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RESUMO 

 

É notável a tendência das indústrias a seguirem o desenvolvimento sustentável, 

buscando a minimização dos impactos ambientais decorrentes de suas atividades. Para 

quantificar e avaliar um impacto ambiental, pode-se utilizar o conceito de ecoindicador, o qual 

que permite relacionar o quanto um processo agride o meio ambiente frente aos seus respectivos 

benefícios econômicos. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo desenvolver um novo 

processo de produção de dimetil éter utilizando destilação reativa, com o auxílio de simulação 

computacional, e assim avaliar seu consumo de água, emissão de CO2, consumo de energia, 

geração de efluentes e consumo de combustíveis por meio dos respectivos ecoindicadores. 

Através dos dados obtidos foi então possível comparar a configuração proposta com os 

processos originais apresentados na literatura através do Índice Comparativo de Ecoeficiência. 

Os resultados demonstraram que, apesar de a planta química proposta requerer um alto 

investimento inicial, não somente seus custos operacionais são comparáveis aos das 

tradicionais, mas ela também provou ser uma das mais ecoeficientes dentre as tecnologias 

existentes com 29,58%. 

 

Palavras-chave: Custo Total Anualizado, Destilação Reativa, Dimetil Éter, Ecoeficiência, 

Simulação Computacional.



 

 

ABSTRACT 

 

The trend of industries to follow sustainable development is remarkable, looking for 

minimizing the environmental impacts associated with their activities. In order to quantify and 

evaluate acertain environmental impact, the concept of eco-indicator can be used to relate how 

much a process harms the environment in relation to its economic benefit. Therefore, this work 

aims to develop a new process of dimethyl ether production using reactive distillation, with the 

aid of computational simulation, and thus evaluate its water consumption, CO2 emissions, 

energy consumption, wastewater generation and fuel consumption by means of the respective 

eco-indicators. Through the obtained results, it was possible to compare the proposed 

configuration with the original processes present in the literature through Eco-efficiency 

Comparison Index method. The results also showed that, although the proposed chemical plant 

requires a high initial investment, not only its operating costs are comparable to the traditional 

ones, but also it is one of the most ecoefficient among the existing Technologies with 29,58%. 

 

Keywords: Total Annualized Cost, Dimethyl Ether, Eco-indicators, Reactive Distillation, 

Computational Simulation.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1. CONTEXTO 

 

O dimetil éter (DME) é um composto de grande importância para a indústria na 

atualidade. Com características físicas semelhantes ao do gás liquefeito de petróleo, tal 

composto ganha destaque em diversas aplicações como, por exemplo, combustível alternativo 

para motores a diesel e células de combustão, propelente de aerossol, geração de hidrogênio 

para células a combustível, entre diversas outras (AZIZI et al., 2014). Dentre os benefícios de 

se utilizar DME ao invés do diesel convencional, pode-se destacar a combustão mais completa, 

menores taxas de emissão atmosférica (p. ex. monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 

aromáticos e enxofre) e maior eficiência térmica (KAEWWISETKUL et al., 2017). Nesse 

sentido, torna-se imprescindível que os processos de produção deste composto sejam 

intensamente estudados a fim de obter-se uma produção eficiente, sobretudo no que tange 

aspectos econômicos e ambientais. 

De fato, é notável a tendência das indústrias a desenvolverem técnicas focadas na 

previsão e mitigação dos efeitos ecológicos decorrentes de suas atividades. Tal tendência se 

deve principalmente ao aumento da preocupação com os problemas socioambientais gerados 

em paralelo à produção de bens de consumo – sobretudo na área da química – ao longo das 

últimas décadas. Diversas metodologias têm sido elaboradas com o intuito de quantificar e 

avaliar possíveis impactos ambientais, dentre as quais se destaca o conceito dos denominados 
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“ecoindicadores” que, de acordo com a UNCTAD (2004), são representados por uma razão 

entre uma variável ambiental e uma variável econômica (geralmente receita ou taxa de 

produção). Entretanto, Pereira et al. (2013) discutiu que a análise isolada de um ecoindicador 

não fornece informação suficiente para se obter uma conclusão definitiva em um processo. Por 

esta razão, é necessário combinar diferentes categorias de impacto a fim de obter um índice 

global que represente a ecoeficiência daquele processo, sendo capaz de mensurar o desempenho 

do sistema sob análise como um todo, avaliando todos os possíveis problemas ambientais 

relacionados. 

Com relação aos aspectos econômicos, é incontestável a relevância da avaliação 

técnico-financeira de processos industriais. Há diversos meios de comparação do desempenho 

econômico de projetos, realizados através de diferentes metodologias matemáticas (p. ex. 

CAPEX, OPEX, fluxo de caixa etc.) (TOWLER e SINNOTT, 2008). Devido ao capital 

limitado, é importante que as estimativas de custos utilizadas não somente tenham acurácia e 

precisão, mas também considerem gastos com o projeto em si, com os equipamentos de 

processos e com os equipamentos de utilidades. Para isso, as indústrias de processos químicos 

dependem frequentemente dos dados fornecidos por simuladores para definir o nível do projeto 

(COKER, 2007). 

Nesse contexto, a simulação computacional surge como uma excelente alternativa para 

o desenvolvimento e melhoria de processos físicos, químicos e biológicos. Os simuladores são 

programas computacionais que utilizam modelos matemáticos representativos para obter o 

comportamento do processo como um todo. Por isso, é importante que os engenheiros possuam 

habilidades para utilizarem tais ferramentas de maneira adequada. Habilidades estas como o 

conhecimento dos fundamentos de engenharia, de modelagem e de computação (RAMIREZ, 

1997; PETERS et al., 2002). 

Além disso, os simuladores computacionais proporcionam benefícios como 

conveniência econômica, investigação de outras alternativas operacionais, aumento de escala e 

a compreensão do comportamento e mecanismos do processo. São utilizados para diferentes 

objetivos como, por exemplo, realizar cálculos de balanço de massa, energia e momento, 

solucionar problemas operacionais em estado estacionário e não-estacionário, desenvolver 

estratégias de controle e aprimoramento (p. ex. otimização, intensificação, integração etc.), 

fornecer dados a serem utilizados em análises de sustentabilidade e de viabilidade técnico-

econômica, entre outros (RAMIREZ, 1997).
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1.2. MOTIVAÇÃO 

 

O objetivo desse trabalho é propor um fluxograma aprimorado, por meio de integração 

energética, de um processo produtivo de DME via destilação reativa (originalmente 

apresentado por Bîldea et al. (2017)) a fim de reduzir ambos; os custos e impactos ambientais 

associados. 

Ainda, tem-se como objetivos específicos: 

 Comparação dos resultados encontrados na simulação realizada no software UniSim® 

com os resultados apresentados por Bîldea et al. (2017) e Diemer e Luyben (2010); 

 Cálculo de seis ecoindicadores para cada alternativa, nomeadamente: consumo de 

matéria-prima, consumo de energia, emissões de dióxido de carbono, consumo de água, 

geração de efluentes e consumo de combustíveis;  

 Realização de uma análise comparativa de ecoeficiência entre os processos estudados 

neste trabalho, por meio do desenvolvimento de um índice composto, agregando os 

indicadores supracitados. 

 

1.3. ESTRUTURA 

 

 

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

esse trabalho, introduzindo o contexto econômico-ambiental no qual a indústria está inserida e 

a relevância da simulação computacional quanto à avaliação de estratégias de aprimoramento e 

cálculos de engenharia. Além desse capítulo, mais cinco serão apresentados ao longo desse 

trabalho, conforme detalhados a seguir. 

No segundo capítulo, é realizada uma revisão bibliográfica aprofundada acerca dos 

temas abordados nesse trabalho. Serão, portanto, discutidos tópicos como a natureza do produto 

(DME) e suas aplicações no mercado, a importância da simulação de processos para a indústria 

e a relevância da integração energética de processos, assim como os conceitos referentes à 

análise econômica e de ecoeficiência de sistemas industriais. 

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

nomeadamente a tecnologia de destilação reativa convencional (proposta por Bîldea et al., 
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2017) e a tecnologia aprimorada proposta (integrada). Serão apresentadas as principais 

condições operacionais e de dimensionamento, bem como os cálculos para a estimativa dos 

respectivos custos e impactos ambientais. 

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

processo para produção de DME, bem como cálculo dos ecoindicadores e índices de avaliação 

econômica, serão detalhadamente apresentados. 

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

estudos propostos na metodologia. 

 No sexto capítulo, será apresentada as conclusões verificadas, assim como sugestões 

para trabalhos futuros. 

Por fim, as referências bibliográficas consultadas e citadas serão 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 

 

 

 

 A pesquisa dos temas relacionados ao dimetil éter e sua produção na literatura foi 

realizada ao longo de todo o capítulo. Nesta seção, são enfatizados os pontos mais relevantes 

para o entendimento dos resultados obtidos neste trabalho de conclusão de curso. 

 

2.1. DIMETIL ÉTER 

 

O dimetil éter, C6H2O ou H3C-O-CH3, é o mais simples éter alifático. Entretanto, 

diferentemente dos outros éteres, o DME não é suscetível à auto-oxidação, o que o faz ser bem 

visado industrialmente. À temperatura ambiente e pressão atmosférica é um gás incolor, 

praticamente inodoro e é miscível com a maioria dos solventes orgânicos polares e apolares 

(MULLER e HUBSCH, 2005). A sua fórmula estrutural está representada na Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Esquema representando a molécula de DME. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Até 1975, o DME era obtido como um subproduto da produção de metanol que antes 

era realizada em alta pressão. A partir de 1980, foi descoberta por Lurgi e ICI, a síntese através 

de baixas pressões, mas a conversão de DME permanecia baixa. Sendo assim, novos estudos 

foram realizados no desenvolvimento de catalisadores especiais. A quantidade remanescente 

do DME era utilizada como propelente aerossol. Para esta última aplicação, o dimetil éter era 

um composto bem visto devido à sua capacidade de solubilização de compostos geralmente 

mais difíceis de solubilizar e também por ser um composto atóxico que não irrita a pele, mesmo 

em altas concentrações (MULLER e HUBSCH, 2005). 

Apesar de apresentar baixo potencial toxicológico, éteres alifáticos simples são 

inflamáveis e precisam ser transportados em tanques pressurizados, sendo geralmente 

armazenados como líquido sob alta pressão. Caso haja acidentes, podem ser combatidos com 

água (não em excesso, pois pode criar uma atmosfera explosiva), espuma, dióxido de carbono 

e pós químicos secos (MULLER e HUBSCH, 2005). 

As vantagens de se utilizar o DME ao invés de outros combustíveis convencionais é a 

redução da emissão de NOx, hidrocarbonetos e monóxido de carbono. Em relação à substituição 

ao diesel, o motor não necessariamente necessita de modificações, mas para ser equivalente 

precisa ter o tanque com o dobro do tamanho do diesel convencional devido à menor densidade 

energética do DME. Além disso, como a viscosidade do DME é aproximadamente 20 vezes 

menor que a do Diesel, pode acarretar uma maior quantidade de vazamentos nas bombas e 

injetores (SEMELSBERGER et al., 2006). Algumas das propriedades do DME e do Diesel 

convencional estão apresentadas na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Propriedades do DME e do Diesel. 

  DME Diesel 

Fórmula CH3OCH3 C14H30 

Peso molecular (g mol-1) 46,07 198,4 

Densidade (g cm-3) 0,661* 0,856 

Número de Cetano 55-60 55 

*P= 1atm e T= -25ºC 

Fonte: SEMELSBERGER et al. (2006). 
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2.1.1. Processos de obtenção de DME 

 

De acordo com AZIZI et al. (2014), existem duas formas de produção de DME (Figura 

2.2): a síntese direta e a indireta. A primeira utiliza diretamente o gás de síntese ou syngas 

(mistura de H2, CO2, CO e CH4) e é realizada em uma única etapa (in-situ). Já a segunda rota, 

é realizada através da desidratação do metanol (AZIZI et al., 2014; LEE et al., 1992). É 

importante ressaltar que, apesar de não ser a mais eficiente dentre os diversos processos de 

produção de DME, a produção mundial é principalmente proveniente da desidratação do 

metanol, ou seja, rota indireta (IDA, 2019). 

Figura 2.2 – Rotas de produção de DME. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.1.1.1. Síntese indireta 

 

 Tradicionalmente, por esta rota, o DME é produzido em duas etapas. Utiliza-se gás de 

síntese para produzir o metanol e então, a corrente contendo o metanol é purificada para obter-

se, através da desidratação do metanol, o DME. É importante a etapa de purificação para evitar 

a formação de produtos indesejados. Ainda, teoricamente, a formação do etanol é favorecida 

em baixas temperaturas também para evitar reações colaterais e formação de produtos como 

etileno, monóxido de carbono, hidrogênio e coque (AZIZI et al., 2014). 

 

2.1.1.2. Síntese direta 

 

 Pela síntese direta, o DME é produzido combinando duas etapas em sequência, a síntese 

de metanol e a desidratação do mesmo em um mesmo equipamento. O processo de produção 

envolve 4 reações principais como observado nas Equações (2.1), (2.2), (2.3) e (2.4) e se deve 
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considerar catalisadores bifuncionais sólidos ácidos como catalisadores de Cu/ZnO suportados 

em Al2O3 ou zeólitas (NG et al., 1999; WANG et al., 2006). 

𝐶𝑂 + 2𝐻2 ⟺ 𝐶𝐻3𝑂𝐻                                                                                                            (2.1) 

𝐶𝑂2 + 3𝐻2 ⟺ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂                                                                                               (2.2) 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⟺ 𝐶𝑂2 + 𝐻2                                                                                                          (2.3) 

2𝐶𝐻3𝑂𝐻 ⟺ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂                                                                                               (2.4) 

 A água produzida pela reação (2.2) é extraída (via water gas shift) para a produção de 

H2 que favorece a formação de metanol (AZIZI et al., 2014; NG et al., 1999). A co-produção é 

vantajosa uma vez que alivia o limite de equilíbrio na reação de síntese de metanol. Embora a 

rota direta tenha muitas vantagens como também oferecer maior transferência de calor e 

permitir maior seletividade de metanol, a rota indireta tem provado ser mais comercial (BAI et 

al., 2013; LEE et al., 1992). 

 

2.1.2. Reatores 

 

 Há diferentes tipos de reatores a serem utilizados para a produção do dimetil éter, sendo 

estes divididos em convencionais (p.ex. de leito fixo, de lama e de leito fluidizado) e 

alternativos (p. ex. coluna reativa), conforme descritos a seguir. 

 

2.1.2.1. Reator de leito fixo 

 

 O reator de leito fixo é comumente utilizado para laboratórios e plantas piloto, uma vez 

que é de fácil controle (AZIZI et al., 2014). Consiste em partículas sólidas de catalisador sendo 

inseridas e empacotadas no leito (HAFEEZ et al., 2019). Entretanto, este tipo de reator 

apresenta algumas desvantagens como alto custo, maior necessidade de catalizadores, baixa 

transferência de calor e variação de temperatura nos tubos, uma vez que reações altamente 

endotérmicas e exotérmicas podem gerar sinterização do catalisador (WANG, 2009, AZIZI et 
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al., 2014). Sendo assim, devido às limitações termodinâmicas, no caso do DME, é necessário 

utilizar altos volumes de reciclo de syngás para evitar o aumento da temperatura (AZIZI et al., 

2014). 

 

2.1.2.2. Reator de lama 

 

 O reator de lama é utilizado para a síntese direta e apresenta como vantagem uma maior 

eficiência na transferência de calor. O syngas entra no reator por meio de dispersão das 

partículas gasosas em solvente líquido e então, é adsorvido pelo catalisador sólido. Apesar de 

ter maior eficiência energética e apresentar um melhor controle de temperatura frente ao reator 

de leito fixo, este tipo de reator possui certas limitações de transferência de massa, uma vez que 

a taxa reacional geral é decrescente. Ainda, outras limitações são a necessidade de se utilizar 

um sistema de reciclo e também de um processo de separação de fases (AZIZI et al., 2014). 

 

2.1.2.3. Reator de leito fluidizado 

 

 Este reator aparece como alternativa para a produção de DME por solucionar os 

problemas enfrentados pelos outros tipos de reatores tradicionais. Os seus benefícios incluem 

uma melhor eficiência térmica; melhor transferência de massa, uma vez que o fluido sendo 

intensamente agitado facilita a redução da resistência e maior controle de temperatura; e 

conversões elevadas sem necessidade de reciclo. Entretanto, esse reator, apesar de suas 

vantagens e ter sido sugerido como o reator ideal por Azizi et al. (2014), ainda está em testes 

iniciais em laboratório e não se sabe se é viável. 
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2.1.2.4. Tipos alternativos 

 

 Segundo Azizi et al. (2014), os reatores alternativos são projetados com o objetivo de 

minimizar os custos do processo de produção, aumentar a eficiência energética, viabilizando a 

integração do processo. Como exemplo, estes tipos integram acoplando e combinando reatores 

com diferentes propósitos em um esquema de apenas uma etapa. A integração pode ser 

realizada com a combinação de reações endotérmicas e exotérmicas, assim como etapas de 

separação (AZIZI et al., 2014). Apesar de existirem vários tipos, o utilizado neste trabalho é a 

coluna reativa. 

 Este tipo de reator combina a etapa de reação com a destilação. As vantagens da 

utilização deste tipo alternativo é diminuir os custos operacionais, reduzir a área utilizada para 

equipamentos, aumentar a seletividade e conversão. Entretanto, as condições de temperatura 

devem ser baixas, por isso, é muito importante a escolha do catalisador, uma vez que a maioria 

dos existentes são ativados em elevadas temperaturas (AZIZI et al., 2014). 

 

2.1.3. Catalisadores 

 

 Para cada tipo de síntese existe um catalisador adequado. De acordo com Gravipour et 

al. (2014), para a síntese direta geralmente se utiliza catalisadores híbridos, já para a indireta os 

catalisadores mais comuns são as γ-alumina e HZMS-5. Entretanto, Hossenininejad et al. 

(2012) testou vários catalisadores para a síntese indireta como γ -alumina, HY, HZSM-5, 

zeólitas HM e resinas iônicas (Amberlyst 15, Amberlyst 35, Amberlyst 36, e Amberlyst 70) e 

percebeu que as mais promissoras e com melhores e similares atividades eram as Amberlyst 35 

e 36. 
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2.1.4. Utilização 

 

 O DME pode ser obtido de diversas fontes como gás natural, carvão, biomassa, resíduos 

e possui diversas aplicações como mostrado na Figura 2.3. Além de propulsor aerossol, devido 

às suas características, o DME tem ganhado espaço no uso como propano, substituindo o GLP 

para fins domésticos, assim como combustível no gerador de energia de turbinas a gás e 

combustível de transporte de motores a diesel e a gasolina (PRABOWO et al., 2017). 

Figura 2.3 – Fontes e aplicações do DME. 

 

Fonte: Adaptado de PRABOWO et al. (2017) 

 

2.1.5. Mercado de DME 

 

 Os estudos de DME começaram a ser desenvolvidos na década de 70, mas somente no 

começo de 1980 que o Instituto Nacional de Pesquisa de Petróleo e Energia nos Estados Unidos 

realizaram testes preliminares em motores a diesel. Entretanto, foi percebido que era necessário 

efetuar algumas modificações nos motores. Enquanto isso, para aplicações domésticas, o DME 

poderia ser misturado com o GLP e não seria necessário fazer nenhuma modificação. Sendo 

assim, em meados da década de 90, Amoco® com a General Electric Co.® e Electric Power 

Development Corporation of Japan (EPDC) testaram o uso do DME como combustível em 

turbinas a gás e perceberam excelente performance e eficiência. A partir disso, muitas empresas 

mostraram o interesse na comercialização do DME (PRABOWO et al., 2017).  
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 Nas últimas décadas, a demanda por DME vem sendo cada vez mais crescente, sendo 

que a China tem sido um dos maiores participantes nessa indústria, totalizando 90% da demanda 

total e compreendendo a maior parte das plantas comerciais de produção de DME para fins 

combustíveis são provenientes da China. Em 2011, foram contabilizados 60 produtores com 

capacidade de 200 mil toneladas por ano. E as empresas responsáveis por 60% da produção da 

China são como Jiutai Energy Group®, XinAo Group®, Lutianhua®, Tianmao® e Lanhua 

Kechuan® (PRABOWO et al., 2017). 

 Entretanto, não só a China tem estudado este composto. O Japão tem alguns grupos 

como Japan DME®, Ltd. Group®, DME International Ltd. Group® e Mitsui &Co.®, Ltd. 

Group®. Em 2009, Japan DME®, Ltd. Group® construiu uma planta com capacidade de 80 

mil toneladas por ano. A República da Coreia também tem um importante papel no 

desenvolvimento de novas tecnologias e na comercialização através da Kogas® com uma planta 

piloto de capacidade de 3 mil toneladas por ano. Outros países também possuem algumas 

plantas construídas como, por exemplo, a Arábia Saudita cuja capacidade de produção é cerca 

de 300 mil toneladas por ano (projeto desenvolvido pela Kogas®); entre outros países 

(PRABOWO et al., 2017). 

 

2.2. INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSO 

 

 De acordo com Stankiewiecz e Moujlin (2000), a intensificação de processos é tudo o 

que traz melhorias significativas a um processo sobretudo na fabricação de novos equipamentos 

e processamento de técnicas assim como na redução de tempo de execução, dimensionamento 

da planta, redução de energia ou geração de resíduos, concomitantemente com o aumento de 

produção, originando tecnologias mais eficientes, econômicas e ecoeficientes. Nesse sentido, 

diversas tecnologias foram desenvolvidas com esse intuito, como reatores de disco rotatório, 

destilações reativas e de membranas, entre outros. Algumas dessas tecnologias são mostradas 

no esquema da Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Exemplos de intensificação de processo e componentes. 

 

Fonte: Adaptado de Stankiewiecz e Moujlin (2000). 

A eficiência energética sempre foi um aspecto importante para a tecnologia 

(SHAHRUDDIN et al., 2017). Como as etapas de separação com colunas de destilação 

requerem um alto consumo de energia, há uma certa preocupação com a sustentabilidade e por 

isso, têm sido estudadas formas de economia (Dejanovic et al., 2010). Uma das formas é a 

recompressão de vapor. 

 

2.2.1. Recompressão de vapor 

 

 Com a ajuda de uma bomba de calor, o fluxo de vapor de topo de uma coluna de 

destilação pode ser comprimido de forma a aumentar temperatura e aumentar o conteúdo de 

energia. Posteriormente, o fluxo comprimido é utilizado como fluido de aquecimento no 

refervedor da outra coluna (Li et al., 2016). A Figura 2.5 representa o esquema da recompressão 

de vapor. 

As principais vantagens dessa estratégia é a economia de energia térmica e a redução de 

emissões de gases estufa, pois o fator de conversão eletricidade-CO2 é bem reduzido em alguns 

países (como o Brasil). Entretanto, por necessitar da instalação de um compressor, os custos de 

investimento podem aumentar significativamente e a malha de controle pode se tornar um 

pouco mais complexa. 
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Figura 2.5 – Recompressão de vapor. 

 

Fonte: Adaptado de Junqueira et al. (2018). 

 

2.3. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 O engenheiro de projeto utiliza os simuladores para cálculo de balanço de massa e 

energia, sendo inseridos modelos matemáticos para representar fluxogramas de processo. 

Entretanto, como são executados por programas computacionais, os resultados podem não 

representar exatamente a realidade. Sendo assim, o projetista deve ter diversos conhecimentos 

para avaliar se o resultado fornecido pelo programa está válido (TOWLER e SINNOTT, 2008).  

 Existem vários programas que são utilizados comercialmente como Aspen Plus; 

UniSim® Design; PRO/II e DYNSIMO; HYSYS; CHEMCAD e DESIGN II. Mas o utilizado 

neste presente trabalho de conclusão de curso é o UniSim® Design Suite. De acordo com a 

Honeywell (2019), o UniSim® Design Suite da Honeywell é um software de fácil manuseio 

uma vez que a sua interface é bastante intuitiva. A modelagem de processos permite aos 

engenheiros uma simulação tanto no estado estacionário quando no dinâmico a fim ajudar na 

criação e otimização de projetos de plantas, monitoramento de desempenho, solução de 

problemas mantendo um ambiente integrado. 
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2.4. ECOINDICADORES 

 

 Devido à preocupação com o meio ambiente, com a forma como a sociedade produz e 

consome os recursos naturais, os setores industriais passaram a buscar uma forma de aprimorar 

os processos a fim de manter a sustentabilidade de suas atividades no mundo. Portanto, houve 

uma necessidade de desenvolver vários métodos de avaliar e medir a redução dos impactos 

ambientais, do consumo de recursos, e aumento da produção. De acordo com ESCAP (2009), 

uma das principais ferramentas para o “crescimento verde” foi a criação dos ecoindicadores 

que podem ser utilizados a diversos propósitos como: 

 Medir a ecoeficiência em diversos setores dentro do país; 

 Comparar a ecoeficiência com outros países; 

 Identificar áreas que podem proporcionar um benefício econômico; 

 Analisar a ecoeficiência ao longo do tempo. 

 Como visto, os ecoindicadores estão relacionados ao progresso econômico e ambiental, 

buscando agregar valor com menores impactos ao meio ambiente (ESCAP, 2009). Sendo assim, 

são geralmente definidos como mostrado na Equação (2.5) (WBCSD, 2016). 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎
                                                                                      (2.5) 

 Em relação às indústrias e suas operações, as variáveis ambientais podem representar 

inúmeras classes como consumo de matéria-prima, de água, energia, geração de efluentes, entre 

outros (Mangili et al., 2018; Kharel, 2008; Junqueira et al., 2018). 

 

2.4.1. Ecoindicador de consumo de matéria-prima 

 

 O consumo de matérias-primas é de grande importância para a indústria por contribuir 

para uma grande parte das despesas do processo global. Refere-se à quantidade total de matéria 

prima utilizada para alimentar o processo. Sendo assim, o ecoindicador foi calculado dividindo 

o fluxo de alimentação pela taxa de produção total, ou seja, pela taxa de DME produzida como 

descrito por Junqueira et al. (2018). 
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𝐸𝐶𝑀𝑃 =
∑ 𝑀𝑃𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                                           (2.6) 

Sendo: 

 MPi = matéria-prima da corrente i. 

 

2.4.2. Ecoindicador de consumo de energia 

 

 A avaliação conjunta do consumo energético (CE) de um processo e o seu desempenho 

econômico pode ser realizada através do desenvolvimento do respectivo ecoindicador, definido 

como a razão do total de energia consumida em um determinado período pela produção total 

equivalente como demonstrado na Equação (2.7) a seguir. 

𝐸𝐶𝐸 =
𝐶𝐸𝐸±𝐶𝐸𝑉±𝐶𝐸𝐺𝑁±𝐶𝐸𝐶𝐺±𝐶𝐸𝐶𝐿±𝐶𝐸𝑐𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                    (2.7) 

 Sendo: 

 CEE = Consumo de energia elétrica fornecida por agente externo; 

 CEV = Consumo de energia em forma de vapor; 

 CEGN = Consumo de energia do gás natural; 

 CECG = Consumo de energia de combustíveis gasosos; 

 CECL = Consumo de energia de combustíveis líquidos; 

 CECO = Consumo de energia proveniente de cogeração. 

Além disso, é importante ressaltar que o sinal ± indica que parte da energia pode ser 

exportada (-), gerando créditos econômicos à planta e descontando o consumo real do processo, 

ou então, importada (+). 
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2.4.3. Ecoindicador de consumo de água 

 

 Para o cálculo do ecoindicador de consumo de água deve-se considerar todas as 

correntes de água e vapor utilizadas, isto é, correntes de processo, água de resfriamento e vapor 

de aquecimento. Ademais, é preciso calcular a quantidade de água necessária para a geração de 

vapor de baixa pressão ou low pressure steam (LPS) e de alta pressão ou high pressure steam 

(HPS) provenientes da queima de gás natural na caldeira. Em relação ao consumo de água, o 

ecoindicador pode ser definido como a razão do total de água consumida em um determinado 

período pela produção total equivalente (Equação (2.8)). 

𝐸𝐶𝐴 =
𝐶𝐴𝐸+𝐶𝐴𝑉

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                                                  (2.8) 

Sendo: 

 CAE = Consumo de água na forma líquida; 

 CAV = Consumo de água em forma de vapor. 

 

2.4.4. Ecoindicador de emissão de CO2 

 

 Em relação às emissões de CO2, o ecoindicador pode ser definido como a razão do total 

de emissão de CO2 em um determinado período pela produção total equivalente (Equação 

(2.9)). Pode-se perceber que diferentemente das outras equações referentes aos ecoindicadores, 

o sinal ± não aparece. Ainda, mesmo que o vapor excedente (gerado por consumo de 

combustível) seja exportado, este não deve ser descontado da quantidade total de CO2 emitida, 

isto porque os vapores excedentes, mesmo que exportados (-), não impedem a emissão de CO2. 

𝐸𝐸𝐶𝑂2 =
𝐸𝐸+𝐸𝑉+𝐸𝐺𝑁+𝐸𝐶𝐺+𝐸𝐶𝐿+𝐸𝐶𝑂+𝐸𝐹𝑉+𝐸𝐹𝑇+𝐸𝐹𝐹

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                     (2.9) 

 Sendo: 

 EE = Emissão por energia elétrica fornecida por agente externo; 

 EV = Emissão pelo vapor; 
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 EGN = Emissão pelo gás natural; 

 ECG = Emissão por combustíveis gasosos; 

 ECL = Emissão por combustíveis líquidos; 

 ECO = Emissão proveniente de cogeração; 

 EFV = Emissão fugitiva por vazamento (válvulas, flanges etc); 

 EFT = Emissão fugitiva por transporte; 

 EFF = Emissão fugitiva de alívio (flare). 

 

2.4.5. Ecoindicador de geração de efluentes 

 

 Deseja-se minimizar a geração de resíduos, ou seja, o ecoindicador. Portanto, este é 

calculado dividindo o total de águas residuais produzido por cada processo (soma das perdas 

do processo e da purga do equipamento) pela taxa de produção total de cada processo como 

especificado na Equação (2.10). 

 Em relação à geração de vapor, considerou-se 20% de perdas no processo, 2% da vazão 

de água de alimentação da caldeira (BFW) como as perdas no tratamento de água de 

alimentação da caldeira e 3% da taxa de fluxo circulante como purgadores de água de caldeira. 

Já em relação ao sistema de refrigeração considerou-se 1% de perdas na torre, 3% de purga e 

3% de perdas no processo como descrito por Mangili et al. (2018). 

𝐸𝐺𝐸 =
𝐺𝐸𝐿

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                                                (2.10)  

Sendo: 

 GEL = Geração de efluentes na forma líquida. 
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2.4.6. Ecoindicador de consumo de combustíveis 

 

 O total de combustíveis (gás natural) consumido pode ser descrito pelo somatório das 

energias requeridas dividido pela eficiência do equipamento e pelo valor calorífico inferior do 

gás natural (aproximadamente 0,048GJ/kg). Para calcular o ecoindicador, divide-se o resultado 

pela taxa de produção total de DME (Equação (2.11)). Considerou-se a eficiência dos 

equipamentos de 80% como descrito por Junqueira et al. (2018) apud Internacional Energy 

Agency (2005). 

𝐸𝐶𝐶 =

𝑉𝐶𝐿𝑔𝑛∙𝐸𝑖
𝑛𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                                          (2.11) 

Sendo: 

 VCLgn = valor calorífico líquido do gás natural; 

 Ei = energia requerida do equipamento i; 

 ni = eficiência do equipamento i. 

 

2.5. ECOEFICIÊNCIA 

 

 De acordo com World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 2016), 

a ecoeficiênia é alcançada pela entrega de bens e serviços com preços competitivos, que 

satisfazem as necessidades humanas e qualidade de vida, reduzindo progressivamente os 

impactos ecológicos e colaborando para a preservação ambiental. Sendo assim, é 

imprescindível analisar os ecoindicadores para obter informações sobre os impactos ambientais. 

E quanto menor o valor do ecoindicador, melhor é a ecoeficiência do processo estudado. 

 Apesar de ser definido como ecoeficiência na última década, esse conceito tem sido 

estudado desde 1962 com a publicação do livro de Rachel Carson que analisava o impacto da 

humanidade na natureza. Na década de 1970, outros programas vieram a debater esta questão. 

Em 1972, houve a Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano em Estocolmo e 
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em 1975, o programa de eliminar a poluição “Pollution Prevention Pays”. Já na década de 1980, 

ganhou destaque o movimento ambiental, que gerou nos consumidores uma maior preocupação 

com as futuras gerações. Sendo assim, em 1989, a United Nations Environment Programme 

(UNEP) formalizou o conceito de produção mais limpa (WBCSD, 2016). 

 Na década de 1990, Schaltegger e Sturm introduziram ecoeficiência como “link” de 

negócio para o desenvolvimento sustentável. E em 1992, o conceito de ecoeficiência começou 

a ganhar destaque e visibilidade com a WBCSD (ESCAP, 2019). 

Além disso, para obter a ecoeficiência, é preciso analisar o processo como um todo e 

por isso, é importante que haja uma metodologia. A estudada nesse trabalho é a comparação de 

índice de ecoeficiência proposta por Pereira et al. (2013). Sua metodologia é abrangente, para 

todas as indústrias e envolve a quantificação dos indicadores e por sua vez a mensuração da 

ecoeficiência.  Como os ecoindicadores sozinhos não são o suficiente para fornecer a 

ecoeficiência de um processo, devem ser agrupados em forma de gráfico radar. Vale ressaltar 

que é necessário normalizar os ecoindicadores tornando-os adimensionais, o que permite que 

as análises sejam integradas e na forma de índice. 

 

2.6. AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

Nos itens seguintes, serão discutidos os custos econômicos de um projeto, os quais 

podem ser: capital de investimento e capital de operação. Outras formas de análise econômica 

também podem ser realizadas como o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o 

período de retorno, brevemente discutidos na seção 2.6.2. 
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2.6.1. CUSTOS 

 

2.6.1.1. Capital de investimento 

 

 Mais conhecido como CAPital EXPenditure (CAPEX), o capital de investimento pode 

ser definido de acordo com Towler e Sinnott (2019) como o “custo total do projeto, construção 

e instalação de uma planta e as modificações associadas necessárias para preparar o local da 

planta”. Este tipo de capital ainda pode ser dividido em: 

 Dentro da bateria: custo da planta em si e pode ser direto (como os equipamentos, itens 

a granel, obras civis e supervisão) e indireto (benefícios de trabalho, seguro de 

construção etc); 

 Fora da bateria: modificações e melhorias na estrutura; 

 Engenharia e construção; 

 Contingência: prever modificações no projeto. 

 

2.6.1.2. Capital de operação 

 

  Mais conhecido como OPerational EXPenditure (OPEX), o capital de operação é 

utilizado para manter o projeto em operação e pode ser utilizado para diversos objetivos 

(TOWLER e SINNOTT, 2019). Estes objetivos estão mencionados a seguir: 

 Custos de matérias-primas; 

 Valor do inventário de produtos e subprodutos; 

 Caixa disponível; 

 Contas a receber. 
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2.6.1.3. Custo total anual 

 

 As estimativas de custos devem ser feitas desde o começo do projeto, seu 

desenvolvimento em laboratório à construção, sendo assim, é importante calcular uma média 

de gastos anuais. Uma forma de se obter esses dados é utilizar o custo total anual ou Total 

Annual Cost (TAC) que consiste nos custos de capital fixos, capital de giro mais os custos com 

bens não depreciáveis (COKER, 2007).  

 

2.6.2. Valor presente líquido, taxa interna de retorno e período de retorno 

 

 De acordo com Coker (2007), “o valor presente líquido (VPL) de um projeto é a soma 

acumulada dos fluxos de caixa descontados, incluindo o investimento”. Ou seja, representa o 

valor íquido total descontando todos os gastos tanto fixos como variáveis, considerando o valor 

do dinheiro no tempo por meio do desconto do valor da taxa de juros. Já a taxa interna de retorno 

(TIR) é o valor de i (valor da taxa de juros em qual o VPL se torna nulo) que torna o VPL igual 

a 0. Portanto, se o VPL for muito maior que 0 e a TIR for maior que a taxa mínima de 

atratividade, significa que o projeto será rentável. Outra forma de saber a viabilidade é calcular 

o período de retorno do investimento (PBP) que é muito utilizado para projetos de longo prazo, 

medido para saber o tempo de recuperação do investimento. Ainda, segundo Coker (2007), “o 

período de retorno é o tempo necessário para o fluxo de caixa líquido acumulado desde o início 

da fábrica para igualar o investimento depreciável em capital fixo”. 



 

 

CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 

 

 

 A pesquisa dos temas relacionados ao dimetil éter e sua produção na literatura foi 

realizada ao longo de todo esse capítulo. Nesta seção, são pontuados os pontos mais relevantes 

para o entendimento dos resultados obtidos no presente trabalho de conclusão de curso. Este 

capítulo apresenta a descrição das seis configurações do processo de produção de DME 

analisadas, a ecoeficiência, considerando os ecoindicadores de consumo de matéria-prima, de 

água, de energia, geração de efluentes, emissão de CO2 e consumo de combustíveis, assim como 

descreve os cálculos de custo financeiros. 

 

3.1. PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE DIMETIL ÉTER 

 

As plantas tratadas neste trabalho consideram a produção de DME a partir da 

desidratação do metanol. Para simular as plantas, é necessário conhecer a reação química, os 

parâmetros cinéticos e a melhor forma de descrever a termodinâmica do processo a partir dos 

compostos e temperatura e pressão impostas. 

 Nos próximos itens, são descritos os diferentes processos de produção de DME, 

considerando as plantas tradicionais e as com coluna reativa. 
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3.1.1. Plantas tradicionais 

 

 A presente seção se baseou principalmente no artigo de Diemer e Luyben (2010). É 

importante ressaltar que este artigo foi selecionado como base por oferecer um conteúdo 

fundamentado sobre o assunto, contendo as informações necessárias para as simulações. 

 Diemer e Luyben (2010) propuseram três diferentes configurações de plantas de 

produção de dimetil éter a partir da desidratação do metanol. A primeira consta com um reator 

adiabático seguido de duas colunas de destilação, a segunda possui dois reatores adiabáticos 

seguido de duas colunas de destilação, e a terceira possui um reator refrigerado seguido das 

colunas de destilação. Todas as plantas possuem a mesma corrente de alimentação e os dados 

estão especificados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Dados da corrente de alimentação. 

 

Fonte: Diemer e Luyben (2010). 

 

3.1.1.1. Processo com um reator adiabático 

  

 Este processo é um dos mais utilizados para a síntese de DME a partir do metanol. A 

Figura 3.1 apresenta um esquema do processo com algumas condições de operação, parâmetros 

e os equipamentos. 

Neste processo a corrente de alimentação passa por uma bomba e por três equipamentos 

de troca térmica para ajustar as temperaturas e pressão da corrente na entrada do reator, onde 

ocorre a desidratação do metanol a DME. Após a saída do reator a corrente resultante passa por 

integrações energéticas até chegar à região das colunas de destilação, que é semelhante às dos 

outros dois processos. Na primeira coluna ocorre a separação do dimetil éter no topo com um 

condensador total, resultando uma corrente de alta pureza. A corrente de fundo contendo 

principalmente água e metanol não reagido passa pela segunda coluna onde essas duas 

substâncias se separam. O metanol separado sai no topo da coluna e é reciclado ao sistema, se 

somando à corrente de alimentação antes de ser bombeada. 
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Figura 3.1 – Planta de produção de DME com um reator adiabático. 

 

Fonte: Adaptado de Diemer e Luyben (2010). 

  

3.1.1.2. Processo com dois reatores adiabáticos 

 

 Neste processo a corrente de alimentação passa por uma bomba e por quatro 

equipamentos de troca térmica para ajustar a temperatura singular e pressão da corrente na 

entrada do primeiro reator, onde ocorre a desidratação do metanol a DME. Nesse caso há um 

trocador de calor entre os dois reatores (HXint). Este equipamento se faz necessário devido à 

reação ser exotérmica, fazendo com que a temperatura da corrente de saída seja muito alta.  O 

HXint regula a temperatura desta corrente para a entrada no segundo reator de desidratação. 

Após a saída do reator a corrente resultante passa por integrações energéticas até chegar à região 

das colunas de destilação, que é semelhante às dos outros dois processos. 

A Figura 3.2 apresenta o esquema do processo com algumas condições de operação, 

parâmetros e os equipamentos. 
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Figura 3.2 – Planta de produção de DME com dois reatores adiabáticos. 

 

Fonte: Adaptado de Diemer e Luyben (2010). 

 Segundo Diemer e Luyben (2010), a vantagem de utilizar dois reatores adiabáticos em 

série com resfriamento intermediário é a possibilidade de se utilizar temperaturas de entrada no 

reator mais elevadas para aumentar a cinética da reação, ao mesmo tempo em que se obtêm 

temperaturas de saída mais baixas, o que aumenta a constante de equilíbrio químico (Keq). 

 

3.1.1.3. Processo com um reator refrigerado 

 

 No processo de produção de DME com o reator refrigerado, descrito por Diemer e 

Luyben (2010), ocorre troca térmica entre a água na serpentina do reator e o calor gerado na 

reação. A Figura 3.3 apresenta um esquema do processo com algumas condições de operação, 

parâmetros e os equipamentos. 

Neste processo a corrente de alimentação passa por uma bomba e por três equipamentos 

de troca térmica para ajustar as temperatura e pressão da corrente na entrada do reator, onde 

ocorre a desidratação do metanol a DME. Nesse caso o reator possui um sistema de refrigeração 

utiliza o calor de reação para regular a temperatura de saída. Após a saída do reator a corrente 
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resultante passa por integrações energéticas até chegar à região das colunas de destilação, que 

é semelhante às dos outros dois processos. 

Figura 3.3 – Planta de produção de DME com um reator refrigerado. 

 

Fonte: Adaptado de Diemer e Luyben (2010). 

  A partir do artigo de Diemer e Luyben (2010), é possível reproduzir as simulações das 

três plantas tradicionais e comparar o resultado para as vazões e composições obtidas. Com o 

resultado obtido se desenvolveu a análise de ecoeficiência baseada nos ecoindicadores 

previamente mencionados, a fim de determinar qual a planta é mais ecoeficiente. 

 

3.1.2. Plantas contendo coluna reativa 

 

 A presente seção se baseou principalmente no artigo de Bîldea et al. (2017). Bîldea et 

al. (2017) propuseram diferentes configurações de plantas de produção de dimetil éter a partir 

da desidratação do metanol, dentre estas um processo de única etapa usando destilação reativa 

e um processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa. Todas as plantas 

possuem a mesma corrente de alimentação e seus dados estão mostrados na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Dados da corrente de alimentação. 

Vazão (kmol/h) MeOH (kmol/h) Água (kmol/h) DME (kmol/h) Pressão (bar) Temperatura (K) 

546 545,9454 0,0273 0,0273 12 298,15 

Fonte: Adaptado de Bîldea et al. (2017). 

3.1.2.1. Processo de única etapa usando destilação reativa 

  

Nesse processo a corrente de alimentação (metanol) passa por um trocador de calor 

(HX1) para ajustar a temperatura na entrada da coluna reativa (C1). Na C1 ocorre a desidratação 

de metanol a DME e a separação deste no topo com um condensador total, resultando em um 

produto de alta pureza. A corrente de fundo possui principalmente água e um resquício de 

metanol. Esta corrente (efluente) passa por uma válvula para ajustar a pressão e a temperatura 

e, em seguida, passa por integração energética no equipamento de troca térmica (HX1) para 

ajustar a temperatura. 

A Figura 3.4 apresenta o esquema do processo com algumas condições de operação, 

parâmetros e os equipamentos. 

Figura 3.4 – Processo de Única Etapa Usando Coluna Reativa. 

 

Fonte: Adaptado de Bîldea et al. (2017). 
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3.1.2.2. Processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa 

 

 Nesse processo a corrente de alimentação (metanol) passa por um equipamento de troca 

térmica (FEHE) e por um forno (FH) para ajustar a temperatura na entrada do reator, onde 

ocorre a desidratação do metanol a DME. Após a saída do reator a corrente resultante passa por 

integrações energéticas até chegar à região da coluna de destilação, que é semelhante à dos 

processos tradicionais. Na coluna de destilação (C1) ocorre a separação do dimetil éter no topo 

com um condensador total, resultando uma corrente de mediana pureza.  

A corrente de topo passa por uma bomba (P1) para ajustar a pressão e logo em seguida 

passa por um trocador de calor (HX2) para ajustar a temperatura na entrada da coluna de 

destilação reativa (C2). Na C2, ocorre a desidratação de metanol a DME e a separação deste no 

topo com um condensador total, resultando em um produto de alta pureza. 

As correntes de fundo da C1 e da C2 possuem principalmente água e um resquício de 

metanol e passam por uma válvula para ajustar a pressão. Logo essas duas correntes são 

misturadas, passam por integração energética e saem na corrente efluente. 

A Figura 3.5 apresenta um esquema do processo com algumas condições de operação, 

parâmetros e os equipamentos. 
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Figura 3.5 – Processo Combinado de Reator de Fase Gasosa e Destilação Reativa. 

 

Fonte: Adaptado de Bîldea et al. (2017). 

 

3.1.3. Planta proposta 

 

3.1.3.1. Processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa considerando 

integração energética 

 

Nesse processo a corrente de alimentação (metanol) passa por um equipamento de troca 

térmica (FEHE) e por um forno (FH) para ajustar a temperatura na entrada do reator, onde 

ocorre a desidratação do metanol a DME. Após a saída do reator a corrente resultante passa por 

uma turbina para ajustar a temperatura e produzir energia elétrica e depois, por integrações 

energéticas até chegar à região da coluna de destilação. Na coluna de destilação (C1) ocorre a 

separação do dimetil éter no topo com um condensador total, resultando uma corrente de 

mediana pureza. A Figura 3.6 apresenta um esquema do processo com algumas condições de 

operação, parâmetros e os equipamentos. 
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Figura 3.6 – Processo Combinado de Reator de Fase Gasosa e Destilação Reativa Considerando Integração 

Energética. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Para integrar energeticamente a planta proposta, é necessário elevar a pressão da 

corrente do topo da coluna de destilação (C1) a fim de obter um suficiente diferencial de 

temperatura entre o refervedor da coluna reativa (C2) e o condensador da coluna de destilação. 

A corrente de topo passa então por um compressor (KI) e logo em seguida passa por um trocador 

de calor para ajustar a temperatura na entrada da coluna de destilação reativa (C2). Na C2, 

ocorre a desidratação de metanol a DME e a separação deste no topo com um condensador total, 

resultando em um produto de alta pureza. A corrente de fundo possui principalmente água e um 

resquício de metanol. 

 

3.2. CATALISADORES 

 

Para as plantas tradicionais foi considerado um catalisador ácido sólido H-mordenite 

segundo Diemer e Luyben (2010). Entretanto, para as plantas com destilação reativa foram 

utilizados os catalisadores: γ-Al2O3 comercial para reações de fase gasosa e Amberlyst-35 para 

reações de fase líquida segundo Bîldea et al. (2017). Ainda, segundo Hossenininejad et al. 

(2012) e Bîldea et al. (2017) para as reações de fase líquida o catalisador Amberlyst-35 
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apresenta uma maior taxa inicial, maior atividade e seletividade em relação a outros 

catalisadores. 

 

3.3. CINÉTICA DAS PLANTAS TRADICIONAIS 

 

A expressão da taxa de reação de desidratação do metanol utilizada neste trabalho foi a 

mesma em todos os processos tradicionais analisados, conforme apresentada em Diemer e 

Luyben (2010). Está representada na Equação (3.1). 

                                                                                             (3.1) 

Nesta expressão, r é a taxa de reação em kmol/kgcat.s, k é a constante cinética da taxa 

em kmol/kgcat.s.Pa, pDME, pH2O e pMeOH são as pressões parciais de DME, água e metanol em 

Pascal, respectivamente, e Keq representa a constante de equilíbrio (adimensional). A expressão 

para a constante cinética da taxa (k) é dada pela Equação (3.2). 

                                                                                                          (3.2) 

Considerando que a dependência da constante cinética da taxa (k) com a temperatura é 

expressa pela equação de Arrhenius, apresentada na Equação (3.3), também é necessário definir 

alguns parâmetros cinéticos como a energia de ativação (E) da reação e o fator pré-exponencial 

(A), uma constante que depende da reação e que tem as mesmas unidades de k. Nesta equação 

também estão presentes a constante universal dos gases (R), em unidades compatíveis com a 

da energia de ativação, e a temperatura (T), em Kelvin. 

                                                                                                            (3.3) 

A expressão da constante de equilíbrio (Keq) está representada na Equação (3.4). 

                                                                                                         (3.4) 



52 

 

 Para atender o modelo de reação taxa simples no UniSim®, os parâmetros cinéticos da 

reação foram ajustados para uma cinética pseudo-homogênea. Este ajuste se faz necessário, 

pois embora esta reação seja catalisada por sólidos, no software UniSim® a taxa de reação 

rUniSim® é representada em unidades de volume (m³) e não por massa de catalisador (kgcat). Para 

isso foi utilizada a Equação (3.5), onde εb é a fração de vazios do leito, ρcat é a densidade do 

catalisador e ρb é a densidade bulk. Assim, a fração de catalisador (1– εb) e a densidade do 

catalisador (ρcat) são integradas à constante pré-exponencial (A) da reação. 

rUniSim®=(1-εb )∙ρcat∙r=ρb∙r                                                                                                       (3.5) 

As reações químicas no software UniSim® podem ser modeladas conforme cinco 

modelos distintos: Conversão; Equilíbrio; Cinética; Taxa simples e Cinética heterogênea. Cada 

uma possui suas particularidades, necessitando de certas informações para descrever o modelo 

cinético da reação. Com os dados cinéticos mencionados (Tabela 3.3), prosseguiu-se com o 

modelo de taxa simples, que é o que melhor representa a reação química de desidratação do 

metanol. 

Tabela 3.3 – Parâmetros cinéticos ajustados. 

Parâmetros k0 Unidades 

k0 artigo 0,000336 kmol/kgcat.s 

k0 ajustado 0,504 kmol/m3.s 

E 80480 kJ/kmol 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4. CINÉTICA DAS PLANTAS CONTENDO COLUNA REATIVA 

 

3.4.1. Reação em fase líquida 

 

A expressão da taxa de reação de desidratação do metanol pode ser descrita pela 

Equação (3.6). 

𝑟 =
𝑘𝑠

(1+
𝐾𝑊𝑐𝑊
𝐾𝑀𝑐𝑀

)
2 (1 −

1

𝐾𝑒𝑞

𝑐𝐷𝑐𝑊

𝑐𝑀
2 )                                                                                               (3.6) 



53 

 

Nesta expressão (Bîldea et al., 2017), r está em kmol/kgcat.s, k é em kmol/kgcat.s. CD, 

CW e CM são as concentrações de DME, água e metanol em kmol/m3, respectivamente, e Keq 

representa a constante de equilíbrio (adimensional). A expressão para a constante cinética da 

taxa (k) é dada pela Equação (3.7). 

𝑘𝑠 = 6,12𝑥109exp (− 11793 𝑇)⁄                                                                                           (3.7) 

 Entretanto, de acordo com Hossenininejad et al. (2012), para altas concentrações de 

metanol frente a concentração de água, o termo [(KWCW)/ (KMCM)] pode ser negligenciado na 

equação.  

A expressão da constante de equilíbrio (Keq) está representada na Equação (3.8). 

Utilizou-se as mesmas considerações da seção 3.3 para ajustar os parâmetros cinéticos (Tabela 

3.4). 

𝐾𝑒𝑞 = exp (−2,6305 + 2787 𝑇)⁄  (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)                                                               (3.8) 

Tabela 3.4 – Parâmetros cinéticos ajustados. 

Parâmetros k0 Unidades 

k0 artigo 6,12E+09 kmol/kgcat.s 

k0 ajustado 3,4272E+12 kmol/m³.s 

E 98047 KJ/kmol 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4.2. Reação em fase gasosa 

 

A expressão da taxa de reação de desidratação do metanol pode ser descrita pela seguinte 

Equação (3.9) (Diemer et al., 2017). 

                                                                                                             (3.9) 

Nesta expressão, r é a taxa de reação em kmol/kgcat.s, k é a constante cinética da taxa 

em kmol/kgcat.s. yD, yW e yM são as frações molares de DME, água e metanol em kmol/m3, 
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respectivamente, e Keq representa a constante de equilíbrio (adimensional). As constantes 

cinéticas podem ser expressas pelas Equações (3.10) e (3.11). 

𝑘𝑠 = 3,3𝑥109exp (− 10800 𝑇)⁄ (
kmol

kg h
)                                                                                              (3.10) 

𝐾𝑀 = 0,72𝑥10−2exp (830 𝑇)⁄ , 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                                                                                (3.11) 

Ainda, considerando que as constantes de absorção de metanol e água são muito 

pequenas no equilíbrio, é possível negligenciá-las segundo Lu et al. (2004), simplificando a 

expressão da taxa cinética. Sendo assim, a expressão para a constante cinética da taxa (k) é dada 

pela Equação (3.12): 

𝑘 = 171072 exp (−9140/𝑇)                                                                                                               (3.12) 

Segundo Lu et al. (2004), a expressão da constante de equilíbrio (Keq) está representada 

na Equação (3.13). E para atender o modelo de reação taxa simples, utilizou-se as mesmas 

considerações da seção 3.3 (Tabela 3.5). 

ln 𝐾𝑒𝑞 =
4019

𝑇
+ 3,707 ∙ 𝑙𝑛𝑇 − 2,783 ∙ 10−3 ∙ 𝑇 + 3,8 ∙ 10−7 ∙ 𝑇2 −

6,561∙104

𝑇3 − 26,64      (3.13) 

Tabela 3.5 – Parâmetros cinéticos ajustados. 

Parâmetros k Unidades 

k0 artigo 171072 kmol/kgcat.s 

k0 ajustado 150885504 kmol/m3.s 

E 75989,96 KJ/kmol 

 

 

3.5. TERMODINÂMICA 

 

O modelo termodinâmico adotado para as simulações neste trabalho foi o UNIversal 

QUAse-Chemical (UNIQUAC). Acredita-se que este modelo seja o mais adequado para prever 

as propriedades e as interações entre os componentes presentes nos processos (metanol, água e 

DME). O mesmo modelo termodinâmico foi utilizado por Turton et al. (2010) para simular a 

planta de síntese de DME com um reator adiabático. Cabe ainda ressaltar que Diemer e Luyben 

(2010) não informaram o modelo termodinâmico utilizado em suas simulações. 
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 O modelo UNIQUAC, proposto por Abrams e Prausnitz em 1975, é geralmente 

utilizado para sistemas não ideais e determinação dos coeficientes de atividade para substâncias 

líquidas em equilíbrio líquido vapor (ELV), equilíbrio líquido líquido (ELL) e equilíbrio 

líquido-líquido-vapor (ELLV) (HONEYWELL, 2010). Segundo a Honeywell (2010), o modelo 

UNIQUAC é o mais aprimorado dos modelos de atividade conhecidos, apresentando como 

maior vantagem a boa representação para ELV e ELL de misturas não ideais (não eletrolíticas). 

O modelo UNIQUAC utiliza o conceito de composição local, como o modelo proposto por 

Wilson e pode ser aplicada a uma variedade de misturas contendo H2O, álcoois, nitrilas, aminas, 

ésteres, cetonas, aldeídos, hidrocarbonetos halogenados e hidrocarbonetos. 

 Entretanto, para as plantas com coluna reativa foi utilizado o modelo Non-Random Two-

Liquid NRTL, que assim como o UNIQUAC também é bastante adequado para prever as 

propriedades e as interações entre os componentes presentes nos processos (metanol, água e 

DME). Ainda, este modelo é uma extensão do modelo Wilson e utiliza mecânica estatística e a 

teoria da célula líquida para representar a estrutura do líquido, sendo capaz de representar o 

comportamento do Equilíbrio Líquido Vapor (ELV), Equilíbrio Líquido-Líquido (ELL) e 

Equilíbrio Líquido-Líquido-Vapor (ELLV) (HONEYWELL, 2010). 

 

3.6. ECOINDICADORES E ECOEFICIÊNCIA 

 

 Os próximos tópicos apresentam as considerações utilizadas para os cálculos dos 

ecoindicadores de consumo de matéria-prima, consumo de água, consumo de energia, geração 

de efluentes, emissão de CO2 e consumo de combustíveis. Para os cálculos de consumo de água 

e geração de efluentes, considerou-se os resultados dos sistemas de água de resfriamento e 

geração de vapor. Para os demais cálculos foram utilizadas as plantas de produção de DME e 

as plantas de utilidades. 
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3.6.1. Planta de utilidades 

 

Para calcular os ecoindicadores pertinentes é necessário identificar na planta os 

equipamentos que fazem o consumo de água, de energia e que participam na geração de CO2. 

Dentre eles se encontram a bomba, os trocadores de calor, os refervedores e condensadores das 

colunas, que fazem uso de água de resfriamento (CW) ou vapor de baixa, média ou alta pressão 

(LPS, MPS ou HPS, respectivamente) na operação. Para estimar o quanto estes equipamentos 

contribuem para os ecoindicadores, é necessário simular a planta de utilidades. 

As plantas de utilidades podem ser de geração de vapor ou de resfriamento da água, e 

têm por objetivo condensar toda a informação de vazão de água ou vapor necessário na planta, 

incluindo diversas perdas. A partir dos valores de energia consumida nas plantas dos processos 

e as temperaturas das correntes em cada equipamento, foi possível calcular a vazão de água ou 

vapor utilizada por meio de um balanço de energia. Sendo assim, foi preciso antes fazer 

premissas de qual o tipo de utilidade em questão (CW, LPS, MPS, HPS) (Tabela 3.7) e as perdas 

a se considerar. Dependendo do tipo de utilidade, utilizou-se diferentes valores de temperatura 

e pressão de entrada e saída dos equipamentos para estimar a vazão. Com esses valores, somou-

se o valor da contribuição de cada equipamento da planta de utilidades para os ecoindicadores 

em questão. As Figuras 3.7 e 3.8 ilustram as plantas de utilidades. 

Figura 3.7 – Planta de geração de vapor simulada no UNISIM®. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 3.8 – Planta de resfriamento de água simulada no UNISIM®. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.6.2. Consumo de matéria-prima 

 

 O ecoindicador de consumo de matéria-prima foi calculado dividindo o fluxo de 

alimentação (metanol) das plantas de produção pela taxa de produção total de DME como 

mostrado na Equação (3.14). 

𝐸𝑀𝑃 (
𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑚𝑜𝑙
) =  

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ)

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑀𝐸 (𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ)
                                                                   (3.14) 

 

3.6.3. Consumo de energia 

 

 O consumo de energia (CE) pelo processo de produção de DME corresponde à energia 

consumida pelas bombas e compressores, sendo estes equipamentos elétricos, considerou-se 

como operação uma eficiência de 75%. Corresponde também aos refervedores e aquecedores 

que operam com vapor gerados pelas plantas de utilidades à 80% de eficiência (𝝋). Sendo 

assim, o cálculo do ecoindicador de consumo de energia foi realizado dividindo o consumo 

total de energia pela taxa de produção total. 

 Vale ressaltar que na planta proposta a energia gerada pela turbina é utilizada no 

compressor da própria planta, diminuindo assim os gastos energéticos. Ainda, considerou-se 
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que as correntes do gerador de vapor são exportadas gerando créditos para as plantas. Portanto, 

a Equação (3.15) representa o ecoindicador de consumo de energia. 

𝐸𝐶𝐸 (𝐺𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙) =
𝐶𝐸𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜+

𝐶𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝜑

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑀𝐸 (𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ)
                                                           (3.15) 

 

3.6.4. Consumo de água 

 

 O consumo de água pode ser obtido pelo consumo de água do sistema de geração de 

vapor (CAvapor) (utilizado nos refervedores, vaporizadores, aquecedores) e do sistema de 

resfriamento (CAágua) (trocadores de calor e condensadores). Portanto, o ecoindicador de 

consumo de água (ECA) pode ser calculado como a vazão total de água consumida (make up e 

efluente), em m³/h, pela taxa de produção total (kmol/h) como mostrado na Equação (3.16). 

𝐸𝐶𝐴 (
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
) =  

𝐶𝐴𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟+𝐶𝐴á𝑔𝑢𝑎

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑀𝐸 (𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ
                                                                     (3.16) 

 

3.6.5. Emissão de CO2 

 

 Para determinar a emissão de CO2, utilizou-se um fator de conversão que relaciona a 

energia envolvida em um equipamento e o quanto de CO2 (ton) se emite. Esses fatores podem 

ser mostrados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Fatores de conversão de energia para CO2. 

 

Fonte: MCTIC (2016) e IPCC (2006). 

 Sendo assim, a emissão total de CO2 é dada pela soma das energias consumidas para a 

geração de vapor (Evapor) considerando a eficiência de 80% como mencionado na seção 3.6.3 e 
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para os equipamentos elétricos (Eelétrico). Portanto, a Equação (3.17) demonstra os cálculos para 

o econindicador de emissão de CO2 (EECO2). 

𝐸𝐸𝐶𝑂2(𝑡𝐶𝑂2/𝑘𝑚𝑜𝑙) =

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝜑
∙𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜+𝐸𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜∙𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ)
                              (3.17) 

 

3.6.6. Geração de efluentes 

 

A geração de efluentes é proveniente da corrente de fundo da segunda coluna de 

destilação para as plantas tradicionais e da corrente “Efluente” das plantas contendo coluna 

reativa, da purga da torre de refrigeração (ptr) e da caldeira (pc), da perda dos processos (pp) e 

da perda com tratamentos (pt). Logo, o ecoindicador de geração de efluentes (EGE) é descrito 

pela Equação (3.18). 

𝐸𝐺𝐸 (
𝑚3

𝑘𝑚𝑜𝑙
) =

(𝑝𝑡𝑟+𝑝𝑐+𝑝𝑝+𝑝𝑡)(𝑚3/ℎ)

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑀𝐸 (𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ)
                                                             (3.18) 

 

3.6.7. Consumo de combustíveis 

 

 O consumo de combustíveis pode ser verificado pelo cálculo da vazão mássica (Equação 

3.19) do gás natural (ṁ). Para isso, considerou-se a conversão da energia (E) necessária para o 

funcionamento da caldeira e do forno através do poder calorífico inferior (PCI) do combustível. 

�̇� = 𝐸 ∙ 𝑃𝐶𝐼                                                                                                                          (3.19) 

 Com a equação acima, o ecoindicador de consumo de combustíveis (ECC) pode ser 

calculado através da Equação (3.20). 

𝐸𝐶𝐶 (
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
) =

(�̇�𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎+�̇�𝑓𝑜𝑟𝑛𝑜)(𝑘𝑔/ℎ)

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑀𝐸 (𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ)
                                                            (3.20) 
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3.7. ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA (ICE) 

 

 Quando é necessário fazer comparações entre processos, uma solução é a aglutinação 

das informações fornecidas pelos indicadores (de forma adimensional) em gráfico do tipo radar 

que representa o índice, vide Figura 3.9. Logo, o desempenho de unidades industriais pode ser 

quantificado por meio da área do polígono gerado no gráfico - St (ecoeficiência), geralmente 

assumindo a mesma importância (peso) para cada indicador. 

Consequentemente, o índice comparativo de ecoeficiência, ICE (Pereira, 2013), para 

contabilizar quantitativamente o ganho em ecoeficiência, entre dois ou mais grupos de mesmos 

ecoindicadores, é representado pela Equação (3.21). 

 
*

1 100%t

t

S
ICE

S

 
   
 

                                                                           (3.21) 

Na qual, St* representa a maior área possível calculada pelo polígono a partir da lei dos senos 

conforme definido por Pereira et al. (2014). 

Figura 3.9 – Gráfico tipo radar de eco indicadores, representado cinco indicadores. 

 

Fonte: Pereira et al. (2014). 
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3.8. CUSTOS FINANCEIROS 

 

 Para os cálculos de custos de cada equipamento e de operação, utilizou-se a metodologia 

utilizada por Turton et al. (2009) apud Bîldea et al. (2017). A correção dos índices de custo 

anuais para todas as equações foram as mesmas dessa referência, uma vez que o índice de 2012 

é suficiente para este trabalho. Já para as seções 3.8.1.3 , 3.8.1.4. e 3.8.1.5., utilizou-se as 

estimativas de custos do livro de Seider et al. (2008). 

 

3.8.1. CapEx 

 

 Nas próximas seções são mostradas as equações utilizadas para estimar os custos de 

investimento inicial do projeto para os equipamentos utilizados nas plantas de produção de 

DME expostas neste trabalho. Ainda, para os custos desconsiderou-se as plantas de utilidades, 

assim como o artigo base de Bîldea et al. (2017). 

 

3.8.1.1. Trocador de calor 

 

 Para o cálculo de custo de compra dos trocadores de calor, utilizou-se a Equação (3.22) 

(BÎLDEA et al.,2017 apud Turton et al., 2011). 

𝐶𝐻𝐸𝑋(𝑈𝑆 $) = (𝑀&𝑆/280)(474,7𝐴0,65)(2,29 + 𝐹𝑚(𝐹𝑑 + 𝐹𝑝))                                              (3.22) 

Na qual, 

 CHEX(US $) – Custo de compra em dólares; 

 M&S – Índice de custos de equipamentos Marshall & Swift; 

 A – área (m²); 

 Fm – fator do material; 

 Fd – fator de correção do tubo; 
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 Fp – fator de pressão. 

Para o cálculo da área de troca térmica (A) do equipamento, é necessário calcular a diferença 

de temperatura média logarítmica (DTML) pela Equação (3.23).  Após a obtenção deste valor, 

estima-se o cálculo da área pela Equação (3.24). 

∆𝑇𝐷𝑇𝑀𝐿 =
(𝑇𝑄1−𝑇𝐹2)−(𝑇𝑄2−𝑇𝐹1)

ln (
𝑇𝑄1−𝑇𝐹2

𝑇𝑄2−𝑇𝐹1
)

                                                                                              (3.23) 

Na qual, 

 TQ1 – Temperatura de entrada do terminal quente. K; 

 TQ2 – Temperatura de saída do terminal quente. K; 

 TF1 – Temperatura de entrada do terminal frio. K 

 TF2 – Temperatura de saída do terminal frio. K. 

𝐴 =
𝑄

𝑈∙∆𝑇𝐷𝑇𝑀𝐿
                                                                                                                            (3.24) 

 U – Coeficiente de transferência de calor global. kW/(K.m².h); Foi assumido um valor 

de 0,5 kW/(K.m².h) para os cálculos de acordo com Bîldea et al. (2017). 

 Q – Energia (kW). 

Para definir as temperaturas das correntes que utilizam resfriamento e aquecimento nos 

trocadores, é necessário utilizar algumas heurísticas mostradas na Tabela 3.7. Os condensadores 

utilizam a água de resfriamento (no inglês, cooling water – CW), já nos refervedores se utiliza 

vapor a diferentes pressões. 

Tabela 3.7 – Heurísticas para utilidades. 

Utilidade Parâmetro Entrada Saída Referência 

Vapor de baixa pressão 

(LPS) 

Pressão (bar)  3,1 3,1 Seider et al. (2016)  

Temperatura (ºC) 135 135 Seider et al. (2016)  

Vapor de média pressão 

(MPS) 

Pressão (bar)  11,35 11,35 Seider et al. (2016)  

Temperatura (ºC) 185 185 Seider et al. (2016)  

Vapor de alta pressão 

(HPS) 

Pressão (bar)  42,38 42,38 Seider et al. (2016)  

Temperatura (ºC) 254 253,7 Seider et al. (2016)  

Água de resfriamento 

(CW) 

Pressão (bar)  5,16 4,96 Turton et al. (2012)  

Temperatura (ºC) 30 45 Turton et al. (2012)  
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3.8.1.1.1. Pré-aquecedor 

 

Para o pré-aquecedor foram utilizados os seguintes valores de incógnitas da Equação (3.23). 

 M&S=1536,5 em 2012; 

 Fm=1 (aço carbono); 

 Fd=0,8 (tubo-fixo); 

 Fp =0; 

 Área calculada pelo simulador UniSim®. 

 

3.8.1.1.2. Refervedor 

 

 Para o refervedor, considerou-se os seguintes parâmetros referente à Equação (3.23). 

 M&S=1536,5 em 2012; 

 Fm=1 (aço carbono); 

 Fd=1,35; 

 Fp =0; 

 Área calculada a partir da diferença de temperatura média logarítmica (DTML). 

 

3.8.1.1.3. Condensador 

 

 Para o condensador, considerou-se os seguintes parâmetros referente à Equação (3.23). 

 M&S=1536,5 em 2012; 

 Fm=1 (aço carbono); 

 Fd=0,8 (tubo-fixo); 

 Fd =0; 

 Área calculada a partir da diferença de temperatura média logarítmica (DTML). 
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3.8.1.2. Forno 

 

 Os custos do forno (Cforno) podem ser calculados através da Equação (3.25). 

𝐶𝐹𝑜𝑟𝑛𝑜(𝑈𝑆$) = (𝑀&𝑆/280) ∙ (15668 ∙ 𝑄0,85) ∙ (1,27 + 𝐹𝑐)                                              (3.25) 

 Sendo que Q (energia) deve ser em MW e o fator de correção utilizado Fc=1 para aço 

carbono e pressão de projeto menor que 40 bar (Bîldea et al., 2017). 

 

3.8.1.3. Compressor 

 

 Para o cálculo do custo do compressor (Cp), utilizou-se a Equação (3.26). 

𝐶𝑃 = 𝐹𝐷𝐹𝑀𝐶𝐵                                                                                                                         (3.26) 

 Ainda, o compressor utilizado na avaliação se referiu ao centrífugo, portanto, sua 

fórmula é expressa na Equação (3.27). 

𝐶𝐵 = exp {7,5800 + 0,80[ln(𝑃𝑐)]}                                                                                     (3.27) 

 Sendo, Pc, a energia consumida pela compressor em HP. 

 

3.8.1.4. Turbina 

 

 O custo da turbina (CT) pode ser definido pela Equação (3.28). Na qual, S se refere à energia do 

motor em HP. 

𝐶𝑇 = 3290 ∙ 𝑆0,54                                                                                                                                             (3.28) 

3.8.1.5. Vaso 
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 Para calcular o custo do vaso vertical da planta proposta considerou-se as Equações 

(3.29) a (3.32). 

𝐶𝑃 = 𝐹𝑀 ∙ 𝐶𝑉 + 𝐶𝑃𝐿                                                                                                                (3.29) 

𝐶𝑃𝐿 = 361,8 (𝐷𝑖)0,7396 ∙ (𝐿)0,70684                                                                                                              (3.30) 

𝐶𝑣 = {7,0132 + 0,18255[ln(𝑊)] + 0,02297[ln(𝑊)]2}                                                                         (3.31) 

𝑊 = 𝜋 ∙ (𝐷𝑖 + 𝑡𝑠)(𝐿 + 0,8𝐷𝑖) ∙ 𝑡𝑠 ∙ 0,284                                                                                                   (3.32) 

 Considerou-se FM= 1 que representa o fator de conversão do aço carbono e ts=0,009. Sendo: 

 W = peso; 

 L = comprimento; 

 Di= diâmetro interno. 

 

3.8.1.6. Coluna de destilação e reator tubular 

 

 O UniSim® fornece o diâmetro da coluna (D) através do tamanho do prato. Entretanto, 

a altura total não é fornecida pelo software. Ainda, este parâmetro pode ser obtida através do 

número de pratos (NT). A altura pode ser então calculada pela Equação (3.33). 

𝐻 = [0,6 ∙ (𝑁𝑇 − 1) + 2](𝑚)                                                                                                  (3.33) 

 Após a obtenção da altura, pode-se calcular o custo da coluna (CCasco) através da 

Equação (3.34). 

𝐶𝐶𝑎𝑠𝑐𝑜(𝑈𝑆 $) = (𝑀&𝑆/280) ∙ (957,9 ∙ 𝐷1,066 ∙ 𝐻0,82) ∙ (2,18 + 𝐹𝑐)                                  (3.34) 

 O custo dos pratos (Cpratos) pode ser calculado pela Equação (3.35). 

𝐶𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠(𝑈𝑆 $) = 𝑁𝑇 ∙ (𝑀&𝑆/280 ) ∙ 97,2 ∙ 𝐷1,55 ∙ (𝐹𝑡 + 𝐹𝑚)                                             (3.35) 

 Sendo, 

 Ft=0 (prato de peneira); 
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 Fm=1 (aço carbono); 

 Fc= Fm. Fp; 

 Fp=1+0,0074.(P-3,48)+0,00023(P-3,48)²; 

 P é a pressão média na coluna em bar. 

O custo do pacote estrutural (pe) da coluna pode ser obtido através da relação: 

10000$/m³. Além disso, as relações especificadas neste item podem ser também consideradas 

para os reatores tubulares conforme descrito por Bîldea et al. (2017). 

 

3.8.1.7. Catalisador 

 

 Para as plantas tradicionais estudadas por Diemer e Luyben (2010), o catalisador 

utilizado apresenta uma densidade de 2500kg/m³, uma fração de vazios de 0,4 e uma densidade 

bulk de 1000kg/m³. Além disso, o valor considerado para o catalisador utilizado foi de 50$/kg. 

Entretanto, Bîldea et al. (2017) utilizam diferentes catalisadores em seus projetos. O processo 

proposto também considera os mesmos por Bîldea et al. (2017). Para os sólidos, os últimos 

autores utilizam a resina de troca iônica Amberlyst-35 que apresenta uma densidade bulk de 

560kg/m³, já para a fase gasosa, o catalisador utilizado é a γ-alumina com densidade bulk de 

882kg/m³. O custo para tanto os sólidos quanto os de fase gasosa foi considerado como 10$/m³. 

Além disso, para fins de simplificação, considerou-se uma única carga. 

 

3.8.2. OpEx 

 

 Para os custos operacionais, fez-se as considerações mostradas na Tabela 3.8. Vale 

ressaltar que Bîldea et al. (2017) não especificaram a pressão e a temperatura utilizada para 

comercialização da água de resfriamento. Admitiu-se então a heurística da Tabela 3.7. 
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Tabela 3.8 – Custos de OpEx. 

Tipo Pressão (bar) Temperatura (ºC) $/GJ Referência 

Vapor de baixa 

pressão (LPS) 

6 160 7,78 Bîldea et al. (2017) 

Vapor de média 

pressão (MPS) 

11 184 8,22 Bîldea et al. (2017) 

Vapor de alta 

pressão (HPS) 

42 254 9,88 Bîldea et al. (2017) 

Água de 

resfriamento 

(CW) 

5,16 30 0,72 Bîldea et al. (2017) 

Eletricidade - - 16,6 Diemer e Luyben 

(2010) 

 

3.8.3. TAC 

 

 Para calcular o custo anual total (TAC), utilizou-se a seguinte metodologia (Equação 

3.36) para todas as plantas analisadas: 

𝑇𝐴𝐶 = 𝑂𝑝𝐸𝑥 +
𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜
                                                                                        (3.36) 

 Conforme Bîldea et al. (2017), o período de retorno utilizado é de 3 anos considerando, 

ainda, um tempo de operação de 8000 horas por ano.



 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

 

 Ao longo deste capítulo é apresentado um resumo do procedimento adotado para 

simulação das plantas de produção de DME apresentadas por Diemer e Luyben (2010) e Bîldea 

et al. (2017). Foi possível desenvolver os ecoindicadores de consumo de matéria-prima, de 

água, de energia, geração de efluentes, emissão de CO2 e consumo de combustíveis, assim como 

os cálculos de custos financeiros para as seis plantas analisadas. 

 Sendo assim, a metodologia pode ser dividida nos seguintes itens: 

 Simulação no software UniSim® do processo de produção de DME das plantas 

tradicionais. 

 Simulação no software UniSim® do processo de produção de DME das plantas 

contendo coluna reativa. 

 Simulação no software UniSim® do processo de produção de DME da planta 

proposta. 

 Cálculo dos ecoindicadores de consumo de matéria-prima, de água, de energia, 

geração de efluentes, emissão de CO2 e consumo de combustíveis. 

 Cálculo do Índice de Comparação de Ecoeficiência, considerando os ecoindicadores. 

 Cálculo dos custos financeiros. 

 Os próximos tópicos sumarizam os procedimentos adotados. 
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4.1. PROCESSOS TRADICIONAIS DE PRODUÇÃO DE DIMETIL ÉTER 

 

 São apresentadas, nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3, a descrição da metodologia utilizada para 

a simulação dos processos tradicionais de síntese de DME com um reator adiabático, dois 

reatores adiabáticos e um reator refrigerado, respectivamente, apresentados por Diemer e 

Luyben (2010). 

Tabela 4.1 - Processo com um reator adiabático. 

Descrição 

Simulação da planta de produção de DME utilizando um reator adiabático 

Referência Diemer e Luyben (2010) 

Software UniSim® Design Suite R390. 

Estado Estacionário Sim 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea adaptada para o software. 

Reator tubular adiabático. 

Densidade bulk= 1000kgcat/m³ 

UNIQUAC VLE 

Alimentação Metanol e água 

Objetivos Comparar os resultados da simulação com os originalmente apresentados por 

Diemer e Luyben (2010) no software Aspen Plus e desenvolver os 

ecoindicadores apresentados no Capítulo 3   

 

Tabela 4.2 - Processo com dois reatores adiabáticos. 

Descrição 

Simulação da planta de produção de DME utilizando dois reatores adiabáticos 

Referência Diemer e Luyben (2010) 

Software UniSim® Design Suite R390. 

Estado Estacionário Sim 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea adaptada para o software. 

Reatores tubulares adiabáticos. 

Densidade bulk= 1000kgcat/m³ 

UNIQUAC VLE 

Alimentação Metanol e água 

Objetivos 
Comparar os resultados da simulação com os originalmente apresentados por 

Diemer e Luyben (2010) no software Aspen Plus e desenvolver os 

ecoindicadores apresentados no Capítulo 3 
 

 

 



70 

 

Tabela 4.3 - Processo com um reator refrigerado. 

Descrição 

Simulação da planta de produção de DME utilizando um reator refrigerado 

Referência Diemer e Luyben (2010) 

Software UniSim® Design Suite R390. 

Estado Estacionário Sim 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea adaptada para o software. 

Reator tubular adiabático. 

Densidade bulk= 1000kgcat/m³ 

UNIQUAC VLE 

Alimentação Metanol e água 

Objetivos 
Comparar os resultados da simulação com os originalmente apresentados por 

Diemer e Luyben (2010) no software Aspen Plus e desenvolver os 

ecoindicadores apresentados no Capítulo 3 

 

4.2. PROCESSOS ALTERNATIVOS DE PRODUÇÃO DE DIMETIL ÉTER 

 

 São apresentadas, nas Tabelas 4.4 e 4.5, a descrição da metodologia utilizada para a 

simulação dos processos alternativos de síntese de DME com um de única etapa usando 

destilação reativa; e um combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa, 

respectivamente, apresentados por Bîldea et al. (2017). 

Tabela 4.4 - Processo de única etapa utilizando destilação reativa. 

Descrição 

Simulação da planta de produção de DME de única etapa utilizando destilação reativa 

Referência Bîldea et al. (2017) 

Software UniSim® Design Suite R390. 

Estado Estacionário Sim 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea adaptada para o software. 

Coluna reativa 

Fase sólida: Densidade bulk= 560kgcat/m³ 

NRTL 

Alimentação Metanol e água 

Objetivos 
Comparar os resultados da simulação com os originalmente apresentados por 

Bîldea et al. (2017) no software Aspen Plus e desenvolver os ecoindicadores 

apresentados no Capítulo 3 
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Tabela 4.5 - Processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa. 

Descrição 

Simulação da planta de produção de DME contendo um reator de fase gasosa e destilação reativa 

Referência Bîldea et al. (2017) 

Software UniSim® Design Suite R390. 

Estado Estacionário Sim 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea adaptada para o software. 

Reator tubular adiabático e coluna reativa 

Fase sólida: Densidade bulk= 560kgcat/m³ 

Fase gasosa: Densidade bulk= 882kgcat/m³ 

NRTL 

Alimentação Metanol e água 

Objetivos 

Comparar os resultados da simulação com os originalmente apresentados por 

Bîldea et al. (2017) no software Aspen Plus e desenvolver os ecoindicadores 

apresentados no Capítulo 3 

 

4.3. PROCESSOS PROPOSTO CONTENDO COLUNA REATIVA 

 

 É apresentada, na Tabela 4.6, a descrição da metodologia utilizada para a simulação da 

planta proposta. 

Tabela 4.6 - Processo contendo um reator de fase gasosa e destilação reativa integrado energeticamente. 

Descrição 

Simulação da planta de produção de DME contendo um reator de fase gasosa e destilação reativa 

integrado energeticamente 

Referência Bîldea et al. (2017) 

Software UniSim® Design Suite R390. 

Estado Estacionário Sim 

Modelagem 

Cinética pseudo-homogênea adaptada para o software. 

Reator tubular adiabático e coluna reativa 

Fase sólida: Densidade bulk= 560kgcat/m³ 

Fase gasosa: Densidade bulk= 882kgcat/m³ 

NRTL 

Alimentação Metanol e água 

Objetivos 
Avaliar os resultados, comparando-os com as plantas simuladas neste trabalho, 

desenvolver os ecoindicadores apresentados no Capítulo 3 e verificar se a planta 

proposta é mais ecoeficiente 
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4.4. DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

Tabela 4.7 – Desenvolvimento dos ecoindicadores. 

Descrição 

Ecoindicadores Razão entre uma variável ambiental e uma variável econômica 

Referência Pereira et al. (2013) 

Produção 
Plantas de produção de DME tradicionais 

Plantas de produção de DME alternativas, incluindo a proposta 

Consumo de matéria-

prima 

Razão do total de matéria-prima (metanol) em um determinado período  

pela produção total de DME equivalente 

Consumo de energia 
Razão do total de energia consumida em um determinado período 

pela produção total de DME equivalente 

Consumo de água 
Razão do total de água consumida em um determinado período pela 

produção total de DME equivalente 

Emissão de CO2 
Razão do total de emissão de CO2 em um determinado período pela 

produção total de DME equivalente 

Geração de efluentes Razão do total de efluentes gerados em um determinado período pela 

produção total de DME equivalente 

Consumo de combustíveis Razão do total de consumo de combustíveis em um determinado período 

pela produção total de DME equivalente 

 

4.5. DESENVOLVIMENTO DO ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA 

 

Tabela 4.8 – Índice de Comparação de Ecoeficiência (ICE). 

Descrição 

Índice de Comparação de 

Ecoeficiência 

Comparação das plantas analisadas em relação às suas respectivas 

ecoeficiências 

Referência Pereira et al. (2013) 

Produção 
Plantas de produção de DME tradicionais 

Plantas de produção de DME alternativas, incluindo a proposta 

Primeira etapa Cálculo dos ecoindicadores 

Segunda etapa 
Normalização dos ecoindicadores dividindo o resultado pelo maior 

valor. 

Terceira etapa 
Criação de gráfico tipo "radar" para geração de polígono, sendo cada 

ponta representando um ecoindicador normalizado. 

Quarta etapa Cálculo da área de cada poligono e área total 

Quinta etapa Comparação quantitativa da ecoeficiência 
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4.6. DESENVOLVIMENTO DOS CUSTOS ECONÔMICOS 

 

Tabela 4.9 – Desenvolvimento dos custos econômicos. 

Descrição 

Avaliação econômica dos processos de produção de dimetil éter 

Referência Diversas, mencionadas no Capítulo 3 

Produção 
Plantas de produção de DME tradicionais 

Plantas de produção de DME alternativas, incluindo a proposta 

Parâmetros 8000 horas de operação 

  3 anos 

  TAC= OPEX + CAPEX/3 

Custos de utilidade LPS - $7,78/GJ 

  MPS - $8,22/GJ 

  CW - $1,04/GJ 

  Eletricidade - $16,80/GJ 

  Gás natural - $13,88/GJ 

 

4.7. SOFTWARE E HARDWARE 

 

 Neste trabalho foram utilizados os softwares: UniSim® Design Suite R390, da 

Honeywell e Excel®, Paint®, Visio® e Word®, da Microsoft. O primeiro foi empregado na 

realização da simulação das seis plantas do processo de produção de dimetil éter. O segundo 

para realizar os cálculos para os ecoindicadores, ecoeficiência e custos, além de ser utilizado 

como tabelas e gráficos para apresentação dos resultados. Para a elaboração de algumas 

imagens, utilizou-se o Paint® e para a elaboração dos fluxogramas, o Visio®. Por fim, o último 

foi utilizado para edição dos textos. 

 O sistema operacional utilizado foi o Windows 8.1. A configuração de hardware segue 

conforme descrito: 

 Processador: Intel® Core™ i3-3110M 2,5 GHz; 

 Disco rígido: 441 GB; 

 Memória RAM: 4096MB.



 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados da simulação das plantas 

descritas por Diemer e Luyben (2010): a planta de síntese de DME com um reator adiabático 

(RA), a planta de síntese de DME com dois reatores adiabáticos (DRA) e a planta de síntese de 

DME com um reator refrigerado (RR); assim como das plantas descritas por Bîldea et al. 

(2017): a planta de síntese de DME de uma única etapa com coluna reativa (CR) e a planta de 

síntese de DME combinada com reator de fase gasosa e coluna reativa (RFGCR). Ainda, são 

apresentados e discutidos os resultados obtidos pela simulação da planta proposta: a planta de 

síntese de DME combinada com reator de fase gasosa e coluna reativa integrada 

energeticamente (RFGCRIE). 

Também são mostrados e discutidos os resultados das plantas de utilidades: planta de 

geração de vapor e planta de refrigeração que fornecem vapor e água para as plantas de 

processo, respectivamente; os resultados dos ecoindicadores que compõem o consumo de 

matéria-prima, consumo de energia, consumo de água, emissão de CO2, geração de efluentes e 

consumo de combustíveis, assim como são feitas as análises da ecoeficiência. 

Por fim, as plantas foram traduzidas para o simulador UniSim®, com os mesmos dados 

de alimentação e configuração dos equipamentos apresentados no artigo base para obter 

resultados satisfatórios e validar a simulação. Essas validações foram feitas através da 

comparação dos resultados através de desvios percentuais. O modelo de reação adotado foi o 
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de simple rate, e o modelo termodinâmico para representar o sistema das plantas tradicionais 

foi o UNIQUAC, já para o sistema das plantas envolvendo coluna reativa foi o NRTL. 

 

5.1. PLANTAS TRADICIONAIS 

 

 Os resultados das simulações das plantas tradicionais descritas por Diemer e Luyben 

(2010) com as mesmas condições operacionais e composição das correntes de alimentação estão 

apresentados nos itens a seguir. 

 

5.1.1. Processo com um reator adiabático 

 

A Figura 5.1 apresenta a planta traduzida para o simulador e a Tabela 5.1 compara os 

parâmetros pertinentes das principais correntes obtidos na simulação e no artigo (Diemer e 

Luyben, 2010). 

Figura 5.1 – Planta com um reator adiabático no UniSim®. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.1 – Comparação entre resultados da simulação e dados presentes no artigo (Diemer e Luyben, 2010). 

Corrente 
Temp. Pressão 

Vazão 

molar 
Metanol DME Água 

(ºC) (bar) (kmol/h) (%) (%) (%) 

  Artigo - - 500,0 0,9900 0,0000 0,0100 

Alimentação Simulação 45,4 1,0 500,0 0,9900 0,00000 0,01000 

  Desvio Simulação - - 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

  Artigo 296,9 13,0 611,35 0,9899 0,0001 0,0100 

5 Simulação 296,5 13,0 611,36 0,9872 0,0014 0,01140 

  Desvio Simulação 0,135% 0,000% 0,002% 0,273% 1289,188% 13,730% 

  Artigo 412,9 12,5 611,35 0,1800 0,4100 0,4100 

6 Simulação 409,0 12,5 611,36 0,1776 0,4062 0,4162 

  Desvio Simulação 0,569% 0,000% 0,002% 1,329% 0,926% 1,509% 

  Artigo 44,9 10,0 247,50 0,0010 0,9900 0,0000 

DME Simulação 45,6 10,0 247,50 0,0000 1,0000 0,0000 

  Desvio Simulação 0,210% 0,000% 0,000% 0,000% 0,100% 0,000% 

  Artigo 159,9 10,2 363,86 0,3036 0,0001 0,6963 

10 Simulação 153,5 10,2 363,88 0,2984 0,0023 0,6993 

  Desvio Simulação 1,475% 0,000% 0,006% 1,709% 2200% 0,426% 

  Artigo 64,9 1,0 111,36 0,9897 0,0030 0,0010 

Reciclo Simulação 62,7 1,0 111,36 0,9751 0,0076 0,0173 

  Desvio Simulação 0,644% 0,000% 0,000% 1,478% 153,333% 1633,898% 

  Artigo 106,9 1,26 252,5 0,0010 0,0000 0,9990 

Água Simulação 106,7 1,26 252,2 0,0000 0,0000 1,0000 

  Desvio Simulação 0,064% 0,000% 0,119% 99,313% 0,000% 0,099% 

Considerando especificações de entrada rigorosamente idênticas às descritas pelos 

autores valor semelhante ao do artigo referência, foi possível notar alguns desvios, mas isto 

provavelmente se deve a truncamentos e arredondamentos e a diferença entre os softwares 

utilizados. Mesmo com essas diferenças, o produto de interesse do processo (DME) representou 

aproximadamente 100% de pureza. 

 

5.1.2. Processo com dois reatores adiabáticos 

 

 A Figura 5.2 apresenta a planta traduzida para o simulador e a Tabela 5.2 compara os 

parâmetros das principais correntes obtidos na simulação e no artigo (Diemer e Luyben, 2010). 
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Figura 5.2 – Planta com dois reatores adiabáticos no UniSim®. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tabela 5.2 – Comparação entre resultados da simulação e dados presentes no artigo (Diemer e Luyben, 2010). 

Corrente 
Temp. Pressão Vazão molar Metanol DME Água 

(ºC) (bar) (kmol/h) (%) (%) (%) 

 Artigo - - 500,0 0,9900 0,0000 0,0100 

Alimentação Simulação 45,4 1,0 500,0 0,9900 0,00000 0,01000 

 Desvio  - - 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

 Artigo 346,9 13,0 579,68 0,9899 0,0001 0,0100 

6 Simulação 346,9 13,0 611,36 0,9796 0,0000 0,02040 

 Desvio  0,0% 0,0% 5,465% 1,036% 98,788% 103,513% 

 Artigo 351,9 11,5 579,68 0,1369 0,4266 0,4365 

9 Simulação 326,5 11,5 579,66 0,1369 0,4214 0,4417 

 Desvio  7,2% 0,0% 0,003% 0,014% 1,223% 1,199% 

 Artigo 44,9 10,0 247,50 0,0010 0,9900 0,0000 

DME Simulação 46,1 10,0 247,50 0,0131 0,9869 0,0000 

 Desvio  2,7% 0,0% 0,000% 0,000% 1,213% 0,000% 

 Artigo 159,9 10,2 332,20 0,2382 0,0001 0,7617 

13 Simulação 157,7 10,2 332,16 0,2291 0,00 0,7709 

 Desvio  1,4% 0,0% 0,013% 3,815% 97,850% 1,206% 

 Artigo 64,9 1,0 97,22 0,9897 0,0004 0,0010 

Reciclo Simulação 65,7 1,0 79,69 0,9149 0,0000 0,0851 

 Desvio  1,2% 0,0% 0,000% 7,553% 97,760% 751,396% 

 Artigo 106,9 1,26 252,5 0,0010 0,0000 0,9990 

Água Simulação 104,5 1,26 252,2 0,0127 0,0000 0,9873 

 Desvio 2,2% 0,0% 0,119% 1167,366% 0,000% 1,169% 

Novamente, os dados, apesar de apresentarem alguns desvios, demonstram a qualidade 

dos resultados obtidos com o produto de interesse do processo (DME) representando 

aproximadamente 98,69% de pureza, próximo ao do artigo base. 
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5.1.3. Processo com um reator refrigerado 

 

A Figura 5.3 apresenta a planta traduzida para o simulador e a Tabela 5.3 compara os 

parâmetros pertinentes das principais correntes obtidos na simulação e no artigo (Diemer e 

Luyben, 2010). 

Figura 5.3 – Planta com um reator refrigerado no UniSim®. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 Tabela 5.3 – Comparação entre resultados da simulação e dados presentes no artigo (Diemer e Luyben, 

2010). 

Corrente 
Temp. Pressão Vazão 

molar 

Metanol DME Água 

(ºC) (bar) (kmol/h) (%) (%) (%) 
  Artigo - - 500,0 0,9900 0,0000 0,0100 

Alimentação Simulação 45,4 1,0 500,0 0,9900 0,00000 0,01000 

  Desvio Simulação - - 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

  Artigo 354,9 12,5 602,67 0,9899 0,0001 0,0100 
5 Simulação 354,9 12,5 602,67 0,9872 0,0014 0,01140 

  Desvio Simulação 0,0% 0,0% 0,001% 0,273% 1296,607% 14,015% 

  Artigo 384,9 12 602,66 0,1694 0,4103 0,4203 
6 Simulação 384,9 12,0 602,67 0,1649 0,4120 0,4220 

  Desvio Simulação 0,0% 0,0% 0,002% 2,061% 0,425% 0,416% 

  Artigo 44,9 10,0 247,50 0,0010 0,9990 0,0000 
DME Simulação 45,6 10,0 247,49 0,0000 1,0000 0,0000 

  Desvio Simulação 1,6% 0,0% 0,000% 0,000% 0,100% 0,000% 

  Artigo 159,9 10,2 355,17     0,2868  0,0001        0,7131  
10 Simulação 154,2 10,2 355,19     0,2815  0,0024       0,7161  

  Desvio Simulação 3,6% 0,0% 0,005% 1,844% 2263,668% 0,424% 

  Artigo 64,9 1,0 102,67 0,9897 0,0003 0,0010 
Reciclo Simulação 62,6 1,0 102,67 0,9736 0,0082 0,0182 

  Desvio Simulação 3,5% 0,0% 0,001% 1,626% 2625,659% 1721,070% 

  Artigo 106,9 1,26 252,5 0,0010 0,0000 0,9990 
Água Simulação 106,6 1,26 252,51 0,0001 0,0000 0,9999 

  Desvio Simulação 0,3% 0,0% 0,006% 89,460% 0,000% 0,090% 
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A análise das tabelas mostra que os resultados obtidos na simulação são coerentes com 

os do artigo de Diemer e Luyben (2010). Em termos de vazão os valores são semelhantes, 

enquanto que em termos de composição há algumas variações. É importante ressaltar que os 

desvios maiores que 15% são normais para algumas composições devido à pequena ordem de 

grandeza das mesmas. Do mesmo modo, os resultados obtidos com o produto de interesse do 

processo (DME) representou alta pureza, aproximadamente 100% de pureza. 

 

5.2. PLANTAS CONTENDO DESTILAÇÃO REATIVA 

 

 Os resultados das simulações das plantas tradicionais descritas por Bîldea et al. (2017) 

com as mesmas condições operacionais e composição das correntes de alimentação estão 

apresentados nos itens a seguir. 

 

5.2.1. Processo de única etapa com destilação reativa 

 

A Figura 5.4 apresenta a planta traduzida para o simulador e a Tabela 5.4 compara os 

parâmetros pertinentes das principais correntes obtidos na simulação e no artigo de Bîldea et 

al. (2017). 

Figura 5.4 – Planta de única etapa usando destilação reativa no UniSim®. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.4 – Comparação entre resultados da simulação e dados presentes no artigo de Bîldea et al. (2017). 

 

 Analisando os resultados do processo de única etapa de coluna reativa (CR), pode-se 

perceber que o maior desvio é na temperatura da corrente ”Efluente” (Tabela 5.4) com 8,086%. 

Essa diferença pode ter sido gerada muito provavelmente por arredondamentos dos autores, 

assim como pela diferença de software e do modelo termodinâmico utilizado, uma vez que 

Bîldea et al. (2017) utilizaram o software Aspen Plus e o modelo UNIQUAC. 

 

5.2.2. – Processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa 

 

A Figura 5.5 apresenta a planta traduzida para o simulador e a Tabela 5.5 compara os 

parâmetros das principais correntes obtidos na simulação e no artigo de Bîldea et al. (2017). 

Figura 5.5 – Planta de Reator de Fase Gasosa com Destilação Reativa no UniSim®. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Temp. Pressão Vazão molar Metanol DME Água

(ºC) (bar) (kmol/h) (%) (%) (%)

Artigo 25 12 546,0 - - -

Alimentação Simulação 25 12 546,0 0,9999 0,00005 0,00005

Desvio Simulação 0,000% 0,000% 0,000% - - -

Artigo 50,6 11,36 273,0 - 0,9999 -

DME Simulação 50,17 11,4 273,0 0,0000 1,0000 0,0000

Desvio Simulação 0,850% 0,000% 0,000% - 0,010% -

Artigo 35 1 273,0 - - 0,9997

Efluente Simulação 32,17 1 273,0 0,0000 0,0000 1,0000

Desvio Simulação 8,086% 0,000% 0,000% - - 0,030%

Corrente
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Tabela 5.5 – Comparação entre resultados da simulação e dados presentes no artigo de Bîldea et al. (2017). 

 

Como possível visualizar na Tabela 5.5, os resultados obtidos pela simulação das plantas 

reativas foram, também, considerados satisfatórios e coerentes com os do artigo de Bîldea et 

al. (2017). Em termos de vazão, os valores são semelhantes, enquanto que em termos de 

composição e temperatura há algumas variações pelos mesmos motivos mencionados 

anteriormente. Novamente, os resultados obtidos com o produto de interesse do processo 

(DME) representou alta pureza, aproximadamente 100% de pureza. 

 

 

 

Temp. Pressão Vazão molar Metanol DME Água

(ºC) (bar) (kmol/h) (%) (%) (%)

Artigo 25 12 546,0 - - -

Metanol Simulação 25 - 546,0 0,9999 0,00005 0,00005

Desvio Simulação 0,000% - 0,000% - - -

Artigo 395 12 546,0 0,1800 0,4100 0,4100

3 Simulação 391,3 12 546,0 0,1797 0,4101 0,4101

Desvio Simulação 0,937% 0,000% 0,000% 0,150% 0,033% 0,033%

Artigo 164,2 12 546,0 0,1789 0,4100 0,4100

5 Simulação 164,2 12 546,0 0,1787 0,4101 0,4101

Desvio Simulação 0,000% 0,000% 0,000% 0,150% 0,033% 0,033%

Artigo - 5 324,8 0,3050 0,6880 -

6 Simulação 28,93 5 324,8 0,3021 0,6894 0,0085

Desvio Simulação - 0,000% 0,000% 0,951% 0,210% -

Artigo 65 12 324,8 0,3050 0,6880 -

8 Simulação 63,4 12 324,8 0,3021 0,6894 0,0085

Desvio Simulação 2,462% 0,000% 0,000% 0,951% 0,210% -

Artigo - - 221,2 - - 0,9997

9 Simulação 155,5 5,5 221,2 0,0000 0,00000 0,9999

Desvio Simulação - - 0,000% - - 0,020%

Artigo - - 52,1 - - 0,9997

11 Simulação 179,9 10 52,1 0,0000 0,00000 0,9999

Desvio Simulação - - 0,000% - - 0,020%

Artigo - 1 273,0 - - 0,9997

Efluente Simulação 30,22 1 273,0 0,0000 0,00000 0,9999

Desvio Simulação - 0,000% 0,000% - - 0,020%

Artigo - 10 273,0 0,9999 - -

DME Simulação 44,99 10 273,0 1,0000 0,00000 0,00000

Desvio Simulação - 0,000% 0,000% 0,010% - -

Corrente
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5.3. – PLANTA PROPOSTA 

 

A planta combinada com reator de fase gasosa e destilação reativa integrada 

energeticamente foi proposta com base nas condições do processo combinado de reator de fase 

gasosa e destilação reativa descrito por Bîldea et al. (2017). A planta traduzida para o simulador 

é apresentada na Figura 5.6, e a Tabela 5.6 mostra os parâmetros pertinentes das principais 

correntes obtidos na simulação. 

Figura 5.6 – Planta de Reator de Fase Gasosa com Destilação Reativa no UniSim®. 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tabela 5.6 – Resultados da simulação da planta proposta. 

 

Temp. Pressão Vazão molar Metanol DME Água

(ºC) (bar) (kmol/h) (%) (%) (%)

Metanol 25 12 546,0 0,9999 0,00005 0,00005

1 130 12 546,0 0,9999 0,00005 0,00005

2 275 12 546,0 0,9999 0,00005 0,00005

3 391,5 12 546,0 0,1797 0,4101 0,4101

4 360 6,78 546,0 0,1797 0,4101 0,4101

5 164,2 6,78 931,6 0,1797 0,4101 0,4101

6 80 5 931,6 0,3024 0,6891 0,0085

7 249,8 80 931,6 0,3024 0,6891 0,0085

8 180,2 80 931,6 0,3024 0,6891 0,0085

9 97,85 80 931,6 0,3024 0,6891 0,0085

12 73,5 11 324,8 0,3024 0,6891 0,0085

13 155,5 5,5 221,0 0,0000 0,0000 1,0000

16 179,9 10 503,5 0,0000 0,0000 1,0000

18 179,9 10 451,8 0,0000 0,0000 1,0000

22 36,73 5 606,8 0,3024 0,6891 0,0085

Efluente 64,19 1 273,0 0,0000 0,0000 1,0000

DME 45,00 10 273,0 0,0000 0,9997 0,0000

Corrente
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5.4. – ECOINDICADORES 

 

 A simulação das plantas de síntese de DME possibilitou as variáveis necessárias para 

calcular os ecoindicadores de consumo de matéria-prima, consumo de energia, consumo de 

água, geração de CO2, geração de efluentes e consumo de combustíveis e comparar as plantas 

baseado nas suas respectivas ecoeficiências. Calculou-se os ecoindicadores fazendo a razão 

entre o total do indicador e a vazão de produto em kmol (DME). Os resultados são mostrados 

nas Tabelas 5.7 - 5.32.  

 

5.4.1. – Ecoindicador de consumo de matéria-prima 

 

A Tabela 5.7 apresenta os resultados para o ecoindicador de matéria prima (EMP) para 

os processos tradicionais com um reator adiabático (RA), dois reatores adiabáticos (DRA) e um 

reator refrigerado (RR), respectivamente, e para os processos com uma etapa com coluna 

reativa (CR), com um reator de fase gasosa e destilação reativa (RFGCR) e com um reator de 

fase gasosa e coluna reativa integrado energeticamente (RFGCRIE), respectivamente. 

Tabela 5.7 – Ecoindicador de consumo de matéria-prima. 

Processos RA DRA RR CR RFGCR RFGCRIE 

Vazão de metanol (kmol/h) 500 500 500 546 546 546 

Total (kmol/h) 500 500 500 546 546 546 

Taxa de produção (kmol/h) 247,5 247,5 247,5 273 273 273 

ECMP (kmol/kmol) 2,02 2,02 2,02 2 2 2 

 

5.4.2. – Ecoindicador de consumo de energia 

 

As Tabelas 5.8 - 5.13 apresentam os resultados para o ecoindicador de consumo de 

energia (ECE) para os processos tradicionais com um reator adiabático (RA), dois reatores 

adiabáticos (DRA) e um reator refrigerado (RR), respectivamente, e para os processos com uma 

etapa com coluna reativa (CR), com um reator de fase gasosa e destilação reativa (RFGCR) e 
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com um reator de fase gasosa e coluna reativa integrado energeticamente (RFGCRIE), 

respectivamente. 

Tabela 5.8 – Ecoindicador de consumo de energia – Processo com um reator adiabático. 

Processos Equipamento Tipo de Energia (GJ/h) Eficiência Energia 

emissão (Simulação) (%) (GJ/h) 

RA 

Bomba (P-100) Indireta 0,045 75 0,045 

Vaporizador (E-100) Combustão 19,43 80 24,282 

Refervedor da C1 Combustão 7,81 80 9,763 

Refervedor da C2 Combustão 6,29 80 7,859 

Total (GJ/h)    41,95 

Taxa de produção (kmol/h)    247,5 

ECE (GJ/kmol)    0,169 

 

Tabela 5.9 – Ecoindicador de consumo de energia– Processo com dois reatores adiabáticos. 

Processos Equipamento Tipo de  Energia (GJ/h) Eficiência Energia 

emissão (Simulação) (%) (GJ/h) 

DRA 

Bomba (P-

100) 

Indireta 0,044 75 0,044 

Vaporizador 

(E-100) 

Combustão 18,18 80 22,73 

HX5 Combustão 1,92 80 2,41 

Refervedor da 

C1 

Combustão 7,93 80 9,91 

Refervedor da 

C2 

Combustão 4,18 80 5,22 

Total (GJ/h)       40,31 

Taxa de 

produção 

(kmol/h) 

      247,5 

ECE 

(GJ/kmol) 

      0,163 

 

Tabela 5.10 – Ecoindicador de consumo de energia – Processo com um reator refrigerado. 

Processos Equipamento Tipo de  Energia 

(GJ/h) 

Eficiência Energia 

emissão (Simulação) (%) (GJ/h) 

RR 

Bomba (P-100) Indireta 0,044 75 0,044 

Vaporizador (E-100) Combustão 19,15 80 23,94 

Refervedor da C1 Combustão 7,75 80 9,68 

Refervedor da C2 Combustão 5,70 80 7,13 

Total (GJ/h)       40,80 

Taxa de produção 

(kmol/h) 

      247,5 

ECE (GJ/kmol)       0,165 
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Tabela 5.11 – Ecoindicador de consumo de energia – Processo de única etapa com destilação reativa. 

Processos Equipamento 
Tipo de  Energia (GJ/h) Eficiência Energia 

emissão (Simulação) (%) (GJ/h) 

CR 

Refervedor da C1 Combustão 31,28 80 39,10 

Total (GJ/h)       39,10 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
      

273,00 

ECE (GJ/kmol)       0,143 

 

Tabela 5.12 – Ecoindicador de consumo de energia – Processo com um reator de fase gasosa e uma coluna 

reativa. 

Processos Equipamento 
Tipo de  

Energia 

(GJ/h) 
Eficiência Energia 

Emissão (Simulação) (%) (GJ/h) 

RFGCR 

Forno Combustão 21,07 80 26,34 

Refervedor da C1 Combustão 6,52 80 8,15 

Refervedor da C2 Combustão 12,66 80 15,83 

Bomba Indireta 0,02 75 0,02 

Total (GJ/h)       50,34 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
      

273,00 

ECE (GJ/kmol)       0,184 
 

Tabela 5.13 – Ecoindicador de consumo de energia – Processo com um reator de fase gasosa e uma coluna 

reativa integrado energeticamente. 

Processos Equipamento 
Tipo de  Energia (GJ/h) Eficiência Energia 

emissão (Simulação) (%) (GJ/h) 

RFGCRIE 

Forno Combustão 21,07 80 26,34 

Refervedor da C1 Combustão 6,46 80 8,08 

Compressor Indireta 11,96 75 11,96 

Turbina       -1,25 

Total (GJ/h)       45,13 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
      

273,00 

ECE (GJ/kmol)       0,165 
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 Observando os valores dos ecoindicadores de consumo de energia (ECE) para os seis 

processos analisados, foi possível perceber que ECE para a planta proposta é equivalente ao 

processo com um reator refrigerado (0,165) e o ECE para o processo de única etapa de 

destilação reativa é ainda menor (0,143), uma vez que apresenta uma só corrente de energia. 

 

5.4.3. – Ecoindicador de consumo de água 

 

As Tabelas 5.14 - 5.19 apresentam os resultados para o ecoindicador de consumo de 

água (ECA) para os processos tradicionais com um reator adiabático (RA), dois reatores 

adiabáticos (DRA) e um reator refrigerado (RR), respectivamente, e para os processos com uma 

etapa com coluna reativa (CR), com um reator de fase gasosa e destilação reativa (RFGCR) e 

com um reator de fase gasosa e coluna reativa integrado energeticamente (RFGCRIE), 

respectivamente. 

Tabela 5.14 – Ecoindicador de consumo de água – Processo com um reator adiabático. 

 

Processo Equipamento Água/Vapor 
Vazão 

(m³/h) 
Perdas 

RA 

Refervedor da C1 Vapor 3,88 1,54 

Refervedor da C2 Vapor 2,89 1,15 

Vaporizador Vapor 9,64 3,83 

Condensador da C1 Água 97,15 6,84 

Condensador da C2 Água 131,68 9,27 

HX3 Água 249,80 17,59 

Total (m³/h)     40,21 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
    247,5 

ECA (m³/kmol)     0,162 
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Tabela 5.15 – Ecoindicador de consumo de água – Processo com dois reatores adiabáticos. 

Processo Equipamento Água/Vapor 
Vazão 

(m³/h) 
Perdas 

DRA 

Refervedor da C1 Vapor 3,93 1,625 

Refervedor da C2 Vapor 1,92 0,793 

Vaporizador Vapor 9,02 3,727 

Aquecedor Vapor  1,12 0,462 

Condensador da C1 Água 101,71 7,162 

Condensador da C2 Água 95,22 6,705 

HX3 Água 237,68 16,735 

Total (m³/h)     37,21 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
    247,5 

ECA (m³/kmol)     0,150 

 

Tabela 5.16 – Ecoindicador de consumo de água – Processo com um reator refrigerado. 

Processo Equipamento Água/Vapor Vazão (m³/h) Perdas 

RR 

Refervedor da C1 Vapor 3,84 1,37 

Refervedor da C2 Vapor 2,62 0,93 

Vaporizador Vapor 9,50 3,38 

Condensador da C1 Água 97,14 6,84 

Condensador da C2 Água 121,45 8,5504 

HX3 Água 254,75 17,94 

Total (m³/h)     39,00 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
    247,5 

ECA (m³/kmol)     0,158 

 

Tabela 5.17 – Ecoindicador de consumo de água – Processo de única etapa com destilação reativa. 

Processo Equipamento Água/Vapor Vazão (m³/h) Perdas 

CR 

Refervedor da C1 Vapor 18,34 4,60 

Condensador da C1 Água 520,43 36,64 

Total (m³/h)     41,24 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
    273,00 

ECA (m³/kmol)     0,151 
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Tabela 5.18 – Ecoindicador de consumo de água – Processo com um reator de fase gasosa e uma coluna reativa. 

Processo Equipamento Água/Vapor Vazão (m³/h) Perdas 

RFGCR 

Refervedor da C1 Vapor 3,37 1,019 

Refervedor da C2 Vapor 7,41 2,242 

Condensador da C1 Água 415,47 29,250 

Condensador da C2 Água 233,23 16,419 

Total (m³/h)     48,93 

Taxa de produção 

(kmol/h) 
    273,00 

ECA (m³/kmol)     0,179 

 

Tabela 5.19 – Ecoindicador de consumo de água – Processo com um reator de fase gasosa e uma coluna reativa 

integrados energeticamente. 

Processo Equipamento Água/Vapor Vazão (m³/h) Perdas 

RFGCRIE 

Refervedor da C1 Vapor 3,24 0,81 

Condensador da C1 Água 325,94 21,131 

HX2 Água 271,53 17,60 

Total (m³/h)     39,55 

Taxa de produção 

(kmol/h) 

    273,00 

ECA (m³/kmol)     0,145 

 

Observando os valores dos ecoindicadores de consumo de água (ECA) para os seis 

processos analisados, foi possível perceber que ECA para a planta proposta é o menor dentre 

todas as outras plantas (0,145), uma vez que as integrações energéticas reduzem a necessidade 

de água. 

 

5.4.4. – Ecoindicador de emissão de CO2 

  

Através do fator de conversão mencionado no capítulo 3 foi possível calcular o seu 

ecoindicador para cada planta de processo. As Tabelas 5.20 - 5.25 apresentam os resultados 

para o ecoindicador de emissão de CO2 (EECO2) para os processos tradicionais com um reator 

adiabático (RA), dois reatores adiabáticos (DRA) e um reator refrigerado (RR), 

respectivamente, e para os processos com uma etapa com coluna reativa (CR), com um reator 

de fase gasosa e destilação reativa (RFGCR) e com um reator de fase gasosa e coluna reativa 

integrado energeticamente (RFGCRIE), respectivamente. 
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Tabela 5.20 – Ecoindicador de emissão de CO2 – Processo com um reator adiabático. 

Processo Equipamento 
Tipo de  Energia Emissão 

emissão (GJ/h) (tCO₂ /h) 

  Bomba (P-100) Indireta 0,045 0,00 
  Vaporizador (E-100) Combustão 24,28 1,36 

RA 

Refervedor da C1 Combustão 9,76 0,55 

Refervedor da C2 Combustão 7,86 0,44 

Total (tCO₂ /h)     2,35 

Taxa de produção (kmol/h)     247,5 

Ecoindicador de emissão de CO₂  (tCO₂ /kmol)     0,010 

 

Tabela 5.21 – Ecoindicador de consumo de emissão de CO2 – Processo com dois reatores adiabáticos. 

Processo Equipamento 
Tipo de  Energia Emissão 

emissão (GJ/h) (tCO₂ /h) 

DRA 

Bomba (P-100) Indireta 0,044 0,00 

Vaporizador (E-100) Combustão 22,73 1,28 

Aquecedor (HX5) Combustão 2,41 0,13 

Refervedor da C1 Combustão 9,91 0,56 

Refervedor da C2 Combustão 5,22 0,29 

Total (tCO₂ /h)     2,26 

Taxa de produção (kmol/h)     247,5 

Ecoindicador de emissão de CO₂  (tCO₂ /kmol)     0,009 
 

Tabela 5.22 – Ecoindicador de consumo de emissão de CO2 – Processo com um reator refrigerado. 

Processo Equipamento 
Tipo de  Energia Emissão 

emissão (GJ/h) (tCO₂ /h) 

RR 

Bomba (P-100) Indireta 0,044 0,00 

Vaporizador (E-100) Combustão 23,94 1,34 

Refervedor da C1 Combustão 9,68 0,54 

Refervedor da C2 Combustão 7,13 0,40 

Total (tCO₂ /h)     2,29 

Taxa de produção (kmol/h)     247,5 

Ecoindicador de emissão de CO₂  (tCO₂ /kmol)     0,009 
 

Tabela 5.23 – Ecoindicador de consumo de emissão de CO2 – Processo de única etapa com destilação reativa. 

Processo Equipamento 
Tipo de  Energia Emissão 

emissão (GJ/h) (tCO₂ /h) 

CR 

Refervedor da C1 Combustão 39,10 2,19 

Total (tCO₂ /h)     2,19 

Taxa de produção (kmol/h)     273,00 

Ecoindicador de emissão de CO₂  (tCO₂ /kmol)     0,008 
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Tabela 5.24 – Ecoindicador de consumo de emissão de CO2 – Processo com um reator de fase gasosa e uma 

coluna reativa. 

Processo Equipamento 
Tipo de  Energia Emissão 

emissão (GJ/h) (tCO₂ /h) 

RFGCR 

Forno Combustão 26,34 1,48 

Refervedor da C1 Combustão 8,15 0,46 

Refervedor da C2 Combustão 15,83 0,89 

Bomba Indireta 0,02 0,00 

Total (tCO₂ /h)     2,83 

Taxa de produção (kmol/h)     273,00 

Ecoindicador de emissão de CO₂  (tCO₂ /kmol)     0,010 

 

Tabela 5.25 – Ecoindicador de consumo de emissão de CO2 – Processo com um reator de fase gasosa e uma 

coluna reativa integrados energeticamente. 

Processo Equipamento 
Tipo de  Energia Emissão 

emissão (GJ/h) (tCO₂ /h) 

RFGCRIE 

Forno Combustão 26,34 1,48 

Refervedor da C1 Combustão 8,08 0,45 

Compressor Indireta 10,72 0,24 

Turbina       

Total (tCO₂ /h)     2,17 

Taxa de produção (kmol/h)     273,00 

Ecoindicador de emissão de CO₂  (tCO₂ /kmol)     0,008 

 

Observando os valores dos ecoindicadores de emissão de CO2 (EECO2) para os seis 

processos analisados, foi possível perceber que o EECO2 para a planta proposta e o EECO2 para 

a planta de única etapa com coluna reativa são equivalentes (0,008), além disso, esses resultados 

foram os menores dentre os outros processos. Isto pode ser devido a quantidade de 

equipamentos que efetuam a combustão. 

 

5.4.5. – Ecoindicador de geração de efluentes 

 

A Tabela 5.26 apresenta os resultados para o ecoindicador de geração de efluentes 

(EGE) para os processos tradicionais com um reator adiabático (RA), dois reatores adiabáticos 

(DRA) e um reator refrigerado (RR), respectivamente, e para os processos com uma etapa com 

coluna reativa (CR), com um reator de fase gasosa e destilação reativa (RFGCR) e com um 

reator de fase gasosa e coluna reativa integrado energeticamente (RFGCRIE), respectivamente. 
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Tabela 5.26 – Ecoindicador de consumo de geração de efluentes – Processo com um reator adiabático. 

Alimentação RA DRA RR CR RFGCR RFGCRIE 

Purga da Torre de  

Refrigeração (m³/h) 
4,98 4,52 4,92 5,41 6,75 6,22 

Perdas no processo de  

refrigeração (m³/h) 
14,36 13,04 14,20 15,61 19,46 17,92 

Perdas no Tratamento 

 Iônico (m³/h) 
0,38 0,38 0,36 0,38 0,23 0,07 

Purga da Caldeira (m³/h) 0,49 0,48 0,48 0,55 0,32 0,10 

Perdas - processo de geração  

de vapor (m³/h) 
3,28 3,20 3,19 3,67 2,16 0,65 

Corrente "Efluente" (m³/h) 17,01 17,01 17,01 4,90 4,90 4,90 

Total (m³/h) 40,51 38,63 40,17 30,52 33,82 29,85 

Taxa de produção (kmol/h) 247,5 247,5 247,5 273,00 273,00 273,00 

EGE (m³/kmol) 0,164 0,156 0,162 0,112 0,124 0,109 

Observando os valores dos ecoindicadores de geração de efluentes (EGE) para os seis 

processos analisados, foi possível perceber que o EGE para a planta proposta é o menor dentre 

todas as outras plantas (0,109), uma vez que as integrações energéticas reduzem a necessidade 

de água, reduzindo assim a quantidade de efluentes. 

 

5.4.6. – Ecoindicador de consumo de combustíveis 

 

As Tabelas 5.27 - 5.32 apresentam os resultados para o ecoindicador de consumo de 

combustíveis (ECC) para os processos tradicionais com um reator adiabático (RA), dois 

reatores adiabáticos (DRA) e um reator refrigerado (RR), respectivamente, e para os processos 

com uma etapa com coluna reativa (CR), com um reator de fase gasosa e destilação reativa 

(RFGCR) e com um reator de fase gasosa e coluna reativa integrado energeticamente 

(RFGCRIE), respectivamente. 

Tabela 5.27 – Ecoindicador de consumo de consumo de combustíveis – Processo com um reator adiabático. 

Processo 
Equipamento 

Energia PCI Vazão Mássica 

  (GJ/h) (GJ/kg) (kg/h) 

RA 

Caldeira 41,90 0,048 873,00 

Total (kg/h)     873,00 

Taxa de produção (kmol/h)     247,5 

Ecoindicador de consumo de combustível 

(kg/kmol) 
    3,5 
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Tabela 5.28 – Ecoindicador de consumo de consumo de combustíveis – Processo com dois reatores adiabáticos. 

Processo 
Equipamento 

Energia PCI Vazão Mássica 

  (GJ/h) (GJ/kg) (kg/h) 

DRA 

Caldeira 40,27 0,048 838,86 

Total (kg/h)     838,86 

Taxa de produção (kmol/h)     247,5 

Ecoindicador de consumo de 

combustível (kg/kmol) 
    3,389 

 

Tabela 5.29 – Ecoindicador de consumo de consumo de combustíveis – Processo com um reator refrigerado. 

Processo 
Equipamento 

Energia PCI Vazão Mássica 

  (GJ/h) (GJ/kg) (kg/h) 

RR 

Caldeira 40,75 0,048 848,98 

Total (kg/h)     848,98 

Taxa de produção (kmol/h)     247,5 

Ecoindicador de consumo de combustível 

(kg/kmol) 
    3,430 

 

Tabela 5.30 – Ecoindicador de consumo de consumo de combustíveis – Processo de única etapa com destilação 

reativa. 

Processo 
Equipamento 

Energia PCI Vazão Mássica 

  (GJ/h) (GJ/kg) (kg/h) 

CR 

Caldeira 39,10 0,048 814,58 

Total (kg/h)     814,58 

Taxa de produção (kmol/h)     273,00 

Ecoindicador de consumo de 

combustível (kg/kmol) 
    2,984 

 

Tabela 5.31 – Ecoindicador de consumo de consumo de combustíveis – Processo com um reator de fase gasosa 

e uma coluna reativa. 

Processo 
Equipamento 

Energia PCI Vazão Mássica 

  (GJ/h) (GJ/kg) (kg/h) 

RFGCR 

Caldeira 23,98 0,048 499,58 

Forno 26,34 0,048 548,75 

Total (kg/h)     1048,33 

Taxa de produção (kmol/h)     273,00 

Ecoindicador de consumo de combustível 

(kg/kmol) 
    3,840 
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Tabela 5.32 – Ecoindicador de consumo de consumo de combustíveis – Processo com um reator de fase gasosa 

e uma coluna reativa integrados energeticamente. 

Processo 
Equipamento 

Energia PCI Vazão Mássica 

  (GJ/h) (GJ/kg) (kg/h) 

RFGCRIE 

Caldeira 8,08 0,048 168,33 

Forno 26,34 0,048 548,75 

Total (kg/h)     717,08 

Taxa de produção (kmol/h)     273,00 

Ecoindicador de consumo de combustível 

(kg/kmol) 
    2,627 

 

Observando os valores dos ecoindicadores de consumo de combustíveis (ECC) para os 

seis processos analisados, foi possível perceber que o ECC para a planta proposta é o menor 

dentre todas as outras plantas (2,627), uma vez que as integrações energéticas reduzem a 

necessidade motores à combustão. 

 

5.5. ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA 

 

As Tabelas 5.33 e 5.34 apresentam todos os resultados baseados nos seis ecoindicadores 

para os seis processos avaliados. Esta metodologia (ICE) foi realizada de acordo com a descrita 

por Mangili et al. (2018) e contabiliza quantitativamente o ganho em ecoeficiência entre os seis 

processos de produção de DME apresentados neste trabalho. 

Foi necessário normalizar os ecoindicadores tornando-os adimensionais, o que permite 

que as análises sejam integradas e na forma de índice. Para isso, dividiu-se cada indicador pelo 

maior valor de cada categoria como mostrado na Tabela 5.33. 
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Tabela 5.33 – Resultados e normalização dos ecoindicadores. 

Ecoindicador RA DRA RR CR RFGCR RFGCRIE 

ECMP 2,020* 2,020* 2,020* 2,000 2,000 2,000 

ECE 0,169 0,163 0,165 0,143 0,184* 0,165 

EECO₂  0,010 0,009 0,009 0,008 0,010* 0,008 

ECA 0,162 0,150 0,158 0,151 0,179* 0,145 

EGE 0,164* 0,156 0,162 0,112 0,124 0,109 

ECC 3,527 3,389 3,430 2,984 3,840* 2,627 

Normalizacão 

ECMP 1,000 1,000 1,000 0,990 0,990 0,990 

ECE 0,919 0,883 0,894 0,777 1,000 0,897 

EECO₂  0,917 0,881 0,891 0,774 1,000 0,767 

ECA 0,906 0,839 0,879 0,843 1,000 0,808 

EGE 1,000 0,954 0,992 0,683 0,757 0,668 

ECC 0,919 0,883 0,893 0,777 1,000 0,684 

*Maiores valores da categoria: base para normalização 

Os resultados dos ecoindicadores são mostrados na Figura 5.7 na forma de gráfico tipo 

radar, onde cada ponta do polígono representa um ecoindicador. Devido a normalização, as 

análises qualitativas podem ser melhor avaliadas e as diferenças entre as áreas dos polígonos 

formados pelos ecoindicadores são claras. Cabe ressaltar que foi atribuído o mesmo peso para 

todos os ecoindicadores avaliados. 

Figura 5.7 – ICE para todos os seis processos. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5.34 – Determinação do ICE entre todos os processos. 

Ecoindicador RA DRA RR CR RFGCR RFGCRIE 

CMPi vs CEi 0,919 0,883 0,894 0,769 0,990 0,888 

CEi vs ECO₂i 0,842 0,778 0,797 0,601 1,000 0,687 

ECO₂i vs CAi 0,831 0,739 0,784 0,652 1,000 0,620 

CAi vs CEi 0,906 0,800 0,872 0,576 0,757 0,540 

CEi vs CCi 0,919 0,842 0,886 0,531 0,757 0,457 

CCi vs CMPi 0,919 0,883 0,893 0,769 0,990 0,677 

Soma 5,336 4,924 5,125 3,898 5,494 3,869 

Área 2,310 2,132 2,219 1,688 2,379 1,675 

ICE 2,88% 10,37% 6,71% 29,05% 0,00% 29,58% 

 

É difícil perceber na figura os melhores desempenhos ambientais para os processos CR 

e RFGCRIE e os piores para os processos RFGCR e RA. Para uma melhor observação, o ICE 

é calculado pela equação 3.21. Sendo assim, os resultados são apresentados na Tabela 5.34. 

Observando a Tabela 5.34, pode-se destacar que dentre os processos tradicionais, o mais 

ecoeficiente é o processo com dois reatores adiabáticos e o menos é o processo com um reator 

adiabático, já entre as que contém coluna reativa o mais é o processo com um reator de fase 

gasosa e uma coluna reativa integrado energeticamente e o menos é o processo de única fase 

contendo coluna reativa. Também comparando os seis processos estudados as plantas que 

apresentam um melhor desempenho é a planta proposta com um reator de fase gasosa e uma 

coluna reativa integrada energeticamente e as que apresentam um pior desempenho é a planta 

com um reator de fase gasosa e uma coluna reativa. 

É importante ressaltar que a planta proposta foi ainda mais ecoeficiente que a planta 

conceitual de única etapa com coluna reativa. Esta, apesar de economicamente ser mais viável 

por apresentar uma única coluna, economizando assim espaço horizontal, é de difícil 

viabilidade no ponto de vista de controle. Uma vez que apresenta uma grande quantidade de 

pratos de separação (52 pratos), pode haver uma separação ineficiente dos componentes. 

Em relação às plantas tradicionais, a utilização de dois reatores adiabáticos com um 

trocador de calor intermediário reduz a necessidade da utilização de água de resfriamento no 

trocador de calor anterior às colunas e nos refervedores das mesmas. Dessa forma, o 

ecoindicador de consumo de água da segunda planta é o menor. Já referente às plantas com 

coluna reativa, a integração energética permitiu que a quantidade de água necessária para a 
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planta de utilidades reduzisse bastante, além de a energia requerida para o processo fosse muito 

menor. 

 

5.6. CUSTO ECONÔMICO 

 

 Nas seções seguintes estão apresentados os resultados dos custos econômicos para os 

seis processos analisados no presente trabalho. 

 

5.6.1. Processo com um reator adiabático 

 

Nas Tabelas 5.35 - 5.37 estão apresentados os resultados dos custos financeiros da 

planta de produção de DME com um reator adiabático. 

Tabela 5.35 – CapEx das colunas do processo com um reator adiabático. 

      Coluna 1 Coluna 2 

C
ap

E
x
/[

M
$
] Condensador Simulação 0,340 0,414 

Refervedor Simulação 0,141 0,122 

Casco da coluna Simulação 0,237 0,276 

Pratos Simulação 0,022 0,027 

Total    0,739 0,839 
 

Tabela 5.36 – OpEx das colunas do processo com um reator adiabático. 

      Coluna 1 Coluna 2 

O
p
E

x
/[

M
$
/a

n
o
] 

Resfriamento Simulação 0,036 0,036 

Aquecimento Simulação 0,513 0,529 

Total    0,550 0,565 
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Tabela 5.37 – TAC do processo com um reator adiabático. 

    
CAPEX 

[M$] 

OPEX 

[M$/ano] 

TAC 

[M$/ano] 

Reator Simulação 0,058   0,019 

pré-aquecedor Simulação 0,116   0,039 

Evap Simulação 0,116 1,277 1,316 

HX2 Simulação 0,181   0,060 

HX3 Simulação 0,116 0,093 0,131 

HX4 Simulação 0,116 0,023 0,062 

Catalisador Simulação 0,070   0,023 

Coluna 1 Simulação 0,739 0,550 0,796 

Coluna 2 Simulação 0,839 0,565 0,845 

TOTAL    2,350 2,509 3,292 

 

5.6.2. Processo com dois reatores adiabáticos 

 

Nas Tabelas 5.38 - 5.40 estão apresentados os resultados dos custos financeiros da 

planta de produção de DME com dois reatores adiabáticos. 

Tabela 5.38 – CapEx das colunas do processo com dois reatores adiabáticos. 

      Coluna 1 Coluna 2 

C
ap

E
x
/ 

[M
$
] 

Condensador Simulação 0,350 0,335 

Refervedor Simulação 0,142 0,094 

Casco da coluna Simulação 0,237 0,276 

Pratos Simulação 0,022 0,027 

Total    0,751 0,732 

 

Tabela 5.39 – OpEx das colunas do processo com dois reatores adiabáticos. 

      Coluna 1 Coluna 2 

O
p
E

x
/ 

[M
$
/a

n
o
] 

Resfriamento Simulação 0,038 0,035 

Aquecimento Simulação 0,521 0,260 

Total    0,559 0,295 
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Tabela 5.40 – TAC do processo com dois reatores adiabáticos. 

    
CAPEX 

[M$] 

OPEX 

[M$/ano] 

TAC 

[M$/ano] 

Reator Simulação 0,031   0,010 

Reator 2 Simulação 0,491   0,164 

pré-aquecedor Simulação 0,116   0,039 

Evap Simulação 0,116 1,196 1,234 

HX2 Simulação 0,181   0,060 

HX3 Simulação 0,116 0,088 0,127 

HX4 Simulação 0,116 0,032 0,071 

HX5 Simulação 0,181 0,152 0,213 

Catalisador Simulação 0,050   0,017 

Catalisador 2 Simulação 0,050   0,017 

Coluna 1 Simulação 0,751 0,559 0,809 

Coluna 2 Simulação 0,732 0,295 0,539 

TOTAL   2,929 2,323 3,299 

 

5.6.3. Processo com um reator refrigerado 

 

Nas Tabelas 5.41 - 5.43 estão apresentados os resultados dos custos financeiros da 

planta de produção de DME com um reator refrigerado. 

Tabela 5.41 – CapEx das colunas do processo com um reator refrigerado. 

      Coluna 1 Coluna 2 

C
ap

E
x
/ 

[M
$
] 

Condensador Simulação 0,339 0,392 

Refervedor Simulação 0,140 0,115 

Casco da coluna Simulação 0,237 0,276 

Pratos Simulação 0,022 0,027 

Total    0,738 0,810 

 

Tabela 5.42 – OpEx das colunas do processo com um reator refrigerado. 

      Coluna 1 Coluna 2 

O
p
E

x
/ 

[M
$
/a

n
o
] 

Resfriamento Simulação 0,036 0,036 

Aquecimento Simulação 0,513 0,529 

Total   Simulação 0,550 0,565 
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Tabela 5.43 – TAC do processo com um reator refrigerado. 

    CAPEX [M$] OPEX [M$/ano] TAC [M$/ano] 

Reator Simulação 0,058 -0,275 -0,256 

Pré-aquecedor Simulação 0,116   0,039 

Evap Simulação 0,116 1,259 1,298 

HX2 Simulação 0,181   0,060 

HX3 Simulação 0,116 0,095 0,133 

Catalisador Simulação 0,070   0,023 

Coluna 1 Simulação 0,738 0,550 0,796 

Coluna 2 Simulação 0,810 0,565 0,835 

TOTAL 
 2,205 2,194 2,929 

 

5.6.4. Processo de única etapa com destilação reativa 

 

Nas Tabelas 5.44 - 5.46 estão apresentados os resultados dos custos financeiros da 

planta de produção de DME de única etapa com destilação reativa. 

Tabela 5.44 – CapEx do processo de única etapa com destilação reativa. 

C
ap

E
x
/[

M
$
] 

Pré-aquecedor Simulação 0,181 
  Artigo 0,193 
  Desvio 6% 

Condensador Simulação 0,997 
  Artigo 0,598 
  Desvio 67% 

Refervedor Simulação 0,347 
  Artigo 0,342 
  Desvio 2% 

Casco da  coluna Simulação 0,676 
  Artigo 0,578 
  Desvio 17% 

Pacote Simulação 0,585 
  Artigo 0,587 
  Desvio 0% 

Catalisador Simulação 0,066 
  Artigo 0,066 
  Desvio 0% 

Pratos Simulação 0,031 
  Artigo 0,032 
  Desvio 3% 

Total   Simulação 2,885 
    Artigo 2,395 
    Desvio 20% 
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Tabela 5.45 – OpEx das colunas do processo de única etapa com destilação reativa. 

O
p
E

x
/[

M
$
/a

n
o
] 

Resfriamento Simulação 0,190 

  Artigo 0,190 

  Desvio 0% 

Aquecimento Simulação 2,524 

  Artigo 2,415 

  Desvio  5% 

T
o
ta

l 

  Simulação 2,713 

  Artigo 2,604 

  Desvio 4% 

 

Tabela 5.46 – TAC do processo de única etapa com destilação reativa. 

T
A

C
/ 

M
$
/a

n
o

 Simulação 3,675 

Artigo 3,403 

Desvio 8% 

Pode-se perceber que a proximidade de resultados mostrada acima de desvio relativo de 

8% valida o presente trabalho. A pequena diferença é devida aos diferentes software utilizados, 

além do fato de que todos os resultados da simulação e análise econômica estão sujeitos a 

arredondamento. 

 

5.6.5. Processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa 

 

Nas Tabelas 5.47 - 5.49 estão apresentados os resultados dos custos financeiros do 

processo de produção de DME combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa. 
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Tabela 5.47 – CapEx das colunas do processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa. 

Parâmetro Coluna d'água Coluna RD 

C
ap

E
x
/[

M
$
/a

n
o
] 

Condensador Simulação 0,895 0,404 

  Artigo 0,748 0,387 

  Desvio 20% 4% 

Refervedor Simulação 0,219 0,193 

  Artigo 0,204 0,178 

  Desvio 8% 9% 

Casco da coluna Simulação 0,184 0,276 

  Artigo 0,178 0,270 

  Desvio 4% 2% 

Pacote Simulação - 0,135 

  Artigo - 0,109 

  Desvio - 25% 

Pratos Simulação 0,016 0,026 

  Artigo 0,015 0,013 

  Desvio 7% 96% 

Total   Simulação 1,315 1,035 

    Artigo 1,144 0,957 

    Desvio 15% 8% 

 

Tabela 5.48 – OpEx das colunas do processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa. 

O
p
E

x
/[

M
$
/a

n
o
] 

Resfriamento Simulação 0,151 0,085 

  Artigo 0,148 0,079 

  Desvio 3% 7% 

Aquecimento Simulação 0,442 1,001 

  Artigo 0,409 0,927 

  Desvio  8% 8% 

T
o
ta

l 

  Simulação 0,593 1,086 

  Artigo 0,557 1,007 

  Desvio 7% 8% 

 

 



102 

 

Tabela 5.49 – TAC do processo combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa. 

    CAPEX OPEX TAC 

Reator 

Simulação 0,233 - 0,078 

Artigo 0,232 - 0,077 

Desvio  0% - 0% 

Catalisador 1 

Simulação 0,021 - 0,007 

Artigo - - - 

Desvio  - - - 

Catalisador 2 

Simulação 0,035 - 0,012 

Artigo - -   

Desvio  - -   

FEHE 

Simulação 0,116 - 0,039 

Artigo 0,008 - 0,003 

Desvio  1411% - 1411% 

FEHE 2 

Simulação 0,181 - 0,060 

Artigo - - - 

Desvio  - - - 

Forno 

Simulação 0,876 2,339 2,631 

Artigo 0,849 1,672 1,954 

Desvio  3% 40% 35% 

Gerador de vapor 

Simulação 0,116 -0,087 -0,048 

Artigo 0,087 -0,092 -0,063 

Desvio  34% 6% 24% 

Coluna d'água 

Simulação 1,315 0,593 1,031 

Artigo 1,144 0,557 0,938 

Desvio  15% 7% 10% 

Coluna RD 

Simulação 1,035 1,086 1,431 

Artigo 0,957 1,007 1,326 

Desvio  8% 8% 8% 

TOTAL 

[M$/ano] 

Simulação 3,690 3,932 5,181 

Artigo 3,275 3,143 4,234 

Desvio  13% 25% 22% 

 

Analisando os dados, é possível perceber que Bîldea et al. (2017) apresentam valores 

de custos equivocados em relação a sua metodologia utilizada. Além disso, para o cálculo de 

custos da sua segunda planta, os custos do segundo trocador de calor e dos catalisadores são 

desconsiderados pelo artigo. Verificou-se ainda que as diferenças nos condensadores podem 

ser devido a diferentes heurísticas utilizadas. Como exemplo, Bîldea et al. (2017) não deixam 

claro qual a temperatura adotada para a água de resfriamento e qual o preço do combustível 

utilizado para alimentação do forno. 
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5.6.6. Planta proposta 

 

Nas Tabelas 5.50 - 5.52 estão apresentados os resultados dos custos financeiros do 

processo de produção de DME combinado de reator de fase gasosa e destilação reativa. 

Tabela 5.50 – CapEx das colunas do processo proposto. 

Parâmetro Coluna d’água Coluna RD 

 C
ap

E
x
/ 

[M
$
] 

Condensador Simulação - 0,592 

Refervedor Simulação 0,214 - 

Casco da coluna Simulação 0,184 0,276 

Pacote Simulação - 0,135 

Pratos Simulação 0,016 0,026 

Total   0,414 1,029 

 

Tabela 5.51 – OpEx das colunas do processo proposto. 

O
p
E

x
/ 

[M
$
/a

n
o
] 

Resfriamento Simulação 0,000 0,119 

Aquecimento Simulação 0,425 0,000 

Total   0,425 0,119 

 

Tabela 5.52 – TAC do processo proposto. 

    CAPEX [M$] OPEX [M$/ano] TAC [M$/ano] 

Reator Simulação 0,233 - 0,078 

Catalisador 1 Simulação 0,021   0,007 

Catalisador 2 Simulação 0,035   0,012 

FEHE Simulação 0,046 - 0,015 

Forno Simulação 0,876 2,339 2,631 

HX1 Simulação 0,046 - 0,015 

HX2 Simulação 0,046 0,099 0,114 

HX3 Simulação 0,046 - 0,015 

Vaso Simulação 0,075 - 0,025 

Turbina Simulação 0,300 -0,175 -0,075 

Compressor Simulação 1,480 1,588 2,081 

Coluna d'água Simulação 0,414 0,425 0,563 

Coluna RD Simulação 1,029 0,119 0,462 

TOTAL  4,649 2,807 5,945 
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5.6.7. Comparação dos custos econômicos 

 

 Nas Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 estão esquematizados os resultados finais de custos como 

CapEx, OpEx e TAC, respectivamente, para as seis plantas analisadas. 

Figura 5.8 – CapEx para todos os seis processos. 

 

Figura 5.9 – OpEx para todos os seis processos. 
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Figura 5.10 – TAC para todos os seis processos. 

 

Com o presente trabalho, foi possível aprimorar os processos de síntese de DME da 

literatura propondo uma planta mais ecoeficiente, minimizando assim a área do gráfico tipo 

radar como mostrado no item 4.6. A planta proposta integrada energeticamente apresentou um 

ICE de 29,58% (Tabela 5.34) a mais que o processo base de reator de fase gasosa e destilação 

reativa. Entretanto, analisando a planta proposta do ponto de vista econômico, esta possui o 

maior custo total (TAC=5,945), uma vez que o CapEx do compressor é bastante elevado 

(Tabela 5.52). 

Para o Brasil, como o DME é pode ser um combustível proveniente de fontes 

renováveis, é possível que o projeto proposto, uma vez que há uma série de melhorias ao meio 

ambiente, sendo o mais ecoeficiente (29,58%), apresente menores custos com o auxílio de 

incentivo fiscais do governo. É importante ainda ressaltar que a energia necessária para o 

compressor é basicamente proveniente de hidrelétricas, uma vez que no Brasil a utilização desta 

fonte é majoritária, reduzindo a emissão de CO2 e o custo operacional para essa utilidade pode 

ser ainda mais vantajoso no país. Como a otimização proposta ocorreu na integração energética 

do condensador da primeira coluna com o refervedor da segunda coluna, sendo que para 

integrar foi necessário que a corrente de topo passasse por um compressor para aumentar a 

densidade do vapor e assim facilitar a troca térmica, isto permitiu com que o consumo em água 

(de 659,48 m³/h para 600,71 m³/h)  e energia (de 50,34 GJ/h para 45,13 GJ/h) fossem 

minimizados e consequentemente houvesse a redução de outros indicadores (Tabela 5.33).
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Durante o período de projeto foi possível desenvolver a simulação das três plantas 

tradicionais apresentadas por Diemer e Luyben (2010), das duas plantas contendo coluna 

reativa apresentadas por Bîldea et al. (2017) e comprovar os dados presentes nos artigos. Ainda, 

estudou-se diferentes formas de configurar um novo processo para a produção de DME com 

Coluna Reativa, sendo a proposta no presente trabalho a que apresenta um grande potencial 

para otimizar e intensificar a produção deste insumo afetando menos ainda o meio ambiente. 

Além disso, o desenvolvimento dos ecoindicadores e a comparação da ecoeficiência permitiu a 

avaliação dos impactos ambientais gerados nas plantas, a fim de determinar qual o processo 

mais ecoeficiente. 

Entre as seis plantas analisadas, a que apresenta a melhor ecoeficiência é a proposta no 

presente trabalho. Apesar de a ecoeficiência da planta de única etapa com coluna reativa ter 

sido próxima à proposta, o controle é dificultado, uma vez que são 52 pratos. A análise dos 

ecoindicadores das plantas evidencia a possibilidade de redução nos impactos ambientais a 

partir de alterações na configuração dos equipamentos e integrações energéticas. Sendo assim, 

é essencial que se desenvolva um estudo mais aprofundado nas plantas de produção de dimetil-

éter visando a redução dos impactos ambientais. 
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Como visto nos resultados, a implementação da coluna reativa integrada 

energeticamente pode intensificar o processo e reduzir significativamente os gastos com água, 

energia, emissão de CO2, consumo de combustíveis e consequentemente a geração de efluentes. 

Entretanto, percebe-se que o custo total anual (TAC) foi elevado em comparação com as outras 

plantas, isto se deve principalmente à utilização do compressor e do forno. Apesar do TAC ser 

M$5,945/ano, superior às outras plantas, o OpEx apresenta M$2,807/ano, isto para os EUA, e 

é equiparável às plantas tradicionais. Portanto, para o Brasil esse valor pode ser ainda mais 

baixo, pois a energia é basicamente proveniente de hidrelétricas. 

Como demonstrado, a planta proposta apresenta inúmeras vantagens como a matéria-

prima poder ser proveniente de recursos renováveis. Devido a isso, pode haver um custo 

econômico bem mais rentável, caso haja um incentivo por parte do governo com políticas de 

interesses públicos à sustentabilidade. 

 

6.2. SUGESTÕES 

 

O trabalho futuro relacionado a este projeto é o intenso estudo sobre colunas reativas e 

como implementá-las nos processos de produção de DME, a fim de comparar em termos de 

ecoeficiência os novos processos propostos com os processos tradicionais citado no presente 

trabalho. Outra possibilidade é realizar um estudo das condições ótimas para o compressor 

utilizado na planta proposta a fim de minimizar o CapEx, assim como a substituição do forno 

por outros equipamentos mais eficientes e menos dispendiosos. 

Vale lembrar que para os cálculos dos custos foram utilizadas heurísticas para plantas 

construídas nos Estados Unidos. Portanto, é conveniente também estudar a avaliação técnico-

econômica completa para o processo de produção no Brasil, considerando a legislação vigente, 

uma vez que é essencial saber se os processos estudados são viáveis não só ambientalmente 

como economicamente. Além disso, seria importante analisar os riscos relacionados à utilização 

do metanol, uma vez que este pode ser desviado para fraudes no setor combustível e a legislação 

brasileira impede o uso do metanol como combustível devido, justamente, à sua alta toxicidade.
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