de acumulo de inertes durante o processo. Os 

gráficos citados podem ser analisados pelas Figuras 4.12 e 4.13. 

 

Tabela 4.16. Resultado do primeiro caso de otimização para 0,90 da vazão original. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

É importante destacar que para as vazões abaixo da vazão original foi preciso 

corrigir o balanço de massa, visto que diante da perturbação gerada houve um erro 

percentual grande para o balanço de massa. Além disso, o caso referente a vazão de 

5% a menos necessitou de restrições mais “leves” para o funcionamento. 

No entanto a ferramenta matemática apesar de comprometer as plantas 

construídas com 0,95 e 1,15 da vazão de 71000 kg/h pelo resultado da temperatura 

da corrente de entrada do primeiro reator, mostrou que por mais que um sistema já 

consolidado seja perturbado ela é capaz de encontrar novos pontos de operação com 

os devidos ajustes. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 0,9 

da vazão 
original 

Correção do 
balanço de 

massa 

Dado 
otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 66735,53504 22315,64932 63345,91358 

ẋ de NH3 0,96811 0,97900 0,97105 

ṁ de NH3 (kg/h) 67154,53868 21847,09679 61511,74245 

23 P (kPa) 20795,700 20795,700 19309,028 

19 T (K) 300,25000 300,25000 304,44155 

22 ṁ (kg/h) 404636,78271 225000,00360 440280,99870 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,50000 0,48826 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,00011 0,15599 0,00007 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00 700000,00 700000,00 

24 (purga) ṁ (kg/h) 43,72747 41583,33830 30,00000 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)  67,46743 181,55568 

Global 
Erro balanço 
de massa (%) 

-4,50589 0,00158 0,82017 
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Figura 4.12. Gráfico de comparação de pressão da corrente 23 e temperatura da 
corrente 19 antes e após o primeiro caso de otimização aplicado às diferentes vazões 
de alimentação do processo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 4.13. Gráfico de comparação de vazão mássica e fração mássica de NH3 da 
corrente 26 antes e após o primeiro caso de otimização aplicado às diferentes vazões 
de alimentação do processo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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2º Caso de otimização analisado em diferentes pontos de vazão de alimentação: 

Do mesmo modo que o caso 14 de otimização foi adaptado para processos 

operando com vazão de alimentação diferentes, assim também foi feito com o caso 

13 de otimização, sendo adaptado para variações de ±5,0 %, ± 10,0 %, +15,0 %, +20,0 

% e +25,0 % da vazão de alimentação inicial, abdicando da corrente 32 e tendo como 

função objetivo maximizar a vazão mássica de NH3 da corrente de 26 para este 

segundo caso, onde as variáveis manipuladas podem ser localizadas pela Figura 4.14. 

Os demais casos e restrições aplicadas para cada vazão podem ser vistas em anexo. 

 

Figura 4.14. Variáveis manipuladas e função objetivo Caso 2. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Também foram verificadas as condições de temperatura e pressão das 

correntes de entrada dos reatores após cada etapa de otimização para garantir que 

estivessem dentro dos limites de operação encontrados na literatura, e os casos que 

não atingiram os limites de operação, estão destacados no apêndice. 

Para uma vazão de 90,0 % da vazão de alimentação da corrente original, a 

etapa de otimização levou grande tempo para se obter a convergência. Seus 

resultados são expressos na Tabela 4.17 a seguir. 



81 

 

 

Tabela 4.17. Resultado do segundo caso de otimização para 0,90 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 0,9 

da vazão 
original 

Correção do 
balanço de 

massa 

Dado 
otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 66735,53504 22315,64932 61968,49856 

ẋ de NH3 0,96811 0,97900 0,97106 

ṁ de NH3 (kg/h) 67154,53868 21847,09679 60175,05098 

23 P (kPa) 20795,700 20795,700 30692,880 

19 T (K) 300,25000 300,25000 310,203 

22 ṁ (kg/h) 404636,78271 225000,00360 446181,58346 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,50000 0,94196 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,00011 0,15599 0,00387 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 43,72747 41583,33830 1735,23451 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)  67,46743 -175,43729 

Global 
Erro balanço 
de massa (%) 

-4,50589 0,00158 
0,307146995 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O resultado se apresenta com variações significativas de pressão e 

temperatura de operação, além das razões de vazões divididas pelos separadores 

TEE-100 e TEE-101. Analisando o processo no todo, a otimização o levou para um 

ponto ótimo de operação, atendendo as restrições impostas para o caso. 

Da mesma forma que foi feita para o primeiro caso de otimização, foram 

construídos gráficos que relacionam as principais variáveis modificadas pela 

otimização, comparando seus valores antes e depois da aplicação da metodologia 

que podem ser vistos pelas Figuras 4.14 e 4.15. 
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Figura 4.15. Gráfico de comparação de pressão da corrente 23 e temperatura da 
corrente 19 antes e após o segundo caso de otimização aplicado às diferentes vazões 
de alimentação do processo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 4.16. Gráfico de comparação de vazão mássica e fração mássica de NH3 da 
corrente 26 antes e após o segundo caso de otimização aplicado às diferentes vazões 
de alimentação do processo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Para o segundo caso de otimização que acaba de ser mostrado, nota-se que 

maximizar a vazão de produto na saída pode ser um caso complicado sem a adição 

de restrições nas entradas e saídas dos reatores, visto que boa parte das plantas 

teriam sua operação comprometida logo no início do primeiro reator. 

O software utilizado pode apresentar limitações, no sentido de que adicionar 

essas novas restrições, além de comprometer o funcionamento da ferramenta de 

otimização, não nos possibilita mensurar adequadamente o impacto causado pelas 

mudanças das variáveis manipuláveis. 

É importante destacar que o modelo matemático criado não leva em conta 

restrições para temperaturas de entrada e saída do reatores, visto que a adição destas 

variáveis poderiam resultar em maior custo computacional para o software realizar as 

otimizações, e sem a adição destas restrições o programa já apresentou dificuldade 

de convergências para os casos analisados, mostrando sua limitação nesse sentido. 

Outro ponto importante de enunciar é que as condições estabelecidas como 

ótimas no presente trabalho, teve a maior preocupação com que o sistema 

apresentasse um correto balanço de massa, e foi analisada especificamente a 

quantidade de NH3 produzida. Mesmo que a planta operasse sob as condições 

calculadas com um aumento da produção, nenhuma análise de custo foi realizada, de 

modo que não há garantias que as mudanças encontradas não impactem neste 

aspecto. 

No entanto, é possível analisar de forma otimista o funcionamento da 

ferramenta matemática, que conseguiu adaptar a planta para novos pontos 

operacionais diante das perturbações de diferentes vazões de alimentação inseridas. 

Além disso, o optimizer é responsável por gerar uma solução matematicamente 

plausível e a análise crítica destes resultados cabe ao usuário. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A unidade de produção de NH3 simulada com o UNISIM atingiu seu objetivo de 

funcionamento, com algumas ressalvas que devem ser discutidas. Nesta etapa do 

projeto pode-se encontrar uma limitação do software quanto ao vaso separador, que 

não atingiu as condições de produção de referência, mesmo sendo feitas diversas 

tentativas para se alcançar esses valores. Ainda assim, decidiu-se manter a 

conformação obtida com o vaso separador para que as análises posteriores 

pudessem ser feitas o mais próximo da realidade, sem intervenções que gerassem 

respostas irreais para o processo. 

As análises de sensibilidade das variáveis que pudessem interferir na 

conversão para serem usadas no processo de otimização permitiram encontrar uma 

limitação, diferente das condições já encontradas na literatura, referente à razão de 

vazão necessária na corrente que leva a carga para os reatores (22), tendo de ser 

acima de 70,0 % para que exista a conversão no produto desejado. Além disso, 

também foi percebido o superdimensionamento dos reatores utilizados, de tal forma 

que seus comprimentos não puderam ser usados como variáveis para otimização, 

visto que não interferem na conversão. 

Para a etapa de otimização da planta simulada foram encontradas grandes 

dificuldades de se estabelecer um ponto melhor de processamento, o que era 

esperado, pois a unidade em que foi baseado os estudos já se encontravam em um 

ponto ótimo de operação. Porém através da metodologia utilizada, foi feita a correção 

do balanço de massa global para o sistema atingindo um erro inferior a 1,0 % e 

aumento de pureza da corrente de produto chegando a 97,0 % em termos de fração 

mássica. 

Como os resultados obtidos, apesar de melhorados, não apresentaram 

variações tão significativas, a proposta de promover a perturbação na corrente de gás 

de síntese possibilitou maior exploração da ferramenta de otimização do programa. 

Dos dois casos aplicados aos sete diferentes pontos de alimentação, o 

primeiro, com função objetivo de minimizar a corrente de purga, apresentou menores 

dificuldades de conversão do sistema em relação ao segundo, que tinha função 

objetivo de maximizar a vazão de NH3 na corrente de produto. Este último, embora 

tenha apresentado bons resultados à primeira vista, não atingiu valores necessários 
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de temperatura de entrada dos reatores, que garantem uma produção efetiva, na 

maior parte dos diferentes pontos de operação da planta analisado. Para este caso, o 

processo foi efetivo para a vazão com um fator de 15,0 % a mais da vazão de gás de 

síntese da planta original, com aumento de 5,0 % na vazão mássica de NH3 da 

corrente de produto, além de um pequeno aumento na pureza do produto. 

Para o primeiro caso, conseguiu-se atingir condições ótimas de operação para 

os casos em que se teve aumento de 5,0 %, 10,0 %, 20,0 % e 25,0 % da vazão de 

gás de síntese original, de modo que para a maior vazão obteve-se aumento de 37,01 

% da vazão de NH3 da corrente de produto, porém a composição deste apresentou 

uma diminuição da pureza. Focando em aumento de produção e pureza de NH3 da 

corrente de produto, a otimização foi mais efetiva para o menor acréscimo da vazão 

de alimentação original, obtendo um aumento de 6,9 % da vazão de NH3 produzida e 

de 0,1 % na sua pureza. 

No entanto, é importante destacar que apesar dos bons resultados, trabalhar 

diretamente com a redução da purga em um processo real pode ser perigoso e 

custoso, visto que acarretará em um acumulo de inertes presentes e 

consequentemente uma necessidade de aumentar as dimensões dos equipamentos. 

Todo o estudo realizado permitiu a experiência de analisar um processo, 

quando este sofre alguma perturbação, e interpretar as respostas fornecidas pelo 

simulador para melhorar seu funcionamento, destacando que não basta apenas 

aplicar as condições estabelecidas na otimização resolvida pelo programa, é preciso 

o conhecimento do processo e análise crítica dos resultados para saber se esses 

correspondem, de fato, a um ponto ótimo de operação. 

Vale ressaltar que análise foi feita baseando somente nos valores de vazão de 

NH3 produzida, bem como de pureza da corrente de produto em relação à amônia, o 

que não garante que os pontos encontrados representem um ponto ótimo de operação 

em sua totalidade, visto que durante o estudo não se levou em conta a implicação das 

devidas mudanças no custo. 

Outro ponto interessante seria um estudo mais aprofundado sobre análise do 

grau de liberdade das variáveis presentes na unidade, que pode trazer informações 

interessantes a respeito das variáveis através dos estudos de caso, com respostas 
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mais apropriadas, que deem ao programa maior liberdade para o uso da ferramenta 

de otimização. 

Explorando o processo de otimização, adicionar restrições de temperatura para 

entrada e saída nos reatores e um novo estudo referente a perturbações na 

composição do gás de síntese, de forma variar as composições dos gases que se 

comportam como inertes no processo (CH4 e Ar), podem acrescentar mais não só na 

compreensão do processo como também do software.  
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7. APÊNDICE 

 

Tabela 7.1. Dados adaptados do material de apoio para unidade de produção de NH3. 

Correntes 
Tempera-
tura (K) 

Pressão 
(kPa) 

Vazão 
Molar 

(kmol.h-1) 

Vazão 
Mássica 
(kg.h-1) 

Fração Molar 

H2 N2 CH4 Ar NH3 H2O 

1 505,15 20804,0 40532,08 407116,37 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

2 505,15 20604,0 20428,46 205185,73 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

3 613,85 20504,0 20428,46 205185,73 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

4 505,15 20804,0 20428,46 205185,73 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

5 505,15 20804,0 15280,89 153481,95 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

6 505,15 20804,0 9322,38 93636,77 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

7 505,15 20504,0 9322,38 93636,77 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

8 505,15 20404,0 5633,96 56589,18 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

9 505,15 20294,0 5147,57 51703,78 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

10 579,85 20504,0 29750,84 298822,49 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

11 730,05 20404,0 27015,89 298822,49 0,541 0,147 0,036 0,025 0,25 0 

12 693,95 20394,0 32649,85 355411,67 0,556 0,152 0,036 0,025 0,23 0 

13 725,95 20294,0 31965,57 355411,67 0,536 0,145 0,037 0,026 0,257 0 

14 697,65 20283,9 37113,55 407114,48 0,549 0,15 0,036 0,025 0,24 0 

15 723,15 20183,9 36490,30 407114,48 0,533 0,144 0,037 0,026 0,261 0 

16 668,05 20083,9 36490,30 407114,48 0,533 0,144 0,037 0,026 0,261 0 

17 570,25 19983,9 36490,30 407114,48 0,533 0,144 0,037 0,026 0,261 0 

18 380,65 19883,9 36490,70 407113,44 0,533 0,144 0,037 0,026 0,261 0 

19 300,05 19783,9 36490,70 407113,44 0,533 0,144 0,037 0,026 0,261 0 

20 313,55 19629,9 44709,27 478113,44 0,572 0,163 0,031 0,021 0,213 0 

21 313,55 19629,9 40536,39 407159,67 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

22 313,55 19629,9 40532,08 407116,37 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

23 321,15 20904,0 40532,08 407116,37 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

24 313,55 19629,9 4,31 43,29 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

25 313,55 19629,9 4172,88 70953,77 0,014 0,005 0,006 0,006 0,969 0 

26 313,55 19129,9 4172,88 70953,77 0,014 0,005 0,006 0,006 0,969 0 

27 290,15 2310,0 8218,57 71000,00 0,745 0,249 0,003 0,003 0 0 

28 577,25 19629,9 8218,57 71000,00 0,745 0,249 0,003 0,003 0 0 

29 288,15 1000,0 4440,68 80000,00 0 0 0 0 0 1 

30 288,25 500,0 4440,68 80000,00 0 0 0 0 0 1 

31 417,85 400,0 4440,68 80000,00 0 0 0 0 0 1 

32 288,15 1000,0 38855,90 700000,00 0 0 0 0 0 1 

33 288,25 500,0 38855,90 700000,00 0 0 0 0 0 1 

34 356,05 400,0 38855,90 700000,00 0 0 0 0 0 1 

Alimentação 290,15 2410,0 8218,57 71000,00 0,745 0,249 0,003 0,003 0 0 
Purga 313,35 19129,9 4,31 43,29 0,629 0,179 0,033 0,023 0,135 0 

Fonte: Adaptado do material de apoio fornecido por Skogestad. 
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Tabela 7.2. Comparações entre os dados da corrente 26, de produto da simulação 
com os dados fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 313,55 315,11 1,56 0,498 

Pressão (kPa) 19129,9 19128,4 1,5 0,008 

Vazão molar (kmol/h) 4172,881 4237,754 64,873 1,55 

Vazão Mássica (kg/h) 70953,77 71431,487 477,717 0,673 

Fração molar     

H2 0,014 0,024 0,01 71,4 

N2 0,005 0,005 0 0 

CH4 0,006 0,007 0,001 16,7 

Ar 0,006 0,006 0 0 

NH3 0,969 0,958 0,011 1,14 

H2O 0 0 0 - 

 

Tabela 7.3. Comparações entre os dados da corrente de Purga da simulação com os 
dados fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 313,35 314,65 1,3 0,415 

Pressão (kPa) 19129,9 19128,4 1,5 0,008 

Vazão molar (kmol/h) 4,31 4,226 0,084 1,95 

Vazão Mássica (kg/h) 43,294 43,788 0,494 1,14 

Fração molar     

H2 0,629 0,608 0,021 3,34 

N2 0,179 0,179 0 0 

CH4 0,033 0,032 0,001 3,03 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,135 0,158 0,023 17,0 

H2O 0 0 0 - 
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Tabela 7.4. Comparações entre os dados da corrente 11, saída do 1º leito da 
simulação com os dados fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 730,05 720,05 10 1,37 

Pressão (kPa) 20404 20295,7 108,3 0,531 

Vazão molar (kmol/h) 27015,893 28409,515 1393,622 5,16 

Vazão Mássica (kg/h) 298822,492 322477,976 23655,48 7,92 

Fração molar     

H2 0,541 0,522 0,019 3,51 

N2 0,147 0,148 0,001 0,680 

CH4 0,036 0,036 0 0 

Ar 0,025 0,025 0 0 

NH3 0,25 0,269 0,019 7,60 

H2O 0 0 0 - 

 

Tabela 7.5. Comparações entre os dados da corrente 13, saída do 2º leito da 
simulação com os dados fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 725,95 716,15 9,8 1,35 

Pressão (kPa) 20294 20175,7 118,3 0,583 

Vazão molar (kmol/h) 31965,57 33566,993 1601,423 5,01 

Vazão Mássica (kg/h) 355411,667 382992,983 27581,32 7,76 

Fração molar     

H2 0,536 0,517 0,019 3,54 

N2 0,145 0,146 0,001 0,690 

CH4 0,037 0,036 0,001 2,70 

Ar 0,026 0,025 0,001 3,85 

NH3 0,257 0,276 0,019 7,39 

H2O 0 0 0 - 
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Tabela 7.6. Comparações entre os dados da corrente 15, saída do último leito da 
simulação com os dados fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 723,15 713,45 9,7 1,34 

Pressão (kPa) 20183,9 20065,7 118,2 0,586 

Vazão molar (kmol/h) 36490,296 38231,58 1741,284 4,77 

Vazão Mássica (kg/h) 407114,484 437706,202 30591,72 7,51 

Fração molar     

H2 0,533 0,514 0,019 3,56 

N2 0,144 0,145 0,001 0,694 

CH4 0,037 0,036 0,001 2,70 

Ar 0,026 0,025 0,001 3,85 

NH3 0,261 0,28 0,019 7,28 

H2O 0 0 0 - 

 

Tabela 7.7. Comparações entre os dados da corrente 4 da simulação com os dados 
fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 505,15 504,95 0,2 0,040 

Pressão (kPa) 20804 20695,7 108,3 0,521 

Vazão molar (kmol/h) 20428,46 21142,713 714,253 3,50 

Vazão Mássica (kg/h) 205185,726 218854,113 13668,39 6,66 

Fração molar     

H2 0,629 0,608 0,021 3,34 

N2 0,179 0,179 0 0 

CH4 0,033 0,0325 0,0005 1,52 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,135 0,1575 0,0225 16,7 

H2O 0 0 0 - 
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Tabela 7.8. Comparações entre os dados da corrente 5 da simulação com os dados 
fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 505,15 504,95 0,2 0,040 

Pressão (kPa) 20804 20695,7 108,3 0,521 

Vazão molar (kmol/h) 15280,886 15857,035 576,149 3,77 

Vazão Mássica (kg/h) 153481,947 164140,585 10658,64 6,94 

Fração molar     

H2 0,629 0,608 0,021 3,34 

N2 0,179 0,1575 0,0215 12,0 

CH4 0,033 0,0325 0,0005 1,52 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,135 0,1575 0,0225 16,7 

H2O 0 0 0 - 

 

Tabela 7.9. Comparações entre os dados da corrente 6 da simulação com os dados 
fornecidos pelo material de apoio. 

Propriedades 
Dados 
Aspen 

Dados 
UNISIM 

Diferença 

Absoluta (%) 

Temperatura (K) 505,15 504,95 0,2 0,040 

Pressão (kPa) 20804 20695,7 108,3 0,521 

Vazão molar (kmol/h) 9322,378 10010,863 688,485 7,39 

Vazão Mássica (kg/h) 93636,765 103625,234 9988,469 10,67 

Fração molar     

H2 0,629 0,608 0,021 3,34 

N2 0,179 0,179 0 0 

CH4 0,033 0,0325 0,0005 1,52 

Ar 0,023 0,023 0 0 

NH3 0,135 0,1575 0,0225 16,7 

H2O 0 0 0 - 
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Tabela 7.10. Condições utilizadas para otimização da planta original. 

Caso Função objetivo 
Variáveis 

Manipuladas 
Restrições 

1 Maximizar ẋ de NH3 - 26 • P - 23 • ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

2 Maximizar ẋ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ -32 

• ẋ de NH3 -26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

3 Maximizar ẋ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 22  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 -26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

4 Maximizar ẋ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 22  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 -26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• ṁ de NH3 -26 > 68000,0 kg/h 

5 Minimizar ṁ da purga - 24 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 24  

• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 -26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 ≥ 21,89 kg/h  
• ṁ de NH3 -26 > 68000,0 kg/h 

6 Minimizar ṁ da purga - 24 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 24  

• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 -26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 ≥ 35,00 kg/h  
• ṁ de NH3 - 26 > 68000,0 kg/h 

7 Minimizar ṁ da purga - 24 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 24  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 -26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 ≥ 30,00 kg/h  
• ṁ de NH3 - 26 > 68000,0 kg/h 

8 Maximizar ẋ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 24  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 -26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• ṁ de NH3 - 26 > 68000,0 kg/h 

9 Minimizar ṁ da purga - 24 

• P - 23  
• T - 19  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 - 26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• ṁ de NH3 - 26> 68000,0 kg/h  
• erro Balanço de massa < 1,0 % 

10 Maximizar ẋ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 - 26 > 0,96  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• ṁ de NH3 - 26 > 68000,0 kg/h  
• erro Balanço de massa < 1,0 % 

(continua) 
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Tabela 7.10 (continuação). Condições utilizadas para otimização da planta original. 

Caso Função objetivo 
Variáveis 

Manipuladas 
Restrições 

11 Maximizar ẋ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 - 26 > 0,965  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• ṁ de NH3 - 26 > 69000,0 kg/h  
• erro Balanço de massa < 0,5 % 

12 Maximizar ṁ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 - 26 > 0,965  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• ṁ de NH3 - 26 > 69000,0 kg/h  
• erro Balanço de massa < 0,5 %  

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 
0,3 

13 Maximizar ṁ de NH3 - 26 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 - 26 > 0,968  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• 71000,0 kg/h < ṁ de NH3 - 26 < 
69000,0 kg/h  

• erro Balanço de massa < 0,5 %  
• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 

0,3 

14 Minimizar ṁ da purga - 24 

• P - 23  
• T - 19  
• ṁ - 32  

• split 1 - TEE-100  
• split 1 - TEE-101 

• ẋ de NH3 - 26 > 0,965  
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h  

• 71000,0 kg/h < ṁ de NH3 - 26 < 
69000,0 kg/h  

• erro Balanço de massa < 0,5 %  
• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 

0,3 

 

Tabela 7.11. Condições utilizadas para o primeiro caso de otimização para diferentes 
vazões de alimentação. 

Função objetivo Minimizar ṁ da purga – 24 

Razão aplicada à 
vazão de alimentação 

original 
Variáveis Manipuladas Restrições 

0,90  
*• erro Balanço de massa < 0,5 % 

• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

0,90 

• P - 23 
• T - 19 
• ṁ - 24 

• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 59000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 62000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 ≥ 30,00 kg/h 

0,95  
*• erro Balanço de massa < 0,5 % 

• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

(continua) 
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Tabela 7.11 (continuação). Condições utilizadas para o 1° caso de otimização para 
diferentes vazões de alimentação. 

Razão aplicada à 
vazão de alimentação 

original 
Variáveis Manipuladas Restrições 

0,95 

• P - 23 
• T - 19 
• ṁ - 24 

• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 1,0 % 
• ẋ de NH3 > 0,97 

• ṁ da purga - 24 ≥ 35,00 kg/h 

1,00 

• P - 23 
• T - 19 
• ṁ - 32 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,965 

• 71000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 69000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

1,05 

• T - 19 
• ṁ - 22 
• ṁ - 32 

• split 1 - TEE-100 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 69000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 73000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 ≥ 46,00 kg/h 

1,10 

• T - 19 
• ṁ - 22 
• ṁ - 32 

• split 1 - TEE-100 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 69000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 71000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 ≥ 46,00 kg/h 

1,15 

• T - 19 
• ṁ - 22 
• ṁ - 32 

• split 1 - TEE-100 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,965 

• 73000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 81000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 ≥ 49,45 kg/h 

1,20 

• T - 19 
• ṁ - 22 
• ṁ - 32 

• split 1 - TEE-100 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 80000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 84000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 ≥ 60,0 kg/h 

1,25 

• T - 19 
• ṁ - 22 
• ṁ - 32 

• split 1 - TEE-100 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 80000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 87000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 ≥ 65,0 kg/h 

* Casos em que foi necessário aplicar a correção do balanço antes de aplicar a função objetivo 
propriamente dita. 
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Tabela 7.12. Condições utilizadas para o segundo caso de otimização para diferentes 
vazões de alimentação. 

Função objetivo Maximizar ṁ de NH3 – 26 

Razão aplicada à 
vazão de alimentação 

original 
Variáveis Manipuladas Restrições 

0,90 

• P - 23 
• T - 19 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 - 26 > 0,97 

• 59000,0 kh/h < ṁ de NH3 - 26 < 62000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

0,95 

• P - 23 
• T - 19 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 > 0,97 

• 64000,0 kh/h < ṁ de NH3 - 26 < 68000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

1,00 

• P - 23 
• T - 19 
• ṁ - 32 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 > 0,968 

• 69000,0 kg/h < ṁ de NH3 < 71000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

1,05 

• P - 23 
• T - 19 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 69000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 73000,0 kg/h 
• ṁ da purga - 24 > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

1,10 

• P - 23 
• T - 19 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 69000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 80000,0 kg/h 
• ṁ da purga > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

1,15 

• P - 23 
• T - 19 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 73000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 80000,0 kg/h 
• ṁ da purga > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

1,20 

• P - 23 
• T - 19 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 80000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 84000,0 kg/h 
• ṁ da purga > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 

1,25 

• P - 23 
• T - 19 

• split 1 - TEE-100 
• split 1 - TEE-101 

• erro Balanço de massa < 0,5 % 
• ẋ de NH3 -26 > 0,97 

• 80000,0 kh/h < ṁ de NH3 -26 < 87000,0 kg/h 
• ṁ da purga > 0,0 kg/h 

• razão de vazão split 1 - TEE-100 < 0,3 
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Tabela 7.13.Temperaturas de entrada e saída dos leitos após a otimização da planta 
original em K. 

Casos 
PFR - 100 PFR - 101 PFR - 102 

Entrada - 10 Saída - 11 Entrada - 12 Saída - 13 Entrada - 14 Saída - 15 

7 578,60 720,11 685,95 716,20 689,62 713,53 

13 578,60 720,27 686,08 716,35 689,75 713,68 

14 575,01 723,08 685,43 719,08 690,09 716,41 

 

Tabela 7.14. Pressões de entrada e saída dos leitos após a otimização da planta 
original em kPa. 

Casos 
PFR - 100 PFR - 101 PFR - 102 

Entrada - 10 Saída - 11 Entrada - 12 Saída - 13 Entrada - 14 Saída - 15 

7 20395,70 20295,70 20295,70 20175,70 20175,70 20065,70 

13 20395,70 20295,70 20295,70 20175,70 20175,70 20065,70 

14 21256,37 21156,37 21156,37 21036,37 21036,37 20926,37 

 

Tabela 7.15. Resultado do primeiro caso de otimização para 0,95 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 0,95 

da vazão 
original 

Correção do 
balanço de 

massa 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 70134,35057 50622,22731 66848,17597 

ẋ de NH3 0,96811 0,98003 0,97278 

ṁ de NH3 (kg/h) 67154,53868 16490,73966 65028,45878 

23 P (kPa) 20795,7000 20795,7000 23095,2949 

19 T (K) 300,25000 300,25000 293,60727 

22 ṁ (kg/h) 437230,98658 212047,5226 363398,73725 

TEE-101 
Razão de vazão 

 split  1 
0,50000 0,50000 0,22967 

TEE-100 
Razão de vazão 

 split  1 
0,01171 0,19272 0,0001 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00 700000,00 700000,00 

24 (purga) ṁ (kg/h) 43,78828 16826,82734 35,00000 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)  75,44360  294,33318 

Global 
Erro balanço 
de massa (%) 

-4,04468 0,00140 0,84036 
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Tabela 7.16. Resultado do primeiro caso de otimização para 1,05 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,05 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 69366,36501 74100,23987 

ẋ de NH3 0,968114 0,968998 

ṁ de NH3 (kg/h) 67154,53868 71802,963983 

23 P (kPa) 20795,7 20799,9735 

19 T (K) 300,25000 300,251753 

22 ṁ (kg/h) 437230,986584 471215,615704 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,500006 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,011712 0,000098 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00 700000,00 

24 (purga) ṁ (kg/h) 5181,625618 46,00000 

26 Diferença ṁ NH3 (%)  6,921982 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 

0,002695 0,541596 

 

Tabela 7.17. Resultado do primeiro caso de otimização para 1,10 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,10 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 67429,84495 77840,56565 

ẋ de NH3 0,96837 0,96681 

ṁ de NH3 (kg/h) 65297,23590 75257,12095 

23 P (kPa) 20795,700 21042,874 

19 T (K) 300,25000 300,25352 

22 ṁ (kg/h) 437230,98658 521875,98590 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,47822 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,02382 0,00009 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 10668,15554 46,00000 

26 Diferença ṁ NH3 (%)    15,25315 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,00256 0,27328 
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Tabela 7.18. Resultado do primeiro caso de otimização para 1,15 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,15 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 76828,22759 81370,87663 

ẋ de NH3 0,96839 0,96716 

ṁ de NH3 (kg/h) 74399,54529 78698,90055 

23 P (kPa) 20795,700 21996,101 

19 T (K) 300,25 300,67489 

22 ṁ (kg/h) 484827,42021 538936,70201 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,41989 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,00984 0,00009 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 4819,55698 49,45000 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)    5,77874 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,00271 0,28129 

 

Tabela 7.19. Resultado do primeiro caso de otimização para 1,20 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,20 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 65353,17129 84575,19872 

ẋ de NH3 0,97289 0,97139 

ṁ de NH3 (kg/h) 63581,66716 82155,43890 

23 P (kPa) 20795,700 21347,848 

19 T (K) 300,25 300,25 

22 ṁ (kg/h) 437230,98658 533629,65502 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,49993 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,04342 0,00011 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 19844,80956 60,00000 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)    29,21246 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,00237 0,66291 
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Tabela 7.20. Resultado do primeiro caso de otimização para 1,25 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,25 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 64078,67979 88245,85673 

ẋ de NH3 0,974567128 0,969614498 

ṁ de NH3 (kg/h) 62448,97496 85564,46207 

23 P (kPa) 20795,7 212,1034844 

19 T (K) 300,25000 300,25000012 

22 ṁ (kg/h) 437230,9866 572881,8954 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,5 0,499918534 

TEE-100 Razão de vazão split 1 5,34E-02 1,13E-04 

32 Água ṁ (kg/h) 700000 700000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 24669,29437 65 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)    37,01499846 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,002282631 0,494809315 

 

Tabela 7.21.Temperaturas de entrada e saída dos leitos após o primeiro caso de 
otimização da planta para diferentes vazões de alimentação, em K. 

Razão 
aplicada à 
vazão de 

alimentação 
original  

PFR - 100 PFR - 101 PFR - 102 

Entrada - 10 Saída - 11 Entrada - 12 Saída - 13 Entrada - 14 Saída - 15 

0,90 577,47 711,89 678,13 708,01 681,84 705,36 

0,95 578,56 714,95 681,55 711,21 685,21 708,65 

1,00 575,01 723,08 685,43 719,08 690,09 716,41 

1,05 578,59 721,35 686,97 717,46 690,70 714,80 

1,10 576,50 719,57 683,75 715,59 687,90 712,90 

1,15 570,55 719,34 678,84 715,23 684,45 712,56 

1,20 578,57 724,48 689,56 720,59 693,41 717,93 

1,25 578,57 722,95 688,29 719,06 692,08 716,40 
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Tabela 7.22. Pressões de entrada e saída dos leitos após o primeiro caso de 
otimização da planta para diferentes vazões de alimentação, em kPa. 

Razão 
aplicada à 
vazão de 

alimentação 
original  

PFR - 100  PFR - 101  PFR - 102  

Entrada - 10 Saída - 11 Entrada - 12 Saída – 13 Entrada - 14 Saída - 15 

0,90 18909,03 18809,03 18809,03 18689,03 18689,03 18579,03 

0,95 20395,70 20295,70 20295,70 20175,70 20175,70 20065,70 

1,00 21256,37 21156,37 21156,37 21036,37 21036,37 20926,37 

1,05 20399,97 20299,97 20299,97 20179,97 20179,97 20069,97 

1,10 20642,87 20542,87 20542,87 20422,87 20422,87 20312,87 

1,15 21596,10 21496,10 21496,10 21376,10 21376,10 21266,10 

1,20 20947,85 20847,85 20847,85 20727,85 20727,85 20617,85 

1,25 20810,35 20710,35 20710,35 20590,35 20590,35 20480,35 

 

Tabela 7.23. Resultado do segundo caso de otimização para 0,95 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 0,95 

da vazão 
original 

Correção do 
balanço de 

massa 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 70134,350574 50622,227311 40962,15780 

ẋ de NH3 0,968114 0,980027 0,98033 

ṁ de NH3 (kg/h) 67154,53868 16490,739663 40156,22964 

23 P (kPa) 20795,700 20795,700 24872,490 

19 T (K) 300,25000 300,25000 293,8281 

22 ṁ (kg/h) 437230,986584 212047,522625 237624,98164 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,50000 0,12428 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,011712 0,192722 0,09933 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 43,788277 16826,827342 26205,55041 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)  75,443596  143,50775 

Global 
Erro balanço 
de massa (%) 

-4,044683 0,001402 
0,41852 



106 

 

 

Tabela 7.24. Resultado do segundo caso de otimização para 1,05 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,05 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 69366,365014 74179,77852 

ẋ de NH3 0,968114 0,97171 

ṁ de NH3 (kg/h) 67154,53868 72081,11273 

23 P (kPa) 20795,7 21343,454 

19 T (K) 300,25000 294,99576 

22 ṁ (kg/h) 437230,986584 414281,46490 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,23774 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,011712 0,00010 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 5181,625618 41,73387 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)   7,33617 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 

0,002695 
0,44063 

 

Tabela 7.25. Resultado do segundo caso de otimização para 1,10 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,10 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 67429,84495 77389,77032 

ẋ de NH3 0,96837 0,97440 

ṁ de NH3 (kg/h) 65297,23590 75408,62042 

23 P (kPa) 20795,700 14299,708 

19 T (K) 300,25000 310,30209 

22 ṁ (kg/h) 437230,98658 617267,87100 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,27493 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,02382 0,00031 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 10668,15554 189,20837 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)   15,48516 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,00256 0,66712 
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Tabela 7.26. Resultado do segundo caso de otimização para 1,15 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,15 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 76828,22759 80870,19780 

ẋ de NH3 0,96839 0,97031 

ṁ de NH3 (kg/h) 74399,54529 78469,50759 

23 P (kPa) 20795,700 25160,677 

19 T (K) 300,25 300,73769 

22 ṁ (kg/h) 484827,42021 483720,92637 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,45655 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,00984 0,00059 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 4819,55698 284,66155 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)   5,47041 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,00271 0,60642 

 

Tabela 7.27. Resultado do segundo caso de otimização para 1,20 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,20 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 65353,17129 83419,26507 

ẋ de NH3 0,97289 0,97127 

ṁ de NH3 (kg/h) 63581,66716 81022,29929 

23 P (kPa) 20795,700 19397,127 

19 T (K) 300,25 305,11984 

22 ṁ (kg/h) 437230,98658 565333,27180 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,50000 0,42256 

TEE-100 Razão de vazão split 1 0,04342 0,00261 

32 Água ṁ (kg/h) 700000,00000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 19844,80956 1476,80920 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)    27,43028 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,00237 0,35672 
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Tabela 7.28. Resultado do segundo caso de otimização para 1,25 da vazão original. 

Identificação Parâmetro 
Dado com 1,25 da 

 vazão original 
Dado otimizado 

26 

ṁ (kg/h) 64078,67979 87764,76148 

ẋ de NH3 0,974567128 0,96965 

ṁ de NH3 (kg/h) 62448,97496 85101,00409 

23 P (kPa) 20795,7 21016,229 

19 T (K) 300,25000 296,56062 

22 ṁ (kg/h) 437230,9866 531408,44073 

TEE-101 Razão de vazão split 1 0,5 0,35768 

TEE-100 Razão de vazão split 1 5,34E-02 0,00126 

32 Água ṁ (kg/h) 700000 700000,00000 

24 (purga) ṁ (kg/h) 24669,29437 667,94078 

26 Diferença ṁ de NH3 (%)    36,27286 

Global 
Erro balanço  
de massa (%) 0,002282631 0,35752 

 

Tabela 7.29.Temperaturas de entrada e saída dos leitos após o segundo caso de 
otimização da planta para diferentes vazões de alimentação, em K. 

Razão 
aplicada à 
vazão de 

alimentação 
original  

PFR - 100 PFR – 101 PFR - 102 

Entrada - 10 Saída - 11 Entrada - 12 Saída – 13 Entrada - 14 Saída - 15 

0,90 610,19 749,80 745,80 749,02 745,47 748,33 

0,95 529,97 719,21 651,87 716,61 669,52 715,23 

1,00 578,60 720,27 686,08 716,35 689,75 713,68 

1,05 548,08 717,86 661,81 714,13 673,74 712,00 

1,10 553,29 672,35 631,12 668,56 638,66 666,29 

1,15 574,32 731,21 691,58 727,18 696,71 724,51 

1,20 570,85 709,31 670,93 705,29 676,12 702,67 

1,25 563,62 719,86 674,01 715,74 681,53 713,18 
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Tabela 7.30. Pressões de entrada e saída dos leitos após o segundo caso de 
otimização da planta para diferentes vazões de alimentação, em kPa. 

Razão 
aplicada à 
vazão de 

alimentação 
original  

PFR - 100  PFR - 101  PFR - 102  

Entrada - 10 Saída - 11 Entrada - 12 Saída - 13 Entrada - 14 Saída - 15 

0,90 30292,88 30192,88 30192,88 30072,88 30072,88 29962,88 

0,95 24472,49 24372,49 24372,49 24252,49 24252,49 24142,49 

1,00 20395,70 20295,70 20295,70 20175,70 20175,70 20065,70 

1,05 20943,45 20843,45 20843,45 20723,45 20723,45 20613,45 

1,10 13899,71 13799,71 13799,71 13679,71 13679,71 13569,71 

1,15 24760,67 24660,67 24660,67 24540,67 24540,67 24430,67 

1,20 18997,13 18897,13 18897,13 18777,13 18777,13 18667,13 

1,25 20616,23 20516,23 20516,23 20396,23 20396,23 20286,23 

 


