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RESUMO 

 

No contexto mundial, a procura das indústrias por inovação em tecnologia para reduzir 

impactos ecológicos e ter melhores resultados econômicos é constante. Nesse sentido, toda 

tecnologia desenvolvida deve ser avaliada de forma a estimar se essa é viável técnica e 

economicamente. Para tanto, abordagens de aprimoramento de processsos químicos pela 

intensificação de processos visando a integração energética entre equipamentos, foram 

desenvolvidas e com a finalidade de aplicá-las, é necessário avaliar a viabilidade econômica de 

tais tecnologias. Com esse objetivo, faz-se o uso de expressões matemáticas de estimativa de 

custos de capital e de operação de um projeto para avaliar por índices econômicos se esse é 

realizável. Nesse contexto, nesse trabalho foi realizada a avaliação econômica de duas técnicas 

de intensificação para produção de etilbenzeno de forma a compará-las com o processo 

convencional, sendo essas, recompressão de vapor e destilação de duplo efeito. A destilação de 

duplo efeito resultou em uma configuração 19,2% mais rentável ao fim do empreendimento, 

em relação ao projeto convencional. Por outro lado, a recompressão de vapor foi mal avaliada 

economicamente frente à tecnologia convencional, com resultado financeiro 62% inferior ao 

fim do projeto.  

 

Palavras-Chave: Etilbenzeno, Intensificação de processos, Simulação, Viabilidade econômica.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Globally, industries constantly search for technology innovations in order to reduce 

environmental impacts and provide better economic results. Hence, every new developed 

technology has to be evaluated to verify its technical and economical feasibility. With this in 

mind, process improvement approaches, by the use of process intensification with the objective 

of energy integration between equipment, were developed and with the goal of application of 

such developments, it is necessary to evaluate the economic feasibility of these technologies. 

Therefore, mathematical expressions are used for capital and operational costs estimations in a 

project, in order to evaluate it by its economic indexes. In this context, an economical evaluation 

of two intensification techniques for the production of ethylbenzene was carried out in order to 

compare such approaches with the conventional process, namely steam recompression and 

double-effect distillation. The double-effect distillation resulted in a 19,2% more profitable 

configuration at the end of the project, compared to the conventional design. On the other hand, 

vapor recompression was poorly evaluated in relation to the conventional technology, with a 

financial result 62% lower at the end of the project. 

 

Keywords: Economic feasibility, Ethylbenzene, Process intensification, Simulation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1. CONTEXTO 

 

 No mercado mundial há grande busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias com 

fim de melhores resultados econômicos e ambientais a fim de aumentar a produtividade. No 

Brasil, essa tendência vem sendo observada em políticas nacionais de desenvolvimento 

sustentável, como visto em diretrizes do plano de estratégia nacional de desenvolvimento 

econômico e social publicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

(MPDG, 2018), no qual é reforçada a necessidade do aumento da produtividade nacional, a fim 

de assegurar a competitividade do país no cenário mundial. Como demonstrado no referido 

documento, em 1960 a produtividade brasileira representava 54,2% de um trabalhador 

americano e em 2014 o número passou para 47,8%. No biênio 2017-2018 o índice de 

competitividade global do país esteve abaixo dos Estados Unidos da América (EUA), Coréia, 

China, Chile, Rússia e Índia, demonstrando a suma importância de investimento em inovação 

e infraestrutura no Brasil. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), compromisso 

assumido com a Organização das Nações Unidas (ONU) pelo Brasil e incorporado pelo plano 

estratégico supracitado, o país se compromete a melhorar as capacidades tecnológicas de 

setores industriais e aumentar substancialmente a pesquisa científica (MPDG, 2018). 

Com o objetivo de aumentar a produtividade, diversas estratégias focadas no aumento 

do desempenho industrial foram desenvolvidas, tais como a intensificação de processos. De 
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acordo com Rocha e Filho (2015), a intensificação de processos estuda a otimização da 

produção pela integração de operações unitárias em equipamentos reduzidos, diminuindo 

significativamente o consumo de utilidades, custos com manutenção e maior facilidade de 

controle, dependendo da tecnologia escolhida. Wang et al. (2017), por exemplo, discutiram 

que, além dos ganhos sustentáveis e financeiros há, também, o ganho com segurança, uma vez 

que configurações de processo mais compactas refletem em inventários menores de substâncias 

inflamáveis e tóxicas. 

O assunto vem ganhando importância no contexto mundial, demonstrado pelo interesse 

dos EUA em desenvolver soluções inovadoras com o objetivo de aumentar o rendimento 

energético, ao anunciar pelo Departamento de Energia o desenvolvimento do Instituto de 

Avanço Rápido em Implantação de Intensificação de Processos (no acrônimo em inglês 

RAPID: “Rapid Advancement in Process Intensification Deployment” ), fundado em 2017 com 

o objetivo de desenvolver pesquisas nessa área (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2017). 

Stankiewicz e Moulijn (2000) declararam que certamente alguns equipamentos serão 

extintos da indústria química em breve, sendo esses substituídos em razão da intensificação de 

processos, sendo um exemplo a produção de acetato de metila pela empresa Eastman Chemical 

Co., a qual integra sete operações em um único equipamento – uma coluna reativa –, reduzindo 

significamente o espaço utilizado. Tal estratégia mostrou-se eficaz não somente quanto à 

redução de impactos ambientais mas também em aspectos econômicos, os quais são abordados 

principalmente durante a fase de projeto (p. ex. estimativa de custos de instalação e operação). 

 A estimativa de custos para um processo torna-se, portanto, essencial na escolha de 

processos alternativos. A seleção de um processo deve levar em conta, não somente o custo de 

capital – ou, investimento inicial –, mas também custos operacionais. Plantas químicas e 

petroquímicas são essencialmente construídas para gerar lucro. Logo, um extenso processo de 

análise dos custos é necessário para garantir que o empreendimento será vantajoso. Segundo 

Towler e Sinnott (2008), apesar da estimativa de custo ser um assunto especializado e ser uma 

profissão por si só, o engenheiro deve ser capaz de estimar custos de forma inicial e precisa, 

apesar da dificuldade devido à confidencialidade das informações. Aos engenheiros que não 

trabalham no mercado de estimativa de custos diretamente, devem recorrer às relações 

matemáticas de estimativas de custos ou utilizar software de estimativa de custos. 
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1.2. MOTIVAÇÃO 

 

 O objetivo desse trabalho é desenvolver uma discussão acerca da viabilidade 

econômica, por meio do uso da simulação computacional, em processos de produção 

intensificados de etilbenzeno. 

 O estudo tem como proposta demonstrar financeiramente os benefícios de tecnologias 

de intensificação de processos, como recompressão de vapor e destilação de duplo efeito para 

redução de custos operacionais. Espera-se um investimento inicial maior nas configurações 

intensificadas, porém, acredita-se que o resultado financeiro como um todo será melhor pela 

maior integração energética, que afeta diretamente nos custos de utilidades, sendo essas umas 

das maiores despesas em plantas de processos químicos e petroquimicos. Os resultados 

financeiros dos investimentos serão demonstrados pela elaboração do fluxo de caixa e pelo 

cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), da Taxa Interna de Retorno (TIR) e Período de 

Retorno (Payback Period). 

 

1.3. ESTRUTURA 

 

 Primeiramente, foi realizada uma breve apresentação do conteúdo a ser estudado por 

esse trabalho, introduzindo o contexto em que se encontra e a importância de novas tecnologias 

de intensificação de processos para ganhos de produtividade. Além desse capítulo, mais cinco 

serão apresentados ao longo desse trabalho, conforme detalhados a seguir. 

 No segundo capítulo, é realizada uma revisão aprofundada na bibliografia acerca dos 

temas abordados nesse trabalho, detalhando os conceitos utilizados. Serão discutidos conceitos 

como a natureza do produto (etilbenzeno) e suas aplicações, tecnologias de intensificação de 

processos e matemática financeira. 

 No terceiro capítulo, será apresentado o desenvolvimento dos processos de etilbenzeno, 

sendo eles: o processo convencional, o que utiliza recompressão de vapor, e, ainda, o que se 

utiliza de destilação de duplo efeito. São apresentadas as principais condições operacionais e 

de dimensionamento, bem como os cálculos para a estimativa de custos de capital e de 

operação. 



20 

 No quarto capítulo,  a metodologia utilizada para a simulação das três configurações de 

processo para produção de etilbenzeno e cálculo dos índices de avaliação econômicos é 

detalhadamente apresentada. 

 Posteriormente, no quinto capítulo são apresentados e discutidos os resultados para os 

estudos propostos na metodologia. 

 No sexto capítulo, é apresentada a conclusão do trabalho assim como sugestões para 

trabalhos futuros. 

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

apresentadas.  

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido no Núcleo de Estudos de 

Otimização (NEO) do Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade 

Federal Fluminense. 

 



 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Este capítulo tem como propósito realizar uma revisão bibliográfica acerca dos aspectos 

físicos do etilbenzeno, processos de produção, tecnologias de intensificação de processos e 

análise econômica. Esse, será um capítulo de introdução de diversos assuntos abordados ao 

longo do trabalho de conclusão de curso presente.  

 

 

2.1. ETILBENZENO  

 

O etilbenzeno (C8H10) é um importante produto químico incolor inflamável com ponto 

de fusão de 136º C (MERCK, 2017), sendo usado para produção de produtos intermediários 

como acetofenona – um composto utilizado na produção de perfumes, sabões, resinas e 

farmacêuticos (JIE et al., 2018) - e, principalmente, estireno. Cerca de 90% da produção de 

etilbenzeno é utilizada para produção de estireno (GERZILIEV et al., 2011), sendo a mesma 

reportada em 25 milhões de metros cúbicos no mundo em 2010, com expectativa de 

crescimento de 3,6% ao ano (US DEPARTMENT OF ENERGY, 2012). Tal relevância se deve 

ao fato de que o estireno é usado na produção de diversos polímeros e copolímeros com 

aplicações em embalagens, móveis, componentes interiores de carros, borrachas (Borracha de 

Estireno-Butadieno), entre outros. (MATAR e HATCH., 2000).  

A produção de etilbenzeno foi estudada por diversas rotas, com diferentes catalisadores 

e em distintas fases. Historicamente, a produção utilizava como catalisadores ácido sulfúrico, 
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ácido fluorídrico, trifluereto de boro e cloreto de alumínio (GERZILIEV et al., 2011). Um dos 

primeiros processos em fase líquida utilizava cloreto de alumínio, em pressões próximas a 

atmosférica operando entre 85º C - 95º C. Já o trifluereto de boro suportado em alumina, era 

usado em um processo conhecido como Alkar, operado em fase gasosa a pressões de até 60 atm 

e 300º C, com um excesso de benzeno (C6H6) para evitar formação de produtos sem interesse, 

que possibilitava a transalquilação desses aumentando a seletividade do processo e 

possibilitando conversão de 100% do etileno (C2H4) (LLOYD, 2011). Entretando, uma vez que 

esses compostos são altamente tóxicos, perigosos para transportar e corrosivos, ao longo do 

tempo foram sendo substituídos por zeólitas, que são catalisadores mais seguros e amigáveis ao 

meio ambiente (PEREGO e INGALLINA, 2004).  

Desde 1980, catalisadores modificados ZSM-5 foram implementados no processo, 

podendo operar a 450º C e 20 atm. Esses são altamente ativos e formam pouco coque e produtos 

não desejados. Com o uso desses novos catalisadores, custos de capital foram reduzidos, pois 

o uso de catalisadores altamente corrosivos foram evitados (LLOYD, 2011). A zeólita ZSM-5 

é um acrônimo, do inglês Zeolite Socony Mobil, em que o número após o traço designa a sua 

abertura de diâmetro de poro, em ângströms. Esse catalisador é caracterizado por um alto índice 

de sílicio e é muito utilizado na indústria, devido à alta seletividade e alto grau de estabilidade 

térmica e ácida (FOLETTO, 2000). 

Além disso, segundo Welch et al. (2011) apud Ng et al. (2017), a tecnologia de 

alquilação na fase vapor vem sofrendo redução do seu uso com tendência de desenvolvimento 

de tecnologias de alquilação em fase líquida, pois a produção pela fase vapor tem condições de 

operação extremas o que resulta em desativação de catalisador e contaminação do produto. 

A produção convencional de etilbenzeno se dá por meio de uma reação de alquilação de 

benzeno com etileno em fase líquida sob alta pressão (20 atm e 434 K). As reações descritas 

pelo autor (LUYBEN, 2010) desconsideram a polialquilação do produto formando somente 

dietilbenzeno como produto não desejado (C10H14), conforme as Equações (2.1) até (2.3).  

 

𝐶2𝐻4 +  𝐶6𝐻6 →  𝐶8𝐻10           (2.1) 

𝐶8𝐻10 +  𝐶2𝐻4 →  𝐶10𝐻14                                (2.2) 

𝐶10𝐻14 +  𝐶6𝐻6 →  2𝐶8𝐻10                                                     (2.3)  
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2.2 INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

 

A definição de intensificação de processos veio sendo aprimorada com o tempo, sendo 

o termo primeiramente utilizado por Cross e Ramshaw (1986) como uma estratégia de 

compactar uma planta química para atingir um objetivo de produção especificado. Segundo 

Stankiewiecz e Moujlin (2000), qualquer alteração que resultasse em menores equipamentos e 

uma tecnologia com maior aproveitamento energético, seria uma intensificação de processo. 

Mais recentemente, Hüther et al. (2005) definiram como “uma abordagem holística começando 

com uma análise das restrições econômicas seguida pela escolha ou desenvolvimento de um 

processo de produção”.   

Diversas tecnologias foram desenvolvidas, sendo alguns exemplos o desenvolvimento 

do reator de disco giratório pela Universidade de Newcastle que cria filmes finos pela atuação 

da força centrífuga atingindo velocidades de reações maiores e o reator supersônico de gás-

líquido pela Praxair Inc. Kiel (2007) realizou um estudo aprofundado sobre o assunto, citando 

diversos estudos que incluem, mas não se limitam a, microreatores, separação por membranas 

com uso de ultrassom, leitos fixos rotatórios, entre outros. A Figura 2.1 apresenta, 

resumidamente, algumas tecnologias exemplificadas na bibliografia citada. 

 

Fonte: Adaptado de Kiel (2007). 

Figura 2.1 – Esquema simplificado de tecnologias de intensificação. 
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No âmbito das operações de separação, a intensificação de processos foi responsável 

por tecnologias como as destilações reativa e de membrana. A operação de destilação é muito 

comum nas indústrias químicas e petroquímicas desde o seu surgimento no início do século 20, 

pela sua capacidade de produção elevada e ao mesmo tempo não afetar a qualidade do produto. 

Para essa operação, há um grande interesse em aumentar a eficiência energética, por questões 

ambientais e econômicas (SHAHRUDDIN et al., 2017), pois a maior parte da energia 

consumida na indústria – cerca de 60% do gasto energético total de um processo que envolve 

separação (DIEZ et al., 2009 apud NAIR et al., 2017) - ocorre nesses equipamentos. Dessa 

forma, a intensificação de processos nesses equipamentos é de extrema importância dentro das 

operações unitárias. Avanços em tecnologias de economia de energia têm sido observados, 

como a recompressão de vapor, destilação de duplo efeito e coluna de parede dividida, sendo o 

grande problema das novas tecnologias serem intensivas em capital (DEJANOVIC et al., 2010). 

 

2.2.1 Recompressão de vapor 

 

A recompressão de vapor consiste no uso de trabalho de compressão no topo de uma 

coluna de destilação, aumentando a temperatura da corrente até um patamar suficiente para 

troca térmica com outra, realizando uma integração energética. Muitos autores estudaram a 

tecnologia e verificaram a mesma tendência de redução de custos anuais, apesar do 

investimento inicial maior com a aquisição do compressor. Li et al. (2016) em um processo de 

separação de água e terc-butanol verificaram um resultado financeiro positivo pela redução de 

consumo energético em cerca de 60% comparada à tecnologia convencional, Luo et al. (2015), 

na purificação de bioetanol, relatou uma diminuição de 40% nos gastos energéticos, apesar de 

um aumento de 29% em investimento inicial e Nair et al. (2017) em um processo de separação 

ternário de hexanol, octanol e decanol, observaram, também, redução nos gastos energéticos 

em mais de 50% quando comparado com outras tecnologias. A Figura 2.2 apresenta um desenho 

esquemático do processo de recompressão de vapor.  
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Fonte: Adaptado de Junqueira et al., 2018. 

Figura 2.2: Esquema de recompressão de vapor.  

 Xu et al. (2018), ainda estudou diversas configurações distintas de recompressão de 

vapor no processo de separação ternária de i-pentano, n-pentano e hexano, sendo em uma delas, 

a recompressão em múltiplos estágios. Luyben (2018) também, por sua vez, explorou uma 

configuração diferente da representada na Figura 2.2, recomprimindo o vapor de topo das 

colunas do processo de separação de éter di-isopropilíco e isopropanol e utilizando-os nos 

refervedores das próprias colunas. 

 

2.2.2 Destilação de duplo efeito 

 

A tecnologia de destilação de duplo efeito tem como objetivo a integração energértica 

entre duas colunas de destilação, nas quais o vapor de topo de uma é usado para fornecer energia 

para o refervedor de uma outra coluna operando a uma pressão menor, reduzindo drásticamente 

o custo com utilidades (BANSAL et al., 2000). As colunas são operadas em pressões diferentes, 

de forma que haja um diferencial de temperatura suficiente para troca térmica. Diversos autores 

realizaram estudos sobre a efetividade da tecnologia para redução de gastos energéticos e 

obtiveram resultados favoráveis à essa técnica em termos de eficiência energética, como 

Junqueira et al. (2009) em um estudo da produção de bioetanol e Palacios-Bereche et al. (2015) 

em um trabalho acerca da produção de etanol, verificando uma redução de 17% de consumo de 

vapor e em uma configuração de duplo efeito com análise pinch, 54% de redução. A Figura 2.3 

apresenta um desenho esquemático do processo de destilação de duplo efeito. 
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Fonte: Adaptado de Junqueira et al., 2018. 

Figura 2.3: Esquema da configuração de duplo efeito.  

  

2.3 MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Métodos matemáticos foram desenvolvidos para auxiliar investidores na escolha da 

captação de seu capital em empreendimentos. Com o intuito de estudar a relação do dinheiro 

com o tempo, surgiu a matemática financeira, introduzindo conceitos como juros e inflação.  

O sistema numérico mais antigo conhecido data de aproximadamente 3000 a.C., 

desenvolvido pelo povo sumério, na região da Oriente Médio. Já nessa época, usava-se 

instintivamente o conceito de juros por meio de transações comerciais onde agricultores 

adquiriam sementes e pagavam o empréstimo, na próxima colheita, com mais sementes 

(MEDEIROS JR., 2012).  Nesse contexto, foi necessário o desenvolvimento de métodos 

matemáticos que expressassem o valor financeiro do dinheiro em um investimento ao longo do 

tempo considerando juros, sendo os mais amplamente utilizados o VPL e a TIR (ROSS et al., 

2000). Ambos são expressões matemáticas derivadas da análise do fluxo de caixa de um 

empreendimento, o qual é a representação de toda a sequência de entradas e saídas referentes a 

um período de tempo (SEIDER et al., 2016). Para o fluxo de caixa, a representação gráfica se 
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dá em uma reta horizontal com a escala de tempo, esse sendo de escolha do avaliador do projeto 

(normalmente em anos) e setas verticais representando entradas (setas para cima) e desembolsos 

(setas para baixo) monetários, como esquematizado na Figura 2.4. 

 

Fonte: Adaptado de Ross et al., 2000. 

Figura 2.4 - Representação gráfica de um fluxo de caixa. 

É importante ressaltar, ainda, que em todo empreendimento há taxação fiscal dos lucros. 

Nesse sentido, o fluxo de caixa é descontado por essas taxas, sendo elas de descontos por 

captação de impostos sobre os resultados positivos do projeto, notóriamente altos no Brasil. 

Alguns países fornecem incentivos fiscais a projetos com investimentos, uma vez que esses 

criam empregos, faturamento em impostos e benefícios para comunidade (TOWLER e 

SINNOTT, 2008). Uma das formas mais comuns de incentivo é pela depreciação, uma taxa 

sobre o investimento fixo de capital, que prediz o tempo de vida útil desses, sendo utilizada 

como um desconto do montante a ser cobrado pelo governo, diminuindo o valor de taxação 

possível para o projeto (PETERS et al., 2003). 
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2.3.1 Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e período de retorno (Payback) 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) indica o valor ganho de um projeto quando comparado 

em uma mesma  referência de tempo. A grande vantagem do uso do método é que o VPL 

permite verificar os fluxos de caixa corrigidos por taxas de juros (LIZOTE et al., 2014). Fonseca 

e Bruni (2003) apud Monteiro et al. (2012) declaram que esse é o método mais recomendado 

para avaliação de investimentos. Sua equação matemática é descrita na Equação 2.4 (TOWLER 

e SINNOTT, 2008).  

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑛=𝑡
𝑛=1            (2.4) 

na qual,  

 “FCn” é o fluxo de caixa do período; 

 “i” representa a taxa de interesse, também conhecida como Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) (LIZOTE et al., 2014); 

 “n” , o período de cálculo do VPL; 

O VPL é bastante utilizado na análise de investimentos, mas é importante ressaltar que 

ele expressa valores absolutos que, por sua vez, variam com o tamanho do projeto. Nesse 

sentido, uma análise exclusiva pelo VPL não é suficiente, sendo necessário, ainda, de uso de 

medidas relativas. A Taxa Interna de Retorno (TIR), expressa de forma relativa e percentual, é 

a taxa de interesse quando o VPL é igualado a zero (ROSS et al., 2002). Dessa forma, em 

conjunto com o VPL, a TIR complementa a análise da viabilidade econômica do projeto. Para 

termos de análise de projeto, são consideradas ações dado o valor de VPL, conforme 

demonstrado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Análise do significado do valor de VPL. 

VPL 
Análise do 

Projeto 

>0 Investir 

<0 Não investir 

0 Indiferente 
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Além da classificação do investimento segundo o VPL, a TIR deve ser maior que a Taxa 

Mínima de Atratividade, uma vez que essa última é a taxa mínima considerada pela empresa 

que julga o projeto ser válido (LIZOTE et al., 2014). 

Ainda como uma forma de avaliação, pode ser analisado o tempo de retorno de 

investimento, ou, como comumente conhecido em inglês, Payback. O método consiste em uma 

avaliação do fluxo de caixa, calculando o tempo necessário para que o capital acumulado do 

projeto passe a ser positivo. O método de Payback simples não considera o valor do 

investimento com o tempo e, por essa razão, ele é pouco utilizado, dando lugar ao método do 

Payback descontado. Os fluxos de caixa sofrem um desconto da taxa de interesse para o cálculo 

do recebimento, dessa forma traduzindo melhor a realidade do investimento (LIZOTE et al., 

2014).  

É importante ressaltar que podem existir restrições de projeto que vão além da análise 

fundamental de VPL, TIR e Payback descontado, como questões de política, preços e escassez 

de recursos críticos (TOWLER e SINNOTT, 2008). Para esses outros aspectos, se realiza uma 

analise de risco de projeto, para verificação se a realização desse é favorável com os índices 

econômicos previamente discutidos calculados. 

 

2.3.2 Custos 

 

2.3.2.1.  Capital de Investimento 

 

O capital de investimento é também  conhecido pela sigla CAPEX, que é um acrônimo 

do inglês de custo de capital (CAPital EXpenditure). Como já discutido, a estimativa de custo 

de investimento com equipamentos é de suma importância, principalmente para engenheiros 

que não trabalham diretamente no mercado de precificação de equipamentos industriais. 

Diversos autores exploram o assunto em detalhes em referências relevantes, como Seider 

(2016), Luyben (2010), Silla (2003), Towler e Sinnott (2008), entre outros. O CAPEX é 

definido por Towler e Sinnott (2008) como o custo total com projeto, construção, instalação da 

planta industrial e mudanças necessárias para a instalação propriamente dita. Pode ser, ainda, 

dividido conforme: 
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 Dentro da bateria (do  acrônimo em inglês ISBL: InSide Battery Limits), sendo esses, 

subdivididos em diretos e indiretos.  

o Diretos: todos os custos com os equipamentos (reatores, vasos, colunas, 

compressores, bombas, trocadores de calor, etc.); itens de grande 

volume, chamado pelos autores de Bulk Items (tubulações, fiação 

elétrica, isolamentos, válvulas, instrumentos, etc.); construção civil 

(estradas, prédios, valas, etc.) e supervisão; 

o Indiretos: custos com aluguéis para construção (água, energia e máquinas 

temporárias); hora extra e pagamento de especialistas; seguro de 

construção; benefícios dos trabalhadores;  

 

 Fora da Bateria (do  acrônimo em inglês OSBL: OutSide Battery Limits), que são os 

custos das adições necessárias para adequar a infraestrutura do local para o recebimento 

da planta industrial. Alguns exemplos de custos OSBL são plantas de geração de 

energia, utilidades e de separação de gases do ar (se for necessário no processo). 

 Com engenharia e construção (detalhamento de projeto, serviços de supervisão de 

construção, gastos de administração, etc.).  

 Contingência, para prever mudança de escopo do projeto, preços, câmbio. 

 

2.3.2.2.  Capital de operação 

  

O capital de operação é também conhecido pelo acrônimo OPEX, também derivado do 

idioma inglês “OPerational EXpenditure. Alguns exemplos desses custos podem ser divididos 

em diretos e indiretos (TOWLER e SINNOTT, 2008).  

 Diretos: matéria prima, utilidades (combustíveis, vapor, água de resfriamento, 

eletricidade, ar de instrumentação, gases inertes, etc.), produtos consumíveis (solventes, 

catalisadores, inibidores de corrosão, etc.). 

 Indiretos: folha salarial com empregados, manutenção, pesquisa e desenvolvimento, 

impostos e seguro com a propriedade, aluguél do terreno, custos com recursos humanos, 

tecnologia da informação, licenças, pagamentos de royalties, vendas e marketing.  
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Exemplos desses custos são adotados em trabalhos de Junqueira et al. (2018), Luyben 

(2010), Pathak et al. (2011) e Flegiel et al. (2015), entre outros. Nessas referências, os autores 

analisaram o custo anual total dos projetos, para avaliação desses. Nesse trabalho, outros 

parâmetros serão utilizados para avaliação econômica do projeto, como VPL e TIR. O 

desenvolvimento da análise econômica dos projetos é discutida em detalhes no capítulo 3. 

 

2.4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A simulação de processos vêm sido aplicada de forma extensa por engenheiros e 

pesquisadores para simplificar cálculos e rotinas, sendo amplamente utilizada em cálculos para 

balanços de massa e energia por autores (TOWLER e SINNOTT, 2008). Diversos estudos de 

avaliações econômica e ambiental foram realizados com auxílio desses programas, em por 

exemplo, processos de produção de cumeno (JUNQUEIRA et al., 2018), separação de mistura 

binária de acetona-metanol (MANGILI et al., 2018) e produção de isopropilamina (BASTIÃO 

et al., 2018). Os software comerciais mais utilizados são Aspen Plus™, Aspen/HYSYS™, 

UniSim®, PRO/II™ e CHEMCAD™.  

Todas as simulações desse trabalho foram realizadas no software UniSim® Design  

R390.1, com licença adquirida pela Universidade Federal Fluminense. O programa possui uma 

interface de simples acesso ao usuário com diversas operações unitárias já programadas e pode 

ser usado em regime estacionário ou dinâmico, ajudando engenheiros a criar modelos para 

projetos de plantas industriais, monitorar desempenho e elaborar empreendimentos 

(HONEYWELL, 2018). Segundo a empresa, alguns problemas podem ser resolvidos com o 

auxílio do UniSim: 

 Otimização do processo reduzindo CAPEX ou OPEX; 

 Aumentar a efetividade do processo aumentando a eficiência pelo uso de 

ferramentas de produtividade e  implementação de boas práticas; 

 Partidas de plantas mais rápidas e com menos pertubações; 

 Aumento da segurança operacional. 

 



 

CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 

Nesse trabalho, foram estudadas três tecnologias distintas de produção de etilbenzeno, 

sendo elas, a tecnologia convencional baseada no processo original proposto por Luyben  

(2010), com recompressão de vapor e, por último, a alternativa de processo com destilação de 

duplo efeito. O propósito desse trabalho foi comparar a implementação de tecnologias 

alternativas ao processo convencional, abrindo uma discussão acerca da redução de custos por 

diminuição de consumo energético.  

São apresentadas, nesse capítulo, todas as principais condições operacionais dos 

processos, dimensionamento dos equipamentos para simulação e raciocínio para 

desenvolvimento das alternativas ao processo convencional. Ainda, são apresentadas todas as 

expressões matemáticas e considerações realizadas nos equipamentos para estimativa de custos 

de capital e operacional, com suas respectivas referências.  

Ressalta-se, ainda, a discussão da utilização do modelo termodinâmico Chao-Seader, 

responsável por estimar as informações teóricas para o cálculo das propriedades físico-químicas 

dos componentes puros e suas misturas, bem como o equilíbrio químico e de fases, para um 

estado definido (temperatura, pressão, composição e/ou fase). 

 

 

3.1. MODELO TERMODINÂMICO 

 

Luyben (2010) adotou em seu trabalho original o modelo termodinâmico Chao-Seader, 

um modelo semi-empírico que é normalmente recomendado para simulações que tenham a 



33 

 

presença de hidrocarbonetos pesados, com pressões menores que 103,42 bar e temperaturas 

entre 291K e 533K, podendo também ser utilizado para hidrocarbonetos leves (ASPENTECH, 

2006). Ng et al. (2017) discutiram mais profundamente o uso dos modelos termodinâmicos para 

o equilíbrio líquido-vapor de benzeno (B) e etilbenzeno (EB). Como conclusão, os autores 

declararam que os modelos de Peng-Robinson (PR) e Soave-Redlich-Kwong (SRK) têm os 

melhores resultados, quando comparados com dados experimentais. No trabalho dos autores, 

foi adotado o modelo de PR, que prevê melhor as densidades de líquido de hidrocarbonetos 

apolares, componentes principais do processo de etilbenzeno (NG et al., 2017).  

Para o presente estudo, foi considerado o uso do modelo Chao-Seader em todas as 

simulações e casos alternativos, para que os resultados possam ser comparados de forma justa 

com o caso base proposto por Luyben (2010). 

 

3.2 CINÉTICA DO PROCESSO 

 

A cinética utilizada nesse trabalho é a mesma adotada por Luyben (2010) em seu caso 

convencional, seguindo o modelo de Arrhenius (Equação 3.1), com os dados expostos na Tabela 

3.1.  

𝑟𝑖 = 𝐴𝑖  𝑒
−𝐸𝑎𝑖

𝑅𝑇  𝑥 [𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜]        (3.1) 

Na qual i representa as reações descritas na Tabela 3.1, A é a constante pré-exponencial, 

Ea é a energia de ativação (kJ/kmol), R é a constante dos gases perfeitos (8,314 J /K . mol), T é 

a temperatura em Kelvin, ∆Hº é a entalpia de formação (kJ/kmol) e CE,CB,CEB, CDEB são as 

concentrações molares das espécies envolvidas na reação. 

Tabela 3.1 – Dados cinéticos da simulação. 

Reações 
∆Hº 

(kJ/kmol) 

Constante pré-

exponencial (Ai) 

Energia de 

ativação (Eai) 

[kJ/kmol] 

Base de 

concentração 

[kmol/m³] 

Equação 2.1 -1,1 x 10⁵ 1,528 x 10⁶ 71128 CECB 

Equação 2.2 -9,8 x 10⁴ 2,778 x 10⁷ 83680 CECEB 

Equação 2.3 -7,6 x 10³ 1000 62760 CBCDEB 

 

 

 



34 

 

3.3 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS ESTUDADOS 

 

Nesta seção são apresentados os processos estudados, simulados no software UniSim®. 

São descritas as considerações adotadas nos processos, condições operacionais, 

dimensionamento e as particularidades de cada fluxograma de produção. Para todos os 

processos, foi assumido regime estacionário, uso de bombas centrífugas com eficiência de 75% 

operadas a energia elétrica, compressores centrífugos com 75% de eficiência adiabática 

operados a energia elétrica e colunas de destilação com condensadores e refervedores totais 

com pratos de 100% de eficiência de separação (ajustes padrões do software). Além disso, as 

colunas têm pratos perfurados (do inglês, sieve trays) e refervedores do tipo caldeira (do inglês, 

kettle type reboiler). Por último, os reatores são preenchidos com metade em fase líquida e o 

primeiro possui uma serpentina resfriadora que gera vapor, enquanto o segundo é adiabático. 

 

3.3.1 Processo Convencional 

 

O processo convencional proposto por Luyben (2010) está demonstrado na Figura 3.1, 

na qual a razão de refluxo e o diâmetro interno da coluna são representados pelas siglas RR e 

DI, respectivamente. As frações molares dos componentes estão expressas na Figura 3.1. 

 

Fonte: Adaptado de Luyben (2010) 

Figura 3.1 – Fluxograma de processo da tecnologia convencional. 
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No processo, duas correntes de carga fresca de componentes puros (benzeno e etileno) 

entram a 320 K, previamente pressurizadas. Alta pressão é mantida nos reatores para garantir 

que o meio de reação fique em fase líquida a 434 K, uma temperatura necessária para uma taxa 

de reação aceitável (LUYBEN, 2010). A corrente de carga fresca de benzeno é combinada à 

uma corrente rica no mesmo componente (99,89% de benzeno), obtida do destilado da primeira 

coluna de destilação (C1), de forma a reaproveitar todo componente não reagido e, também, 

proporcionar um excesso desse reagente para maior seletividade do processo. O autor optou por 

escolher uma bateria de 2 reatores do tipo CSTR (do acrônimo em inglês, Continuous Stirred 

Tank Reactor) para realizar as reações evidenciadas, sendo que no primeiro reator há uma 

serpentina resfriadora que retira o calor proveniente das reações exotérmicas, produzindo 10,3 

MW de vapor de baixa pressão, o qual pode ser reaproveitado em algum trocador de calor na 

planta ou exportado e vendido. O autor justifica o uso dos dois reatores de forma que, no 

primeiro, haja uma conversão alta de etileno e no segundo, haja a reação de transalquilação, 

que transforma DEB de volta a EB. O segundo reator é adiabático e recebe uma combinação da 

corrente de saída do primeiro reator com um reciclo rico em dietilbenzeno (DEB), obtido no 

fundo da segunda coluna de destilação. O reciclo de DEB é realizado para promover uma 

recuperação do produto não desejado formado, por meio de sua transalquilação. A corrente de 

saída do segundo reator é alimentada no 9º prato da  primeira coluna de destilação (C1), dotada 

de 19 pratos com condensador e refervedores totais. O produto de fundo da mesma coluna é 

enviado para alimentar o 14º prato da segunda coluna (C2) composta de um total de 23 pratos, 

com condensador e refervedor totais. O destilado da segunda coluna é uma corrente com pureza 

de 99,9% molar no composto de interesse, etilbenzeno. 

As colunas de destilação operam em condições de vácuo, operando a 0,3 atm e a 0,1 

atm, respectivamente. O autor justifica o uso dessas pressões pelos pontos de ebulição elevados 

em condições normais dos componentes do processo, favorecendo o uso de vácuo nas colunas, 

pois a prática aumenta as volatilidades relativas dos componentes e diminui, por consequência, 

o gasto energético nos refervedores e condensadores. Pressões mais baixas resultam em uma 

temperatura menor na base da coluna de destilação, diminuindo o custo com a fonte de energia 

do refervedor e uma área de troca térmica menor nesse equipamento é viável. Por outro lado, 

aumenta-se a área do condensador, por existir nesse uma temperatura menor. Nesse sentido, um 

estudo econômico para a escolha das pressões das colunas foi dirigido pelo autor e o mesmo 

adotou as pressões descritas como a combinação de melhor resultado. 
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3.3.1.1 Simulação do processo convencional 

 

Para a simulação do caso convencional, alguns estudos de caso foram realizados no 

simulador para que fosse alcançada a maior proximidade possível com o autor, de forma que 

os erros das correntes (temperatura, pressão, vazões molares e frações molares) da simulação 

com as do autor (LUYBEN, 2010) não passassem de um valor limite de desvio percentual de 

5%. A Figura 3.2 ilustra o fluxograma de processo com os resultados obtidos nesse trabalho, 

enquanto a Figura 3.3 apresenta o fluxograma no ambiente de simulação em UniSim®. 

 

Figura 3.2 – Fluxograma do processo pela tecnologia convencional obtido pela simulação. 

 

Figura 3.3 – Simulação do processo pela tecnologia convencional. 
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O primeiro estudo de caso foi realizado para determinar o volume dos reatores, uma vez 

que foi constatada uma certa ambiguidade na referência original sobre o dimensionamento 

desses equipamentos. Pode-se inferir, erroneamente, que o volume total de cada CSTR seja de 

400 m³, pois o autor indica em seu diagrama de fluxo de processo (PFD, do acrônimo em inglês: 

Process Flow Diagram) que o volume do reator é de 200 m³ em conjunto com a palavra em 

inglês “líquido” imediatamente abaixo. No desenvolvimento do texto, Luyben (2010) declarou 

que os reatores têm seus volumes preenchidos pela metade com líquido, o que pode causar um 

equívoco, no sentido de que 200 m³ seriam somente o volume de líquido dentro do reator. 

Portanto, com o objetivo de esclarecer a dúvida, foi realizado um estudo variando o volume 

total dos reatores mantendo a temperatura da saída do reator 1 como a do caso original (434 K) 

e deixando fixo o nível de líquido no equipamento em 50%. Por meio de comparações 

percentuais do fluxo molar de cada componente na saída dos reatores da simulação com os 

evidenciados pelo autor,  foi possível verificar que o volume total de reator que mais se 

aproxima do autor é de 200 m³, sanando a dúvida que tinha se estabelecido de início. 

O segundo estudo de caso foi dirigido para se atingir a maior proximidade possível com 

os fluxos molares resultantes da simulação de Luyben (2010). Nesse estudo, foi variada a 

temperatura de saída do primeiro CSTR, com a temperatura variando de um valor limite inferior 

de 425 K até um valor limite superior de 443 K com um passo de 0,25 K, ou seja, um desvio 

máximo de 2% em relação à temperatura original. No estudo, foi concluído que a temperatura 

da corrente à jusante do primeiro reator (corrente 3), que mais se aproxima com os resultados 

obtidos por Luyben (2010) é de 432,75 K, enquanto o autor adota a temperatura de 434 K. 

Outra constatação, foi que a alimentação da segunda coluna se dá no 12º prato, ao 

contrário do que o indicado no PFD original, no 14º. A alimentação no 12º prato não é a mais 

otimizada energéticamente, porém, é a que fornece os resultados de correntes de energia no 

condensador e refervedor mais próximos ao autor. Isso pode ser explicado pelo desvio da 

simulação, uma vez que as propriedades do modelo termodinâmico e algoritmos de cálculo no 

software Aspen Plus™ podem ser diferentes do que os usados no UniSim®. 

A temperatura do fundo da coluna C2 não foi compatível com a do trabalho original e 

foi preciso adicionar um trocador de calor (E-100) para elevar a temperatura de 378 K para 408 

K no reciclo. 

Os erros em relação às correntes da simulação comparadas ao trabalho original serão 

evidenciados no capítulo 5, próprio para resultados. 
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3.3.2 Processo por recompressão de vapor 

 

Com objetivo de redução de gastos energéticos pela técnica de recompressão de vapor, 

sugeriu-se alterar o processo convencional na primeira coluna de destilação, pela adoção de um 

trocador casco tubos para substituir o refervedor da coluna C1 e o condensador da coluna C2 e, 

também, pela aplicação de um compressor para elevação de pressão e temperatura da corrente 

de topo da segunda coluna. Um último resfriador (E-102) foi adicionado para condensar o 

produto de forma que ele saia com fração de vapor (FV) igual a 0.  

Os resultados obtidos são demonstrados na Figura 3.4. Todos os aspectos de 

dimensionamento de equipamentos foram mantidos iguais à simulação do caso convencional. 

 

Figura 3.4 – Fluxograma do processo por recompressão de vapor. 

 

3.3.2.1 Simulação do processo por recompressão de vapor 

 

Para simular o processo, foi necessária a adição de um absorvedor com refluxo, ao invés 

da primeira coluna de destilação (C1), um absorvedor refervido ao invés da segunda coluna de 

destilação (C2), um trocador de calor casco tubo para troca térmica entre a corrente “Fundo C1” 

e “Topo C2 Comprimido”, um vaso de flash para gerar a corrente de vapor que volta para a 
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coluna C1 (“Boilup”) e a corrente de líquido que segue para o equipamento C2 e, por último, 

um resfriador (E-101) para condensar completamente a corrente “Topo C2 Comprimido*”, para 

que o refluxo que entra no absorvedor refervido C2  e o produto ficassem em fase líquida. 

 

Figura 3.5 – Simulação do processo por recompressão de vapor. 

Para a compressão, foi dirigido um estudo para saber até que pressão a corrente de topo 

do equipamento C2 deveria ser elevada, de forma a fornecer aproximadamente, uma diferença 

de 10 K com a corrente “Fundo C1” (SMITH, 2005). Como a energia gasta no compressor é 

diretamente proporcional com a pressão de saída do equipamento conforme demonstrado na 

Figura 3.6, foi escolhida a menor elevação que fornecesse o gradiente pela dita referência.  

 

Figura 3.6 – Estudo da variação de energia no compressor e pressão de descarga. 

As especificações do trocador de calor “E-101” são definidas para que no vaso de flash, 

haja um valor de fração de vapor suficiente para separar as correntes “Boilup” e “Entrada C2” 
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com os valores corretos. Essas, devem ter os valores exatamente iguais de vazão molar às 

correntes do mesmo nome encontradas no caso original dentro do ambiente de coluna, uma 

ferramenta do software de simulação, que permite a verificação das correntes dentro de uma 

coluna de destilação, como representado nas Figuras 3.7 e 3.8. 

Nesse sentido, um estudo auxiliar foi conduzido para saber qual valor de fração de vapor 

que a corrente que entra no vaso de flash deveria ter para a separação apropriada. Como 

resultado, o valor de fração de vapor encontrado foi de 0,4284. 

 

Figura 3.7 – Simulação do ambiente de coluna no UniSim®. 

 

Figura 3.8 – Ambiente de coluna e informações sobre correntes. 
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3.3.3 Processo por destilação de duplo efeito 

  

No processo de produção de etilbenzeno utilizando a tecnologia de destilação de duplo 

efeito, a coluna C2 foi substituída por duas outras colunas integradas energeticamente entre si, 

onde C2- opera em uma pressão menor e C2+, em uma pressão maior. A coluna C2- é dotada 

de 21 pratos, enquanto a C2+ tem 24 pratos. A corrente de fundo da primeira coluna é dividida 

em duas, sendo uma parte alimentada ao 11º prato da coluna de menor pressão, enquanto o 

restante é pressurizado para ser alimentado no 12º prato da coluna que opera em pressão mais 

elevada. Pelos estudos conduzidos no desenvolvimento da simulação, a pressão da coluna C2+ 

é de 0,5 atm e a razão das vazões molares entre a corrente que segue para a coluna C2- e a 

corrente de fundo da primeira coluna deve ser de 0,539. Após as destilações nessas colunas, os 

produtos de fundo são reunidos em uma única corrente, que passa por um resfriador para 

condensação dessa. Os produtos de topo de cada uma dessas colunas, são unidos em uma 

corrente de produto final, conforme apresentado na Figura 3.9. 

Com excessão das alterações após a primeira coluna de destilação C1, o processo 

permaneceu inalterado em relação ao caso base. 

 

Figura 3.9 – Fluxograma do processo por destilação de duplo efeito. 
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3.3.3.1  Simulação do processo por destilação de duplo efeito 

 

Como citado anteriormente, as alterações no processo consistiram em separar a segunda 

coluna de destilação em duas e integrá-las energeticamente. Para tal feito, foi adotado um 

conjunto de um absorvedor com refluxo (C2-) e um absorvedor refervido (C2+) para que as 

correntes “Topo C2+” e “Fundo C2-” pudessem trocar calor entre si, como visto na Figura 3.10.  

 

Figura 3.10 – Simulação do processo por destilação de duplo efeito. 

Primeiramente, para realização da integração energética foi preciso estimar qual 

conjunto de colunas separaria a corrente “Fundo C1” da forma desejada, em uma corrente rica 

em EB no topo e, no fundo, rica em DEB. Para isso, foi feito um esquema com duas colunas de 

destilação pelo método de shortcut, variando a pressão da coluna inferior e mantendo a superior 

inalterada em 0,1 atm. O método shortcut é um algoritmo simplificador para determinar 

parâmetros essenciais de dimensionamento em colunas, como número de pratos, prato de 

alimentação e razão de refluxo mínima. Para execução do mesmo, é necessário determinar os 

componentes chave-leve e chave pesada, que são, respectivamente, o componente de menor 

volatilidade que sai no destilado de uma coluna e o de maior volatilidade que sai no fundo da 

coluna.  

Quanto à integração energética, é necessário que a corrente de energia do refervedor da 

coluna de menor pressão (C2-) seja numericamente igual à corrente de energia do condensador 

da coluna de maior pressão (C2+). Dessa forma, foi desenvolvido um algoritmo de estudo com 

os módulos de shortcut no UniSim®, representado na Figura 3.11, para que fosse possível 

determinar qual era a razão das vazões molares entre a corrente que seguia para a coluna C2- e 
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a corrente “Entrada Shortcut” (equivalente à corrente “Fundo C1” na simulação completa), que 

resultava na igualdade numérica das correntes “Ref C2-” e “Cond C2+”.  

 

Figura 3.11 – Estudo do método shortcut para determinação de parâmetros das colunas. 

O algoritmo de estudo consistiu em: 

 Determinar os componentes chave leve no fundo e chave pesada no topo da 

coluna, com suas respectivas frações molares nessas correntes; 

 Determinar a pressão da segunda coluna que seja estudada; 

 Alterar no módulo de shortcut os parâmetros de pressão no condensador e 

refervedor e razão de refluxo, sendo sempre essa igual a 1,5 vezes a razão 

mínima de refluxo calculada pelo próprio simulador, conforme a Figura 3.12; 

 

Figura 3.12 – Ambiente de inserção de dados no módulo Shortcut. 
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 Realizar um estudo de caso variando a razão da divisão das correntes no “TEE-

100*” para verificar qual é o valor que resulta na igualdade numérica entre 

correntes de energia “Ref C2-” e “Cond C2+”; 

 Com os resultados, aplicar no equipamento “TEE-100*” e verificar a igualdade 

numérica das correntes de energia citadas, conforme a Figura 3.13; 

 

Figura 3.13 – Estudo do caso em que C2+ opera a 0,5 atm. 

 Com os dados obtidos no módulo Shortcut de cada coluna (número de pratos, 

razão de refluxo e estágio de alimentação), aplicar em um segundo estudo com 

módulos de colunas de destilação para verificar se há um gradiente de 

temperatura razoável entre o destilado da coluna de maior pressão e o fundo da 

coluna de menor pressão, conforme representado na Figura 3.14. Esse estudo 

também fornece os valores de vazão molar de correntes que devem retornar às 

colunas como “Boilup” e “Refluxo” no ambiente de coluna do simulador, já 

citado no seção 3.3.2.1, para que esses sejam aplicados no modelo com 

substituição das colunas completas por um absorvedor com refluxo (C2-) e um 

absorvedor refervido (C2+) proposto no PFD da Figura 3.10.  
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Figura 3.14 – Aplicação do método shortcut nos módulos de destilação no UniSim®. 

Um trocador de calor casco tubo (E-101) para troca térmica entre as correntes foi 

adotado junto a um vaso de flash para gerar a corrente de vapor (“Boilup”) que volta para a 

coluna superior (C2-) e uma corrente rica em DEB que segue de encontro com a corrente 

“Fundo C2+”. Ainda no trocador E-101, a corrente “Topo C2+” é dividida, sendo que parte se 

encontra com a corrente “Topo C2-” para a composição da corrente “Produto” e a outra, segue 

de volta para a coluna inferior (C2+) na corrente “Refluxo”. Os valores das correntes de 

“Boilup” e “Refluxo” na simulação foram obtidos no estudo citado acima, no ambiente de 

coluna.   

Pelos estudos conduzidos, a pressão da coluna C2+ deve ser de 0,5 atm, pois o gasto 

energético no refervedor é diretamente proporcional à pressão de operação e essa é a menor 

pressão que fornece um gradiente de temperatura aceitável para troca térmica entre as correntes, 

conforme demonstrado na Figura 3.15. 
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Figura 3.15 - Variação do consumo energético do refevedor com a pressão de operação de 

uma coluna de destilação. 

 

3.4 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Para a estimativa de custos de cada tipo de equipamento, o livro de Seider et al. (2016) 

foi extensamente consultado. Todas as equações apresentadas a seguir para custo de compra de 

equipamentos foram retiradas diretamente dessa referência. Todas as equações são corrigidas 

por índices de custo anuais, sendo que essa referência declara que utiliza índice de custo de 567, 

que é a média do ano de 2013. A correção das equações é feita pela multiplicação do resultado 

por uma razão do índice de custo atual pelo declarado pela referência. Para o presente estudo 

não será considerada a correção das equações, uma vez que julga-se que o índice de 2013 é o 

suficiente para estimativa desse trabalho. 

Em relação à estimativa de custos de operação, OPEX, as referências são diversas e 

indicadas na Tabela 3.5. 
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3.4.1 Custos de capital 

 

A seguir, são apresentadas de forma sucinta as equações para estimativa de investimento 

inicial com explicações do significado de cada variável e suas respectivas unidades. 

 

3.4.1.1 Trocadores de calor 

 

Para trocadores de calor, o valor de compra é dado na Equação (3.2): 

𝐶𝑃 =  𝐹𝑃𝐹𝑀𝐶𝐹𝐿𝐶𝐵𝑇𝐶         (3.2) 

Na qual,  

 CP – Custo de compra. Dólares; 

 FP – Fator de pressão. Adimensional; 

 FMC – Fator de material de construção. Adimensional; 

 FL – Fator de correção do comprimento do tubo. Adimensional; 

 CBTC – Custo base do tipo de trocador de calor. Dólares; 

Para os fatores de material de construção e de pressão, existem expressões empíricas 

para determinar seus valores, as quais estão expressas nas Equações 3.3 e 3.4. Como correção 

do comprimento do tubo (FL) foi utilizado o valor de 1,12 que é correspondente ao uso de tubos 

de 12 ft no trocador de calor.  

𝐹𝑀𝐶 = 𝑎 + (
𝐴

100
)𝑏         (3.3) 

 Fatores a e b – Fatores para materiais de construção. Foi assumido que os 

trocadores são construídos em aço inoxidável, dessa forma, a = 1,75 e b = 0,13. 

Adimensional; 

 A – Área. Pés quadrados; 

𝐹𝑃 = 0,9803 + 0,018(
𝑃

100
) +  0,0017(

𝑃

100
)2     (3.4) 

 P – Pressão. Psig; 

Para as equações de custo base, é necessário estimar a área de troca térmica. Para isso, 

calcula-se a diferença de temperatura média logarítmica (DTML) pela Equação 3.5. 
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Posteriormente, estima-se a área pela Equação 3.6. Foram assumidas duas equações para 

cálculo do custo base, a Equação 3.7 para os refervedores das colunas (tipo caldeira) e para 

todos os outros trocadores de calor (tipo cabeçote flutuante), a Equação 3.8.  

 

∆𝑇𝐷𝑇𝑀𝐿 =  
(𝑇𝑄1−𝑇𝐹2)− (𝑇𝑄2−𝑇𝐹1)

ln (
 𝑇𝑄1−𝑇𝐹2

𝑇𝑄2−𝑇𝐹1
)

       (3.5) 

 Na qual, 

 TQ1 – Temperatura de entrada do terminal quente. º F; 

 TQ2 – Temperatura de saída do terminal quente. º F; 

 TF1 – Temperatura de entrada do terminal frio. º F; 

 TF2 – Temperatura de saída do terminal frio. º F; 

𝐴 =
𝑄

𝑈.  ∆𝑇𝐷𝑇𝑀𝐿
          (3.6) 

 A – Área. Pés quadrados, ft²; 

 U – Coeficiente de transferência de calor global. BTU/(º F . ft² . h); Foi assumido 

um valor de 150 BTU/(º F . ft² . h) para os cálculos, pois é um valor médio em 

trocadores de calor que têm condensação com troca térmica entre correntes de 

água e hidrocarbonetos leves (SEIDER et al., 2016) 

𝐶𝐵−𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 = exp {12,3310 − 0,8709[ln(𝐴)] + 0,09005 [ln(𝐴)]²}  (3.7) 

 A – área. Pés quadrados; 

 CB – Caldeira – Custo base para o trocador de calor tipo caldeira. Dólares; 

𝐶𝐵−𝐶𝑎𝑏𝑒ç𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 = exp {12,0310 − 0,8709[ln(𝐴)] + 0,09005 [ln(𝐴)]²} (3.8) 

 A – área. Pés quadrados; 

 CB – Cabeçote flutuante – Custo base para o trocador de calor tipo cabeçote flutuante. 

Dólares; 

Para as temperaturas das correntes que realizam resfriamento e aquecimento nos 

trocadores, foi necessário assumir heurísticas de utilidades. Para condensadores e resfriadores 

é utilizada água de resfriamento (no inglês, cooling water - CW), enquanto nos aquecedores 

utiliza-se os diferentes tipos de vapor como fluido de troca térmica, demonstrados na Tabela 

3.2. 
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Tabela 3.2 – Heurísticas para utilidades. 

Utilidade Parâmetro Entrada Saída Referência 

Água de resfriamento (CW) 

Temperatura 30º C 40º C 
Turton et al. 

(2012) 

Pressão 516 kPa 496 kPa 
Turton et al. 

(2012) 

Vapor de baixa pressão (Low 

Pressure Steam) - LPS 

Temperatura 135º C 135º C 
Seider et al. 

(2016) 

Pressão 310 kPa 310 kPa 
Seider et al. 

(2016) 

Vapor de média pressão 

(Medium Pressure Steam) - 

MPS 

Temperatura 185º C 185º C 
Seider et al. 

(2016) 

Pressão 1135 kPa 1135 kPa 
Seider et al. 

(2016) 

Vapor de alta pressão (High 

Pressure Steam) - HPS 

Temperatura 254º C 253.7º C 
Seider et al. 

(2016) 

Pressão 4238 kPa 4238 kPa 
Seider et al. 

(2016) 

 

3.4.1.2 Colunas de destilação 

 

Para as colunas de destilação, deve-se considerar o custo conjunto de compra do corpo 

da coluna com bocais e suportes, de plataformas e escadas e, por último, pratos e recheios, 

conforme demonstrado nas Equações 3.9 até 3.15. Os diâmetros e comprimentos das colunas 

são calculados pelo software UniSim®. 

𝑊 =  𝜋(𝐷 + 𝑡𝑠)(𝐿 + 0,8 ∗ 𝐷𝑖)𝐷𝑖𝜌         (3.9) 

𝐶𝑉 = exp{10,5449 − 0,4672 ln(𝑊) + 0,05482 [ln(𝑊)]2}             (3.10) 

𝐶𝑃𝐿 = 341 𝐷0,63316𝐿0,80161                  (3.11) 

𝐶𝑃𝐶 = 𝐹𝑀𝐶𝐶𝑉 +  𝐶𝑃𝐿                   (3.12) 

𝐶𝑇 = 𝑁𝑇𝐹𝑁𝑇𝐹𝑇𝑇𝐹𝑀𝑃𝐶𝐵𝑇                  (3.13) 

𝐶𝐵𝑇 = 468 exp(0,1482𝐷𝑖)                  (3.14) 

𝐹𝑁𝑇 =
2,25

1,0414𝑁𝑇                   (3.15) 

Nas quais,  

 W – Massa do corpo da coluna. Libras; 

 CV – Custo do corpo da coluna. Dólares; 
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 ρ – Densidade do aço-carbono. Libras por polegadas ao cubo; O valor usado foi 

de 0,284 lb/in³ (SEIDER et al., 2016). 

 ts – Espessura da parede. Polegadas; Os valores são definidos de acordo com o 

diâmetro interno do corpo da coluna, de acordo com a referência. 

 CPL – Custo do conjunto de escadas e plataformas. Dólares; 

 D – Diâmetro. Polegadas; 

 L – Comprimento. Polegadas; 

 CPC – Custo do corpo da coluna com o conjunto de escadas. Dólares; 

 FMC – Fator de material de construção do corpo da coluna. Adimensional; 

 CT – Custo de pratos instalados. Dólares; 

 CBT – Custo base por prato. Dólares por prato; 

 NT – Número de pratos. Pratos; 

 FNT – Fator de correção do número de pratos. Adimensional; Se NT for menor 

que 20, a Equação 3.15 se aplica. Se não, FNT é igual a 1. 

 FTT – Fator do tipo de prato. Adimensional;  

 FMP – Fator do material de construção do prato. Adimensional; 

 

3.4.1.3 Bombas 

 

Quanto às bombas, foi assumido que toda a bomba adquirida deve ter seu par idêntico 

para que seja substituída caso ocorra algum problema operacional. Primeiramente, deve-se 

estimar o fator de tamanho da bomba pela Equação 3.16, sendo o mesmo utilizado nas outras 

expressões matemáticas de custos para esse tipo de equipamento. 

𝑆 =  𝑄𝐻0,5                    (3.16) 

Na qual, 

 S – Fator de tamanho. 

 H – Head da bomba. Unidade de ft; 

 Q – Vazão. Unidade de galões por minuto; 

Depois da estimativa do fator de tamanho, pode-se estimar o custo base, por meio da 

Equação (3.17), sendo a mesma válida no intervalo 400 < S < 100000. 
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𝐶𝐵𝐵 = exp {12,1656 − 1,1448[ln(𝑆)] + 0,0862 [ln(𝑆)]²}             (3.17) 

Na qual, 

 CBB – Custo base da bomba. Dólares; 

Finalmente, é possível mensurar o valor de compra da bomba, sem o motor elétrico 

incluso, pela Equação 3.18. 

𝐶𝑃 =  𝐹𝑇𝐵𝐹𝑀𝐶𝐶𝐵𝐵                   (3.18) 

Na qual, 

 CP – Custo de compra. Dólares; 

 FTB – Fator de tipo da bomba. Adimensional; 

 FMC – Fator de material. Adimensional; 

 Para estimativa de custo do motor elétrico das bombas, as Equações 3.19 até 

3.23 são descritas: 

𝑃𝐶 =  
𝑃𝑇

𝜂𝑃𝜂𝑀
=  

𝑃𝐵

𝜂𝑀
                   (3.19) 

η𝑃 = −0,316 + 0,24015 ln (Q) − 0,01199[ln(Q)]²              (3.20) 

η𝑀 = 0,80 + 0,0319 ln (𝑃𝐵) − 0,00182[ln(𝑃𝐵)]²               (3.21) 

𝐶𝐵𝐶 = 𝑒𝑥𝑝 {5,9332 + 0,16829[𝑙𝑛(𝑃𝐶)] − 0,0862 [𝑙𝑛(𝑃𝐶)]² +

                   0,071413[𝑙𝑛(𝑃𝐶)]³ − 0,0063788[𝑙𝑛(𝑃𝐶)]⁴}               (3.22) 

𝐶𝑃 =  𝐹𝑇𝑀𝐶𝐵𝑀                   (3.23) 

Nas quais, 

 PC – Consumo de energia. HP; 

 PT – Consumo téorico de energia da bomba. HP; 

 PB – Consumo energético real da bomba. HP; 

 ηM – Eficiência fracionária do motor elétrico. Adimensional; 

 ηP – Eficiência fracionária da bomba. Adimensional; 

 Q – Vazão. Galões por minuto; 

 CBC – Custo base do motor. Dólares; 

 CP – Custo de compra. Dólares; 
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 FTM – Fator do tipo de motor. Adimensional; Foi utilizado o fator de 1,8, 

seguindo a referência para motores à prova de explosão e operando a 3600 rpm, 

pois o produto é inflamável. 

O custo do conjunto de bomba mais motor elétrico é obtido pela soma dos custos de 

compra individuais dados pelas Equações 3.18 e 3.23. 

 

3.4.1.4 Compressores 

 

Para o tipo de compressor, foi considerado ser do tipo centrífugo, pois esse tipo se tornou 

extensamente popular pelo fácil controle, fluxo sem grandes variações, possibilidade de operar 

com grandes vazões e manutenção baixa (SEIDER et al., 2016). Para esse tipo de compressor, 

a Equação 3.24 representa o seu custo de compra e a Equação 3.25, seu custo base. 

𝐶𝑃 =  𝐹𝐷𝐹𝑀𝐶𝐶𝐵𝐶                   (3.24) 

𝐶𝐵𝐶 = exp {[9,1553 + 0,63[ln(𝑃𝐶)]}                (3.25) 

Nas quais, 

 CP – Custo de compra. Dólares; 

 FD – Fator de tipo de energia – Para nosso caso foi assumido que FD é igual a 1, 

pois o compressor tem um motor elétrico. Adimensional; 

 FMC – Fator de material de construção– O material escolhido foi aço inoxidável 

e o fator de material desse é de 2,5. Adimensional; 

 CBC – Custo base do compressor – Depende do tipo de compressor. Dólares; 

 PC – Consumo de energia. HP; 

 

3.4.1.5 Vasos e Reatores 

  

O custo de vasos é igual à Equação 3.12. Como simplificação, os reatores podem ser 

considerados como vasos, para estimativa de custo de capital como realizado por Luyben 

(2010). 
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3.4.1.6 Outros 

 

Algumas diretrizes estão esclarecidas na Tabela 3.3. Outros custos que estão associados 

com os custos de equipamentos, estão relacionados na Tabela 3.4.  

Tabela 3.3 - Diretrizes para cálculos. 

Diretriz Valor Referência 

Tempo de operação 8000h /ano Towler e Sinnott (2008) 

Tempo de vida do projeto 13 anos --- 

Taxa de interesse no 

investimento 
10% ao ano  --- 

Depreciação 10 anos PwC (2018) 

Taxa Fiscal 34% Deloitte (2017) 

Operadores por turno - NOP 5 Towler e Sinnott (2007) 

Número de turnos - NTU 3 Turton et al. (2012) 

Fator de localidade no Brasil - 

FLB 
1,14 Towler e Sinnott (2007) 

Custo depreciável com fator 

de localidade - CD 

FLB x CAPEX(Diretos + 

Indiretos) 
--- 

Capital de giro - CG 15% CD Towler e Sinnott (2007) 

 

Tabela 3.4 – Outros custos de capital. 

Local Tipo de custo Valor Referência 

ISBL 

(Diretos) 

Custos de equipamentos - CE 
Equações 

3.2-3.25 
Seider et al. (2016)  

Bulk Items (tubulações, fiação elétrica, 

etc) - BI 
20% CE Peters (2003) 

OSBL 

(Diretos) 

Custos com terreno 1% CE Silla (2003) 

Outros (Armazém, iluminação, etc.) 
40% 

(CE+ BI) 
Towler e Sinnott (2007) 

Campo 

(Indiretos) 

Obras civis 

5% CE 

Sinnott (2005) 

Gastos no campo (Hora extra, 

alimentação) 

Gerais (Taxas, importações, etc.) 5% CE 

Projeto e engenharia (Administração, 

supervisão, etc) 
7% CE 

Contingência 7% CE Peters (2003) 

Outros (Partida da planta, licenças, etc.) 10% CE Humbird et al. (2011) 
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3.4.2 OPEX 

 

Para custos operacionais, fez-se o uso de diversas referências que estão relacionadas na 

Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Custos de OPEX. 

Tipo Descrição Valor Referência 

Fixo       

(Diretos) 

Manutenção (materiais e mão de obra) - 

MT 
5% CD Sinnott(2005) 

Mão de obra (supervisão, laboratório, 

operação, etc.) - MDO 

50.000 x (NOP 

+ NTU) 

Towler 

(2007) 

Despesas Gerais - DG 50% MDO 
Sinnott(2005) 

Seguro e licenças 2% CD 

Variável 

(Diretos) 

Custo com Matéria Prima - CMP 
Apresentados 

no capítulo 4 
ICIS (2018) 

Custos com Utilidades - CU 
Apresentados 

no capítulo 4 
ICIS (2018) 

Gerais (materiais de limpeza, 

acessórios, etc.) 
10% MT Sinnott(2005) 

Outros 

(Indiretos) 

Pesquisa e desenvolvimento 
1% 

Faturamento 
Towler e 

Sinnott 

(2008) 

Vendas e marketing 2% OPEX 

Recursos humanos, contabilidade, 

finanças, etc. 

35% (MDO + 

DG) 

 

 

3.5 FLUXO DE CAIXA 

 

 Para a construção do fluxo de caixa de cada caso será considerado que nos primeiros 

três anos se terá somente a fase de projeto e construção da planta petroquímica. Dessa forma, 

no primeiro ano de todo projeto, 30% da soma de CD com o capital de giro será investido, 

considerando o mesmo uma entrada negativa no caixa, pois é um desembolso. No segundo e 

no terceiro anos de projeto, o restante do montante de CD com capital de giro será investido em 

cada ano igualmente, entrando novamente como dois fluxos de caixa negativos.  
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 Todos os anos a partir do fim da construção, os fluxos de caixa serão positivos, 

caracterizando a recuperação do investimento, sendo que os valores desses são descontados a 

cada ano de acordo com a taxa de interesse imposta sobre o projeto, a partir do primeiro ano de 

operação. Dessa forma, pode ser observado nos resultados gráficos evidenciados no capítulo 5, 

que o fluxo de caixa acumulado se recupera ao longo do tempo de vida do projeto. Os fluxos 

de caixa são compostos não somente por receita bruta mas, também, pagamento de impostos.  

Quanto aos desembolsos com esses últimos, a depreciação é considerada como 

incentivo fiscal, conforme discutido no capítulo 2 desse trabalho. Nesse sentido, os únicos 

rendimentos tributáveis pelo governo são aqueles em que a depreciação seja considerada, ou 

seja, todos os anos durante 10 anos, os rendimentos brutos serão descontados de 10% do capital 

de investimento fixo (CD) e esses, são considerados os rendimentos taxáveis. No primeiro ano 

de operação, não há pagamento de impostos, pois o pagamento desses é relativo à receita do 

ano anterior.  

 O fluxo de caixa foi considerado com 13 anos de tempo de vida de projeto, com 10% 

de depreciação em base fixa (PWC, 2018), com taxa fiscal de 34% (DELOITTE, 2017) e taxa 

de interesse de 10%. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia do presente estudo para comparação entre 

as tecnologias de produção de etilbenzeno, sendo elas: convencional, proposta por Luyben 

(2010), com tecnologia de recompressão de vapor e com tecnologia de destilação de duplo 

efeito.  

A partir da simulação computacional de cada planta química com as respectivas 

tecnologias foi possível estimar os custos de CAPEX e OPEX de cada planta, sendo dessa 

forma, possível compará-las economicamente por meio do cálculo de VPL, TIR e Período de 

Retorno (Payback). 

Resumidamente, o trabalho seguiu as etapas: 

 Simulação do processo convencional no software UniSim® com os dados fornecidos 

pelo autor. 

 Validação de desvios relativos ao autor, numa base de erro máximo de 5%. 

 Simulação do processo com recompressão de vapor no software UniSim®, fazendo 

alterações a partir do processo convencional. 

 Simulação do processo com destilação de duplo efeito no software UniSim®, fazendo 

alterações a partir do processo convencional. 

 Avaliação econômica dos processos. 

 Comparação entre casos. 
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4.1 PROCESSO CONVENCIONAL 

 

 A descrição da simulação do processo de produção com a tecnologia convencional se 

encontra na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Descrição das adoções no processo convencional. 

Descrição 

Simulação do processo de produção de etilbenzeno pela tecnologia convencional. 

Referência base: Luyben (2010). 

Modelagem: Balanços de massa e energia e equações intrínsecas aos módulos de 

equipamentos utilizados no UniSim®. 

Modificações: Foi necessário adicionar a bomba P-101 à corrente de destilado da primeira 

coluna pois essa não é representada no PFD original. A bomba P-100 também não foi 

representada no PFD original. Por último, foi necessário adicionar o trocador de calor E-100, 

pois a temperatura de fundo da segunda coluna descrita pelo autor (407 K) não foi atingida. 

Condição de operação: Regime permanente (estado estacionário). 

Alimentação: Benzeno e Etileno puros a 320 K e 20 atm. 

Restrição: Produção de uma corrente rica em etilbenzeno com, no mínimo, 99,9% de pureza 

molar. Valores obtidos da simulação não devem desviar mais do que 5% do trabalho original. 

Objetivo: Comparar resultados obtidos na simulação com o processo proposto originalmente. 

Calcular os custos com CAPEX e OPEX e, com os resultados, avaliar a planta 

economicamente. 

Considerações para cálculos de CAPEX e OPEX: 

        • Bombas centrífugas com eficiência de 75%, com motor elétrico à prova de explosão 

operando a 3600 rpm. Toda bomba tem seu par idêntico caso ocorra eventualmente um 

problema. 

        • Compressores centrífugos elétricos com 75% de eficiência adiabática construídos com 

aço inoxidável. 

        • Trocadores de calor: tipo caldeira nas colunas e de cabeçote flutuante nos outros. 

        • Nas colunas de destilação, pratos perfurados feitos de aço carbono com 100% de 

eficiência. 

        • Reatores são considerados como vasos de pressão para estimativa de custos. O custo de 

ambos os reatores é considerado igual. 
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4.2 PROCESSO COM RECOMPRESSÃO DE VAPOR 

 

 A descrição do processo intensificado com recompressão de vapor está na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Descrição das adoções no processo intensificado com recompressão de vapor. 

Descrição 

Simulação do processo de produção de etilbenzeno pela tecnologia intensificada com 

recompressão de vapor. 

Referência base: Luyben (2010). 

Modelagem: Balanços de massa e energia e equações intrínsecas aos módulos de 

equipamentos utilizados no UniSim®. 

Modificações: Foi necessário adicionar a bomba P-101 à corrente de destilado da primeira 

coluna pois essa, não é representada no PFD original. A bomba P-100 também não foi 

representada no PFD original. Além disso, foi necessário adicionar o trocador de calor E-100, 

pois a temperatura de fundo da segunda coluna descrita pelo autor (407 K) não foi atingida e, 

por último, o trocador E-102 foi adicionado para condensar a corrente "Topo C2 

comprimido*". 

Condição de operação: Regime permanente (estado estacionário). 

Alimentação: Benzeno e Etileno puros a 320 K e 20 atm. 

Restrição: Produção de uma corrente rica em EB com, no mínimo, 99,9% de pureza molar.  

Objetivo: Comparar resultados obtidos na simulação com o processo proposto originalmente. 

Calcular os custos com CAPEX e OPEX e, com os resultados, avaliar a planta 

economicamente. 

Considerações para cálculos de CAPEX e OPEX: 

        • Bombas centrífugas com eficiência de 75%, com motor elétrico à prova de explosão 

operando a 3600 rpm. 

        • Compressores centrífugos elétricos com 75% de eficiência adiabática construídos com 

aço inoxidável. 

        • Trocadores de calor: tipo caldeira nas colunas e de cabeçote flutuante nos outros 

        • Nas colunas de destilação, pratos perfurados feitos de aço carbono com 100% de 

eficiência. 

        • Reatores são considerados como vasos de pressão para estimativa de custos. O custo de 

ambos os reatores é considerado igual. 
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4.3 PROCESSO COM DESTILAÇÃO DE DUPLO EFEITO 

 

A descrição do processo intensificado com destilação de duplo efeito está na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Descrição das adoções no processo intensificado com destilação de duplo efeito. 

Descrição 

Simulação do processo de produção de etilbenzeno pela tecnologia intensificada com 

destilação de duplo efeito. 

Referência base: Luyben (2010). 

Modelagem: Balanços de massa e energia e equações intrínsecas aos módulos de 

equipamentos utilizados no UniSim®. 

Modificações: Foi necessário adicionar a bomba P-101 à corrente de destilado da primeira 

coluna pois essa, não é representada no PFD original. A bomba P-100 também não foi 

representada no PFD original. Além disso, foi necessário adicionar o trocador de calor E-100, 

pois a temperatura de fundo da segunda coluna descrita pelo autor (407 K) não foi atingida e, 

por último, o trocador E-106 foi adicionado para condensar a corrente "Fundo C2". 

Condição de operação: Regime permanente (estado estacionário). 

Alimentação: Benzeno e Etileno puros a 320 K e 20 atm. 

Restrição: Produção de uma corrente rica em etilbenzeno com 99,9% de pureza molar.  

Objetivo: Comparar resultados obtidos na simulação com o processo proposto originalmente. 

Calcular os custos com CAPEX e OPEX e, com os resultados, avaliar a planta 

economicamente. 

Considerações para cálculos de CAPEX e OPEX: 

        • Bombas centrífugas com eficiência de 75%, com motor elétrico à prova de explosão 

operando a 3600 rpm. 

        • Compressores centrífugos elétricos com 75% de eficiência adiabática construído com 

aço inoxidável. 

        • Trocadores de calor: tipo caldeira nas colunas e de cabeçote flutuante nos outros 

        • Nas colunas de destilação, pratos perfurados feitos de aço carbono com 100% de 

eficiência. 

        • Reatores são considerados como vasos de pressão para estimativa de custos. O custo de 

ambos os reatores é considerado igual. 
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4.4 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

A Tabela 4.4 sintetiza as medidas adotadas para a avaliação econômica dos diferentes 

processos de produção de etilbenzeno estudados nesse trabalho de conclusão de curso. 

Tabela 4.4 - Descrição das adoções para avaliação econômica dos processos estudados. 

Descrição 

Avaliação econômica dos processos de produção de etilbenzeno. 

Base de comparação: Cálculo de VPL, TIR e Payback. 

Referências: Diversas, citadas no capítulo 3. 

Parâmetros de avaliação do projeto: 

       • 8000 horas de operação por ano. 

       • 13 anos de projeto. 

       • 1 ano de desenvolvimento do projeto, 2 anos de construção. 

       • Taxa de interesse de 10% ao ano. 

       • Depreciação de 10 anos. 

       • Taxa fiscal de 34% (DELOITTE, 2018). 

       • Vapor produzido no primeiro reator é vendido (crédito). 

Custos de utilidade 

       • LPS - $7,78/GJ (LUYBEN, 2010). 

       • MPS - $8,22/GJ (LUYBEN, 2010). 

       • CW - $1,04/GJ (TURTON et al., 2010). 

       • LPS (crédito) - $6,00/GJ (LUYBEN, 2010). 

       • Eletricidade - $16,80/GJ (TURTON et al., 2010). 

Valores de matéria prima e produto 

       • Benzeno - $0,54/lb (ICIS, 2018). 

       • Etileno - $0,66/lb (ICIS, 2018). 

       • Etilbenzeno - $0,60/lb (ICIS, 2018). 

 

4.5 HARDWARE E SOFTWARE 

 

Nesse estudo foi utilizado o simulador de processos UniSim® R390.1, da empresa 

Honeywell e os programas do pacote office Word e Excel da empresa Microsoft®. O Excel foi 
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utilizado para elaboração de tabelas, gráficos e cálculos para avaliação econômica. O Word foi 

utilizado para construção do presente texto nas formatações requeridas pela Agência Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT). O sistema operacional utilizado foi o Windows 8.1. 

A configuração de hardware segue conforme descrito: 

 Processador: Intel® Core™ i5 2,5 GHz; 

 Disco rígido: 1 TB, 5400 rpm (convencional); 

 Memória RAM: 8 GB, DDR 5 de 1333 MHz. 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 

Finalmente, nesse presente capítulo são apresentados todos os resultados das correntes 

das simulações e as comparações econômicas. Esse capítulo será apresentado em três grandes 

seções, sendo elas: 

 Na primeira, valores dos principais aspectos das correntes materiais e de energia, 

são apresentados; 

 A segunda, valores econômicos de cada processo são descritos; 

 Na terceira, há comparação econômica entre os casos. 

 

 

5.1 VALORES DAS CORRENTES MATERIAIS E DE ENERGIA DAS SIMULAÇÕES 

 

5.1.1 Resultados de correntes materiais e de energia da simulação do processo 

convencional 

  

Os resultados são separados nas Tabelas 5.1 e 5.2 para demonstração da boa 

aproximação obtida pelo UniSim®, quando comparado com o trabalho de Luyben (2010). As 

tabelas de correntes materiais e de energia foram separadas para visualização mais simplificada 

e objetiva. Pode-se observar, ainda, algumas correntes de energia que não foram explicitadas 
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pelo autor e estão representadas na Figura 3.3 com as identificações de “Q-105” – energia 

consumida pela bomba P-101, “Q-106” – energia consumida pela bomba P-100 e “Q-107” – 

energia consumida em forma de vapor pelo trocador de calor “E-100”. As seguintes siglas 

foram adotadas nas referidas tabelas: Vazão Molar – VM; Fração Molar – FM; Benzeno – B, 

Etileno – E, Etilbenzeno – EB, Dietilbenzeno – DEB; 

Tabela 5.1 – Comparação de correntes materiais no processo convencional e simulação. 

Referência Correntes T [K] 
P 

[atm] 

Vazão 

molar 

[kmol/h] 

FM 

(B) 

FM 

(E) 

FM 

(EB) 

FM 

(DEB) 

Luyben Benzeno 

Fresco 

320 20 630,6 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Simulação 320 20 630,6 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Diferença 

(%) 
--- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Luyben 
Etileno Fresco 

320 20 630,6 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

Simulação 320 20 630,6 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

Diferença 

(%) 
--- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Luyben Saída Reator 1 434 20 1696 0,6568 0,0039 0,2891 0,0501 

Simulação 3 432,8 20 1606 0,6567 0,0040 0,2892 0,0501 

Diferença 

(%) 
--- 0,3% 0,0% 5,3% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 

Luyben Saída Reator 2 432 19 1882 0,5146 0,0001 0,3354 0,1500 

Simulação Entrada C1 431,3 19 1882 0,5144 0,0001 0,3357 0,1498 

Diferença 

(%) 
--- 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

Luyben Reciclo 

Benzeno 

314 20 969,4 0,9989 0,0001 0,001 0,0000 

Simulação 315,9 20 969,4 0,9986 0,0001 0,001 0,0000 

Diferença 

(%) 
--- 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Luyben B1 390 0,3 912,8 0,0003 0,0000 0,6905 0,3092 

Simulação Fundo C1 376,2 0,3 912,8 0,0003 0,0000 0,6908 0,3089 

Diferença 

(%) 
--- 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Luyben 
Reciclo DEB 

407 19 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Simulação 407 19 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Diferença 

(%) 
--- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Luyben 
Produto 

338 0,1 630,6 0,0005 0,0000 0,9990 0,0005 

Simulação 336,5 0,1 630,6 0,0004 0,0000 0,9995 0,0001 

Diferença 

(%) 
--- 0,4% 0,0% 0,0% --- 0,0% 0,0% --- 
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Na Tabela 5.1 podemos observar desvios pequenos em relação ao trabalho original de 

Luyben. Em células em que há a marcação de traços, a comparação de diferença percentual não 

foi expressa, pois por ser um valor muito pequeno, qualquer variação significa um desvio alto 

em porcentagem, como por exemplo no teor de benzeno da corrente de produto.  

Tabela 5.2 – Comparação de correntes de energia no processo convencional e simulação. 

Referência Correntes 
Energia 

[MW] 
Fonte 

Luyben Reator 1 10,3 
Água refervida 

Simulação Q - 100 10,37 

Diferença (%) --- 0,7% --- 

Luyben Condensador C1 15,6 
Água de resfriamento (CW) 

Simulação Q - 101 15,79 

Diferença (%) --- 1,2% --- 

Luyben Refervedor C1 8,13 
Vapor (LPS) 

Simulação Q - 102 7,571 

Diferença (%) --- 6,9% --- 

Luyben Condensador C2 11,7 
Água de resfriamento (CW) 

Simulação Q - 103 11,56 

Diferença (%) --- 1,2% --- 

Luyben Refervedor C2 10,2 
Vapor (MPS) 

Simulação Q - 104 10,13 

Diferença (%) --- 0,7% --- 

Simulação Q - 105 0,065 Elétrica 

Simulação Q - 106 0,035 Elétrica 

Simulação Q - 107 0,664 Vapor (MPS) 

  

Na Tabela 5.2 podemos observar as correntes de energia e suas fontes. A escolha do tipo 

de vapor utilizado nos trocadores de calor é feita com base na temperatura da corrente fria. O 

vapor utilizado deve ter uma temperatura substancialmente mais alta do que essa corrente,  

 

5.1.2 Resultados de correntes materiais e de energia da simulação do processo 

intensificado com recompressão de vapor 

 

 A Tabela 5.3 enumera as principais condições físicas das correntes materiais no 

processo. Na Tabela 5.4 são representadas as correntes de energia do processo, com uma 

comparação em relação à simulação do processo convencional.  
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Na tabela de correntes materiais, foi adotada para Fração de Vapor a sigla FV de forma 

a explicitar o teor de vaporização da corrente de fundo da primeira coluna, depois de aquecida 

no trocador E-101 e antes de entrar no vaso de flash V-101, para que fosse explicito o valor 

correto para divisão da vazão molar entre as correntes “Boilup” e “Entrada C2”.  

Tabela 5.3 – Comparação de correntes materiais no processo intensificado com recompressão 

de vapor. 

Referência Correntes T [K] 
P 

[atm] 

VM 

[kmol/h] 
FM (B) 

FM 

(E) 

FM 

(EB) 

FM 

(DEB) 
FV 

Simulação 

CRV 

Benzeno 

Fresco 
320,0 20 630,6 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Etileno 

Fresco 
320,0 20 630,6 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

3 432,8 20 1606,3 0,6567 0,0040 0,2892 0,0501 0,0000 

Entrada C1 431,3 19 1882 0,5144 0,0001 0,3357 0,1498 0,0000 

Reciclo 

Benzeno 
315,9 20 969,4 0,9986 0,0001 0,0013 0,0000 0,0000 

Fundo C1 376,2 0,3 1597 0,0010 0,0000 0,7791 0,2199 0,0000 

Fundo C1* 376,2 0,3 1597 0,0010 0,0000 0,7791 0,2199 0,4284 

Boilup 376,2 0,3 684 0,0018 0,0000 0,8969 0,1012 1,0000 

Entrada C2 376,2 0,3 912,8 0,0003 0,0000 0,6908 0,3089 0,0000 

Topo C2 336,5 0,1 1039 0,0004 0,0000 0,9995 0,0001 1,0000 

Topo C2 

Comprimido 
390,8 0,6 1039 0,0004 0,0000 0,9995 0,0001 0,9608 

Topo C2 

Comprimido

* 

390,8 0,6 1039 0,0004 0,0000 0,9995 0,0001 0,2456 

Refluxo 336,5 0,1 408,9 0,0004 0,0000 0,9995 0,0001 0,0000 

Reciclo 

DEB 
407,0 19 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

Produto 336,5 0,6 630,6 0,0004 0,0000 0,9995 0,0001 0,0000 

 

Na tabela 5.4, as siglas adotadas foram: 

 Caso Convencional – CC 

 Caso com Recompressão de Vapor - CRV 
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Tabela 5.4 – Comparação de correntes de energia na simulação do processo convencional e 

simulação do processo com recompressão de vapor. 

Referência Correntes 
Energia 

[MW] 
Fonte 

CC Q - 100 10,37 
Água refervida 

CRV Q - 100 10,37 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 101 15,79 
Água de resfriamento (CW) 

CRV Q - 101 15,79 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 102 7,571 
Vapor (LPS) 

CRV Q - 102 0 

Diferença (%) --- 100,0% --- 

CC Q - 103 11,56 Água de resfriamento (CW) 

CRV Q - 103* 1,963 Eletricidade 

Diferença (%) --- 83,0% --- 

CC Q - 104 10,13 
Vapor (MPS) 

CRV Q - 104 10,13 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 105 0,065 
Elétrica 

CRV Q - 105 0,065 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 106 0,035 
Elétrica 

CRV Q - 106 0,035 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 107 0,664 
Vapor (MPS) 

CRV Q - 107 0,664 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CRV Q - 108 5,945 Água de resfriamento (CW) 

 

5.1.3 Resultados de correntes materiais e de energia da simulação do processo 

intensificado com destilação de duplo efeito 

 

 No mesmo modelo das subseções anteriores, a Tabela 5.5 apresenta as propriedades 

físicas das correntes materiais e a Tabela 5.6, as correntes de energia com suas respectivas 

fontes e, também, comparação com a simulação do caso convencional. Na Tabela 5.5 a sigla 

CDDE foi adotada para representar o Caso com Destilação de Duplo Efeito. 
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Tabela 5.5 – Comparação de correntes materiais no processo intensificado com destilação de 

duplo efeito. 

Referência Correntes 
T 

[K] 

P 

[atm] 

VM 

[kmol/h] 

FM 

(B) 

FM 

(E) 

FM 

(EB) 

FM 

(DEB) 
FV 

Simulação 

CDDE 

Benzeno 

Fresco 
320,0 20 630,6 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Etileno 

Fresco 
320,0 20 630,6 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

3 432,8 20 1606 0,6567 0,0040 0,2892 0,0501 0,0000 

Entrada 

C1 
431,3 19 1882 0,5144 0,0001 0,3357 0,1498 0,0000 

Reciclo 

Benzeno 
315,9 20 969,4 0,9986 0,0001 0,0013 0,0000 0,0000 

Fundo C1 376,2 0,3 1597 0,0010 0,0000 0,7791 0,2199 0,0000 

Entrada  

C2-* 
345,2 0,1 492,2 0,0003 0,0000 0,6908 0,3089 0,1798 

Entrada 

C2+* 
376,2 0,5 420,6 0,0003 0,0000 0,6908 0,3089 1,0000 

Topo C2- 336,5 0,1 340,2 0,0004 0,0000 0,9994 0,0002 1,0000 

Topo C2+ 384,5 0,5 537,2 0,0004 0,0000 0,9994 0,0002 1,0000 

Topo 

C2+* 
384,4 0,5 537,2 0,0004 0,0000 0,9994 0,0002 0,0000 

Fundo 

C2+ 
430,5 0,5 129,9 0,0000 0,0000 0,0004 0,9996 0,0000 

Fundo C2- 336,5 0,1 408,9 0,0004 0,0000 0,9995 0,0001 0,0000 

Fundo    

C2-* 
377,2 0,1 601,9 0,0000 0,0000 0,0009 0,9991 0,0000 

Boilup 377,2 0,1 449,9 0,0000 0,0000 0,0011 0,9989 1,0000 

Refluxo 384,4 0,5 246,5 0,0004 0,0000 0,9993 0,0002 0,0000 

Fundo C2 377,2 0,1 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 0,1651 

Reciclo 

DEB 
407,0 19 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 0,0000 

Produto 336,5 0,6 630,6 0,0004 0,0000 0,9994 0,0002 0,0000 
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Tabela 5.6 - Comparação de correntes de energia na simulação do processo convencional e 

simulação do processo com destilação de duplo efeito. 

Referência Correntes 
Energia 

[MW] 
Fonte 

CC Q - 100 10,37 
Água refervida 

CDDE Q - 100 10,37 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 101 15,79 
Água de resfriamento (CW) 

CDDE Q - 101 15,79 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 102 7,571 
Vapor (LPS) 

CDDE Q - 102 7,571 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 103 11,56 
Água de resfriamento (CW) 

CDDE Q - 103 6,302 

Diferença (%) --- 45,5% --- 

CC Q - 104 10,13 
Vapor (MPS) 

CDDE Q - 104 6,272 

Diferença (%) --- 38,1% --- 

CC Q - 105 0,065 
Elétrica 

CDDE Q - 105 0,065 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 106 0,035 
Elétrica 

CDDE Q - 106 0,035 

Diferença (%) --- 0,0% --- 

CC Q - 107 0,664 
Vapor (MPS) 

CDDE Q - 107 0,663 

Diferença (%) --- 0,2% --- 

CDDE Q - 108 0,5725 Água de resfriamento (CW) 

CDDE Q - 109 0,0456 Elétrica 

 

5.2 RESULTADOS ECONÔMICOS DAS SIMULAÇÕES 

 

 Nesta seção, são apresentados todos os resultados econômicos de cada simulação, 

separados por processo. Como em todos os processos a vazão molar do produto é igual, 

podemos adotar os seguintes resultados da Tabela 5.7 para todos os casos. Ressalta-se, ainda, 

que os custos dos reatores não foram expostos no trabalho de Luyben (2010). Apesar de os dois 

serem em sua essência, diferentes, pois um tem serpentina resfriadora enquanto o outro é 

adiabático, foi estimado o mesmo custo para os dois. 
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Tabela 5.7 – Resultados financeiros das correntes comuns aos processos. 

Corrente Vazão mássica (lb/h) Custo ($/lb) Custo Total Anual 

Benzeno Fresco 108600 -0,54  $ -469.152.000,00  

Etileno Fresco 39000 -0,66  $ -205.920.000,00  

Produto 147600 0,60  $  708.480.000,00  

 Faturamento  $    33.408.000,00  

 

5.2.1  Resultados econômicos da simulação do caso convencional 

  

As Tabelas 5.8 até 5.10 apresentam, respectivamente, os custos de aquisição de 

equipamento,  custos com utilidades e outros custos associados, como discutidos no capítulo 3. 

Tabela 5.8 – Custos de aquisição de equipamentos – CC. 

Equipamento Tipo  Custo  Quantidade Custo total 

P - 100 Bomba  $             25.975  2  $             51.950  

P - 101 Bomba  $             36.723  2  $             73.445  

C1 Coluna  $        1.466.649  1  $        1.466.649  

C2 Coluna  $        1.987.120  1  $        1.987.120  

CSTR - 100 Reator  $        1.086.791  1  $        1.086.791  

CSTR - 101 Reator  $        1.086.791  1  $        1.086.791  

E - 100 Trocador  $             66.820  1  $             66.820  

Refervedor C1 Trocador  $           241.986  1  $           241.986  

Condensador C1 Trocador  $        1.283.885  1  $        1.283.885  

Refervedor C2 Trocador  $           171.629  1  $           171.629  

Condensador C2 Trocador  $           267.358  1  $           267.358  

Soma  $        7.784.425  

 

Tabela 5.9 - Custos com utilidades – CC. 

Corrente Fonte 
Energia 

(GJ/ano) 

Custo 

($/GJ) 
Custo Anual 

Q-101 CW    454.676  1,04  $     472.863,30  

Q-102 LPS    218.047  7,78  $  1.696.404,48  

Q-103 CW    332.819  1,04  $     346.131,87  

Q-104 MPS    291.755  8,22  $  2.398.225,86  

Q-105 Elétrica        1.889  16,8  $       31.732,58  

Q-106 Elétrica        1.010  16,8  $       16.975,16  

Q-107 MPS      19.128  8,22  $     157.235,01  

Total de custos com utilidade  $  5.119.568,26  

Q-100 (Crédito) LPS    298.711  6,00  $  1.792.264,81  
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Tabela 5.10 - Custos adicionais de CAPEX e OPEX – CC. 

Local Tipo de custo Valor Referência 

ISBL 

Custos de equipamentos - CE  $     7.784.424,59  Seider et al. (2016) 

Bulk Items (tubulações, fiação 

elétrica, etc) - BI 
 $     1.556.884,92  Peters et al. (2003) 

OSBL 

Custos com terreno  $          77.844,25  Silla (2003) 

Outros (Armazém, iluminação, 

etc.) 
 $     3.736.523,81  Towler e Sinnott (2008) 

Campo 

Obras civis 

 $        389.221,23  

Sinnott (2005) 

Gastos no campo (Hora extra, 

alimentação) 

Gerais (Taxas, importações, 

etc.) 
 $        389.221,23  

Projeto e engenharia 

(Administração, supervisão, 

etc) 

 $        544.909,72  

Contingência  $        544.909,72  Peters et al. (2003) 

Outros (Partida da planta, 

licenças, etc.) 
 $        778.442,46  Humbird et al. (2011) 

Custo de capital depreciável com fator de 

localidade - CD 
 $   18.014.715,40  --- 

Fixo 

(Diretos) 

Manutenção (materiais e mão 

de obra) - MT 
 $        900.735,77  Sinnott (2005) 

Mão de obra (supervisão, 

laboratório, operação, etc.) - 

MDO 

 $        750.000,00  Towler e Sinnott (2008) 

Despesas Gerais - DG  $        375.000,00  
Sinnott (2005) 

Seguro e licenças  $        360.294,31  

Variável 

(Diretos) 

Custo com Matéria Prima - 

CMP 
 $ 675.072.000,00  ICIS (2018) 

Custos com Utilidades - CU  $     5.119.568,26  ICIS (2018) 

Gerais (materiais de limpeza, 

acessórios, etc.) 
 $          90.073,58  Sinnott (2005) 

Outros 

(Indiretos) 

Pesquisa e desenvolvimento  $     7.102.722,65  

Towler e Sinnott (2008) 
Vendas e marketing  $   13.931.993,30  

Recursos humanos, 

contabilidade, finanças, etc. 
 $        393.750,00  

Custo de produção total  $ 704.096.137,87  --- 
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5.2.2 Resultados econômicos da simulação do caso com recompressão de vapor 

 

 Semelhante à subseção anterior, estão dispostos os resultados de custos de aquisição, 

utilidades e outros associados nas Tabelas 5.11 até 5.13. 

Tabela 5.11 – Custos de aquisição de equipamentos – CRV. 

Equipamento Tipo  Custo  Quantidade Custo total 

P - 100 Bomba  $             25.975  2  $             51.950  

P - 101 Bomba  $             36.723  2  $             73.445  

K - 100 Compressor  $        3.382.824  1  $        3.382.824  

C1 Coluna  $        1.466.649  1  $        1.466.649  

C2 Coluna  $        1.987.120  1  $        1.987.120  

CSTR 100 Reator  $        1.086.791  1  $        1.086.791  

CSTR 101 Reator  $        1.086.791  1  $        1.086.791  

E - 100 Trocador  $             66.820  1  $             66.820  

E - 101 Trocador  $           298.249  1  $           298.249  

E - 102 Trocador  $           121.169  1  $           121.169  

Condensador C1 Trocador  $        1.283.885  1  $        1.283.885  

Refervedor C2 Trocador  $           171.629  1  $           171.629  

Soma  $      11.077.323  

 

Tabela 5.12 - Custos com utilidades – CRV. 

Corrente Fonte 
Energia 

(GJ/ano) 

Custo 

($/GJ) 
Custo Anual 

Q-101 CW    454.676  1,04  $     472.863,30  

Q-102 CW    171.220  1,04  $     178.068,41  

Q-103* Elétrica      56.546  16,8  $     949.973,07  

Q-104 MPS    291.709  8,22  $  2.397.850,19  

Q-105 Elétrica        1.889  16,8  $       31.732,58  

Q-106 Elétrica        1.010  16,8  $       16.975,16  

Q-107 MPS      19.134  8,22  $     157.278,02  

Total de custos com utilidade  $  4.204.740,73  

Q-100 (Crédito) LPS    298.711  6,00  $  1.792.264,81  
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Tabela 5.13 - Custos adicionais de CAPEX e OPEX – CRV. 

Local Tipo de custo Valor Referência 

ISBL 

Custos de equipamentos - CE  $   11.077.322,83  Seider et al. (2016) 

Bulk Items (tubulações, fiação 

elétrica, etc) - BI 
 $     2.215.464,57  Peters et al. (2003) 

OSBL 

Custos com terreno  $        110.773,23  Silla (2003) 

Outros (Armazém, iluminação, 

etc.) 
 $     5.317.114,96  Towler e Sinnott (2007) 

Campo 

Obras civis 

 $        553.866,14  

Sinnott (2005) 

Gastos no campo (Hora extra, 

alimentação) 

Gerais (Taxas, importações, 

etc.) 
 $        553.866,14  

Projeto e engenharia 

(Administração, supervisão, 

etc) 

 $        775.412,60  

Contingência  $        775.412,60  Peters et al. (2003) 

Outros (Partida da planta, 

licenças, etc.) 
 $     1.107.732,28  Humbird et al. (2011) 

Custo de capital depreciável com fator de 

localidade - CD 
 $   25.635.140,49  --- 

Fixo 

(Diretos) 

Manutenção (materiais e mão 

de obra) - MT 
 $     1.281.757,02  Sinnott (2005) 

Mão de obra (supervisão, 

laboratório, operação, etc.) - 

MDO 

 $        750.000,00  Towler e Sinnott (2007) 

Despesas Gerais - DG  $        375.000,00  
Sinnott (2005) 

Seguro e licenças  $        512.702,81  

Variável 

(Diretos) 

Custo com Matéria Prima - 

CMP 
 $ 675.072.000,00  ICIS (2018) 

Custos com Utilidades - CU  $     4.204.740,73  ICIS (2018) 

Gerais (materiais de limpeza, 

acessórios, etc.) 
 $        128.175,70  Sinnott (2005) 

Outros 

(Indiretos) 

Pesquisa e desenvolvimento  $     7.102.722,65  

Towler e Sinnott (2007) 
Vendas e marketing  $   13.924.987,27  

Recursos humanos, 

contabilidade, finanças, etc. 
 $        393.750,00  

Custo de produção total  $ 703.745.836,19  --- 
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5.2.3 Resultados econômicos da simulação do caso com destilação de duplo efeito 

 

 Semelhante às anteriores, esta subseção se apresenta com a mesma estrutura das 

anteriores, apresentando todos os resultados discutitidos da Tabela 5.14 até 5.16. 

Tabela 5.14 – Custos de aquisição de equipamentos – CDDE. 

Equipamento Tipo  Custo  Quantidade Custo total 

P - 100 Bomba  $     25.975  2  $     51.950  

P - 101 Bomba  $     36.723  2  $     73.445  

C1 Coluna  $1.466.649  1  $1.466.649  

C2- Coluna  $1.247.886  1  $1.247.886  

C2+ Coluna  $1.207.599  1  $1.207.599  

CSTR 100 Reator  $1.086.791  1  $1.086.791  

CSTR 101 Reator  $1.086.791  1  $1.086.791  

E - 100 Trocador  $     66.820  1  $     66.820  

Refervedor C1 Trocador  $   241.986  1  $   241.986  

Condensador C1 Trocador  $1.283.885  1  $1.283.885  

Refervedor C2+ Trocador  $   241.826  1  $   241.826  

Condensador C2- Trocador  $   177.222  1  $   177.222  

E - 101 Trocador  $   443.161  1  $   443.161  

E - 102 Trocador  $     62.063  1  $     62.063  

Soma  $8.738.074  

 

Tabela 5.15 - Custos com utilidades – CDDE. 

Corrente Fonte Energia (GJ/ano) Custo ($/GJ) Custo Anual 

Q-101 CW        454.676  1,04  $        472.863,30  

Q-102 LPS        218.047  7,78  $     1.696.404,48  

Q-103 CW        181.492  1,04  $        188.751,85  

Q-104 MPS        180.620  8,22  $     1.484.693,32  

Q-105 Elétrica            1.889  16,8  $          31.732,58  

Q-106 Elétrica            1.010  16,8  $          16.975,16  

Q-107 MPS          19.080  8,22  $        156.838,52  

Q-108 CW          16.488  1,04  $          17.147,02  

Q-109 Elétrica                 13  16,8  $               220,51  

Total de custos com utilidade  $     4.065.626,75  

Q-100 (Crédito) LPS        298.711  6,00  $     1.792.264,81  
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Tabela 5.16 - Custos adicionais de CAPEX e OPEX – CDDE. 

Local Tipo de custo Valor Referência 

ISBL 

Custos de equipamentos - CE  $     8.738.074,09  Seider et al. (2016) 

Bulk Items (tubulações, fiação 

elétrica, etc) - BI 
 $     1.747.614,82  Peters et al. (2003) 

OSBL 

Custos com terreno  $          87.380,74  Silla (2003) 

Outros (Armazém, iluminação, 

etc.) 
 $     4.194.275,56  Towler e Sinnott (2007) 

Campo 

Obras civis 

 $        436.903,70  

Sinnott (2005) 

Gastos no campo (Hora extra, 

alimentação) 

Gerais (Taxas, importações, 

etc.) 
 $        436.903,70  

Projeto e engenharia 

(Administração, supervisão, 

etc) 

 $        611.665,19  

Contingência  $        611.665,19  Peters et al. (2003) 

Outros (Partida da planta, 

licenças, etc.) 
 $        873.807,41  Humbird et al. (2011) 

Custo de capital depreciável com fator de 

localidade - CD 
 $   20.221.651,06  --- 

Fixo 

(Diretos) 

Manutenção (materiais e mão 

de obra) - MT 
 $     1.011.082,55  Sinnott (2005) 

Mão de obra (supervisão, 

laboratório, operação, etc.) - 

MDO 

 $        750.000,00  Towler e Sinnott (2007) 

Despesas Gerais - DG  $        375.000,00  
Sinnott (2005) 

Seguro e licenças  $        404.433,02  

Variável 

(Diretos) 

Custo com Matéria Prima - 

CMP 
 $ 675.072.000,00  ICIS (2018) 

Custos com Utilidades - CU  $     4.065.626,75  ICIS (2018) 

Gerais (materiais de limpeza, 

acessórios, etc.) 
 $        101.108,26  Sinnott (2005) 

Outros 

(Indiretos) 

Pesquisa e desenvolvimento  $     7.102.722,65  

Towler e Sinnott (2007) 
Vendas e marketing  $   13.913.862,26  

Recursos humanos, 

contabilidade, finanças, etc. 
 $        393.750,00  

Custo de produção total  $ 703.189.585,48  --- 
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5.3 COMPARAÇÃO ECONÔMICA ENTRE OS CASOS 

 

 Para os diferentes casos, foi calculado o VPL, a TIR e o Payback descontado, com base 

no fluxo de caixa de cada um. Os resultados são apresentados na Tabela 5.17 e Figura 5.1.  

Tabela 5.17 – Comparação econômica entre casos. 

Processo 

Gasto 

Energético 

[GJ/Ano] 

Custo com 

utilidade 

[$ x 10⁶] 

Custo total 

de produção 

[$ x 10⁶] 

Lucro 

Anual   

[$ x 10⁶] 

VPL      

[$ x 10⁶] 
TIR 

Payback   

[anos] 

CC   1.618.036   $        5,12   $      704,10   $    6,18  9,45 20,3% 5,60 

CRV   1.294.895   $        4,20   $      703,75   $    6,53  3,57 12,8% 8,28 

Diferença 

(%) 
-20,0% -17,9% 0,0% 5,7% -62,2% -36,7% 47,9% 

CDDE   1.372.026   $        4,07   $      703,19   $    7,08  11,26 20,9% 5,45 

Diferença 

(%) 
-15,2% -20,6% -0,1% 14,7% 19,2% 3,0% -2,7% 

 

Verifica-se em ambos os casos intensificados uma redução significativa em gastos 

energéticos e custos com utilidades. Pode-se observar que o VPL no CRV foi menor do que o 

CC, pois o custo inicial com o projeto é 42% maior do que na tecnologia convencional. É 

interessante observar nesse caso, que apesar do custo com utilidades anual ser menor e o lucro 

anual ser maior do que no CC, os fluxos de caixa não foram capazes de compensar o alto custo 

inicial. 

Como o gasto energético no CRV é elevado por causa do compressor, o custo de 

utilidades poderia ser ainda menor, se o custo com eletricidade da localidade fosse menor do 

que o usado nesse trabalho ($ 16,80/GJ).  

 Em todos os casos a avaliação do projeto foi aceitável, pois apresentaram valores de 

VPL maiores que zero e TIR maior que a taxa de interesse, ou, taxa mínima de atratividade de 

10%.  

Segundo SEIDER et al. (2016), nos presentes tempos de avanço tecnológico rápido, as 

empresas não têm considerado projetos com períodos de retorno acima de 4 anos. Porém, tendo 

em vista que o objetivo desse trabalho é comparar o desempenho econômico das configurações 

e não o investimento em si, a avaliação comparativa do payback favorece o CDDE. 
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 O CDDE demonstrou-se mais atrativo economicamente, com gastos energéticos 

menores, custo com utilidades inferior e um VPL expressivamente mais alto do que o CC em 

cerca de 20%.  

 A Figura 5.1 é a representação gráfica dos fluxos de caixa de cada caso, demonstrados 

nas Tabelas 5.18 até 5.20.  

 

Figura 5.1 – Representação gráfica dos fluxos de caixa dos casos. 

Tabela 5.18 – Demonstração do fluxo de caixa do CC. 

Ano 

Fluxo de 

caixa – FC 

($ . 10⁶) 

FC 

acumulado   

($ . 10⁶) 

Fator de 

desconto 

FC 

descontado – 

FCD             

($ . 10⁶) 

FCD 

acumulado – 

VPL ($ . 10⁶) 

-3,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

-2,00 -5,40 -5,40 1,00 -5,40 -5,40 

-1,00 -6,31 -11,71 1,00 -6,31 -11,71 

0,00 -9,01 -20,72 1,00 -9,01 -20,72 

1,00 6,18 -14,54 0,91 5,61 -15,10 

2,00 4,69 -9,85 0,83 3,87 -11,23 

3,00 4,69 -5,16 0,75 3,52 -7,70 

4,00 4,69 -0,47 0,68 3,20 -4,50 

5,00 4,69 4,21 0,62 2,91 -1,59 

6,00 4,69 8,90 0,56 2,65 1,06 

7,00 4,69 13,59 0,51 2,41 3,46 

8,00 4,69 18,28 0,47 2,19 5,65 

9,00 4,69 22,97 0,42 1,99 7,64 

10,00 4,69 27,66 0,39 1,81 9,45 
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Tabela 5.19 – Demonstração do fluxo de caixa do CRV. 

Ano 

Fluxo de 

caixa - FC 

($ . 10⁶) 

FC 

acumulado  

($ . 10⁶) 

Fator de 

desconto 

FC descontado 

- FCD              

($ . 10⁶) 

FCD 

acumulado - 

VPL ($ . 10⁶) 

-3 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

-2 -7,69 -7,69 1,00 -7,69 -7,69 

-1 -8,97 -16,66 1,00 -8,97 -16,66 

0 -12,82 -29,48 1,00 -12,82 -29,48 

1 6,53 -22,95 0,91 5,93 -23,55 

2 5,18 -17,77 0,83 4,28 -19,27 

3 5,18 -12,60 0,75 3,89 -15,38 

4 5,18 -7,42 0,68 3,54 -11,84 

5 5,18 -2,24 0,62 3,22 -8,62 

6 5,18 2,94 0,56 2,92 -5,70 

7 5,18 8,12 0,51 2,66 -3,04 

8 5,18 13,30 0,47 2,42 -0,63 

9 5,18 18,48 0,42 2,20 1,57 

10 5,18 23,66 0,39 2,00 3,57 

 

Tabela 5.20 – Demonstração do fluxo de caixa do CDDE. 

Ano 

Fluxo de 

caixa – FC 

($ . 10⁶) 

FC 

acumulado 

($ . 10⁶) 

Fator de 

desconto 

FC descontado 

- FCD              

($ . 10⁶) 

FCD 

acumulado -      

VPL ($ . 10⁶) 

-3 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

-2 -6,07 -6,07 1,00 -6,07 -6,07 

-1 -7,08 -13,14 1,00 -7,08 -13,14 

0 -10,11 -23,25 1,00 -10,11 -23,25 

1 7,08 -16,17 0,91 6,44 -16,82 

2 5,36 -10,81 0,83 4,43 -12,38 

3 5,36 -5,45 0,75 4,03 -8,36 

4 5,36 -0,09 0,68 3,66 -4,69 

5 5,36 5,28 0,62 3,33 -1,36 

6 5,36 10,64 0,56 3,03 1,66 

7 5,36 16,00 0,51 2,75 4,41 

8 5,36 21,36 0,47 2,50 6,92 

9 5,36 26,72 0,42 2,27 9,19 

10 5,36 32,09 0,39 2,07 11,26 

 



 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO 

 

 

Este último capítulo é dedicado à conclusão do trabalho desenvolvido e sugestões para 

um próximo projeto envolvendo processos de produção de etilbenzeno. 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

 Foi possível concluir pela avaliação econômica e pelas simulações realizadas que os 

processos intensificados se apresentam como uma interessante alternativa à tecnologia 

convencional proposta no trabalho de Luyben (2010), por serem menos intensivos em consumo 

energético. Em todos os casos se observa a mesma tendência: aumento no custo inicial de 

capital, porém, diminuição nos custos de operação.  

 A análise econômica feita foi fundamental para determinar se os processos propostos 

eram financeiramente viáveis, na qual mostrou-se que, de fato, todos são praticáveis de acordo 

com os parâmetros adotados. A razão disso se dá com base em valores de VPL maiores que 

zero e TIR maiores que a taxa mínima de atratividade.  

 Quanto aos casos estudados, o CRV se mostrou com pior desempenho econômico, 

apesar da boa expectativa para esse, dado que seu CAPEX estimado é o maior entre os três 

casos estudados. Apesar da redução expressiva em consumo energético (17,9% menor que o 

CC), o custo com utilidades foi bastante elevado devido ao alto custo associado à energia 
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elétrica utilizada no compressor. Dessa forma, o lucro anual, apesar de maior do que no caso 

convencional, não foi capaz de suprir o investimento inicial feito para essa configuração, 

resultando em um VPL 62% menor do que esse último. 

 Por fim, o caso com destilação de duplo efeito se mostrou o mais interessante 

financeiramente, com um VPL 19,2% superior em relação ao caso base demonstrado por 

Luyben e com uma demanda energética 15,2% menor do que esse.  

 

6.2 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como propostas para aprofundamento desse trabalho, sugere-se: 

 Desenvolver um estudo futuro, comparando em termos ambientais os diferentes 

casos estudados, de forma a avaliar outros aspectos de sustentabilidade como, 

por exemplo, emissão de dióxido de carbônico, geração de efluentes e consumo 

de água. 

 Aprimorar o atual trabalho com estudos de controle, com o objetivo de investigar 

as melhores estratégias de operação, ponto ótimo de posicionamento de 

instrumentos, estabilidade, etc. 

 Envolver na análise de custos uma aproximação mais realista em relação à 

instrumentação e controle, pois os casos intensificados possuem malhas de 

controle mais complexas que poderiam, por sua vez, resultar em um aumento 

significativo do CAPEX. 

Julga-se, por fim, que esse foi um estudo interessante para debate de tecnologias 

inovadoras no campo da engenharia química e sua aplicabilidade no mundo real e, espera-se 

que com o mesmo, haja incentivo por parte de outros alunos nessa área de pesquisa.   
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