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RESUMO 

A crescente preocupação com o meio ambiente ampliou a conscientização acerca dos 

impactos ambientais gerados, principalmente, pela atividade industrial. Diante disso, as 

indústrias químicas e petroquímicas buscam cada vez mais implementar práticas sustentáveis 

como a adoção de novas tecnologias e a intensificação de processos, a fim de mitigar seus 

impactos ambientais. A avaliação do desempenho ambiental dos processos industriais pode ser 

realizada por meio do estudo de sua ecoeficiência mediante ecoindicadores pertinentes, 

descritos por uma relação entre uma variável ambiental e outra econômica. Neste trabalho, essas 

ferramentas foram aplicadas no estudo comparativo de quatro processos de produção do 2-

metóxi-2-metilheptano (MMH), um aditivo da gasolina menos poluente que o usal éter metil 

terc-butílico (MTBE). Com base no processo convencional, um modelo intensificado pela 

estratégia de recompressão de vapor foi proposto com o intuito principal de se reduzir o 

consumo de água e energia pela planta, tendo sua ecoeficiência comparada às plantas 

convencional, com destilação reativa e com destilação com reator lateral, propostas na 

literatura. Os ecoindicadores de consumo de água, de emissão de CO2 e de potencial de 

toxicidade terrestre (PTT) foram calculados a partir de resultados obtidos por simulação 

computacional, sendo utilizados na avaliação da ecoeficiência dos processos analisados por 

intermédio da metodologia do Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE). Os resultados 

demonstraram que o processo com destilação com reator lateral apresentou o melhor 

desempenho ambiental dentre aqueles estudados, sendo 23,67 % mais ecoeficiente que o 

processo convencional. A proposta de intensificação desenvolvida neste trabalho mostrou-se, 

por sua vez, capaz de agregar ao processo um ganho em ecoeficiência de 15,87 % (0,55 % 

superior ao resultado obtido para a planta com destilação reativa) – resultado relevante 

considerando-se a simples implementação dessa estratégia de intensifiação em plantas 

operantes. 

Palavras-chave: 2-metóxi-2-metilheptano. Intensificação de processos. Ecoeficiência. 

Ecoindicadores. Simulação computacional.     



 

ABSTRACT 

The growing concern about the environment has increased awareness of the 

environmental impacts generated mainly by industrial activity. Therefore, the chemical and 

petrochemical industries are progressively seeking to implement sustainable practices such as 

the adoption of new technologies and process intensification in order to mitigate their 

environmental impacts. The assessment of industrial processes according to their environmental 

performance can be achieved by means of eco-efficiency studies applying relevant eco-

indicators, described by the relation between an environmental and an economic variable. In 

this work, these tools were applied in the comparative study of four production processes of 2-

methoxy-2-methylheptane (MMH), a less polluting gasoline additive than the usual methyl tert-

butyl ether (MTBE). Based on the conventional process, an intensified model by steam 

recompression strategy was proposed with the main purpose of reducing the water and energy 

consumption by the plant, having its eco-efficiency compared to conventional, reactive 

distillation and side-reactor column plants, proposed in the literature. The water consumption, 

CO2 emission and terrestrial toxicity potential (TTP) eco-indicators were calculated from 

results obtained by computer simulation and were used in the assessment of the eco-efficiency 

of the analyzed processes using the Eco-efficiency Comparison Index (ECI) methodology. The 

results showed that the process with side-reactor column presented the best environmental 

performance among those studied, being 23.67% more eco-efficient than the conventional 

process. The intensification proposal developed in this work was, in turn, capable of adding to 

the process an eco-efficiency gain of 15.87% (0.55% higher than the result obtained for the 

reactive distillation plant) – relevant result considering the simple implementation of this 

intensification strategy in operating plants.    

Keywords: 2-methoxy-2-methylheptane. Process intensification. Eco-efficiency. Eco-

indicators. Computational Simulation. 
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ḟET,gpm 
Vazão volumétrica da água que alimenta a torre de resfriamento em 

gpm 

FMeOH Fração molar do composto MeOH 

FMH Fração molar do composto MH 

FMMH Fração molar do composto MMH 
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ṁprodutos Vazão mássica dos produtos gerados pela planta 

Potvent Potência do ventilador por unidade de área da torre 

R Constante universal dos gases 

r1 Taxa de reação desejada para a formação de 2-mtóxi-metilheptano 

r2 Taxa de reação indesejada para a formação de 2-mtóxi-metilheptano 

ST Área total da figura obtida para uma das alternativas no gráfico radar 

S∗
T 

Maior área total dentre as figuras obtidas paras as alternativas no 

gráfico radar 

T Temperatura 

Tc Temperatura absoluta do condensador 

Te Temperatura absoluta do evaporador 

Tmáx Temperatura máxima 

xji Fração mássica de um componente j na corrente i 

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 Densidade Bulk (massa de catalisador/volume total) 

φcaldeira Eficiência da caldeira 

ψji 
Potencial de impacto ambiental específico normalizado de um 

componente j na corrente i 



 

LISTA DE SIGLAS  

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ANA Agência Nacional das águas  

C Convencional 

CAS Chemical Abstracts Service 

CEBDS Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

CNTP Condições normais de temperatura e pressão 

COP Coefficient of performance 

COPrev Coefficient of performance - reversible 

CSTR Continuous Stirred Tank Reactor 

DME Dimetil éter 

DR Destilação Reativa 

DRL Destilação com Reator Lateral 

ETBE 2-etóxi-2-metilpropano 

GEEs Gases de efeito estufa 

HIDiC Heat Integrated Distillation Column 

HIGEE High gravity fields 

ICE Índice Comparativo de Ecoeficiência 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

LCA Life Cycle Assessment 

MeOH Metanol 

MH 2-metil-1-hepteno 

MHOH 2-metil-2-heptanol 

MMH 2-metóxi-2-metilheptano 

MTBE Éter metil terc-butílico 

ONU Organização das Nações Unidas 

PIA Potencial de Impacto Ambiental 

PNRH Política Nacional de Recursos Hídricos 

PTT Potencial de toxicidade terrestre 

RV Recompressão de Vapor 

TAME 2-metóxi-2-metilbutano 



 

TBU Temperatura de bulbo úmido 

TTP Terrestrial toxicity potential 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development  

UNIQUAC UNIversal QUAsiChemical 

WAR GUI Waste Reduction Algorithm - Graphical User Interface 

WBCSD World Business Council for Sustainable Development 

WCED World Commission on Environment and Development 

 

 



CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

Com o advento da Revolução Industrial, as transformações nas relações sociais, 

econômicas e técnicas tiveram impactos significativos na interação entre as atividades humanas 

e o meio ambiente. O processo de industrialização, inserido no modelo econômico capitalista, 

predominante em escala mundial, fomentou o desenvolvimento científico, tecnológico e 

econômico, além de implantar o consumo como sua maior ferramenta de manutenção. Nesse 

cenário, fatores como o aumento populacional, a urbanização intensa, a utilização progressiva 

de recursos naturais e a crescente geração de resíduos industriais contribuíram para a projeção 

do tema ambiental em escala mundial (LEAL et al., 2008; FRANCO e DRUCK, 1998). 

Após 1972, ano da primeira conferência mundial sobre o meio ambiente dirigida pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em Estocolmo, diversas reuniões e tratados entre 

países visaram estabelecer limites para a degradação ambiental e direcionar práticas 

empresariais e governamentais segundo uma gestão socioambiental (SOUSA, 2006). A 

preocupação acerca dos impactos antropogênicos sobre o meio ambiente passou, desde então, 

a nortear o modelo de desenvolvimento sustentável, formalmente definido pela World 

Commission on Environment and Development (WCED) em 1987, que busca conciliar o 

desenvolvimento econômico e científico, com a preservação ambiental e a manutenção da vida 

(LEAL et al., 2008; ONU, 2019).  

Seguindo esse viés ambiental, empresas de todos os setores industriais se reestruturaram 

para a implementação de sistemas de gestão mais sustentáveis. Assim, em 1992, o World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD), uma organização global composta 
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hoje por mais de 200 empresas internacionais, definiu o termo ecoeficiência com o intuito de 

introduzir indicadores de desempenho que incorporassem aspectos ambientais e econômicos de 

um empreendimento, os ecoindicadores (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). A análise de 

ecoeficiência engloba, dessa forma, dois aspectos importantes da sustentabilidade – sem 

considerar, contudo, o elemento social (SALGADO, 2004). Com isso, a ecoeficiência é um 

conceito fundamental para garantir a prosperidade econômica e ao mesmo tempo reduzir o 

impacto ambiental, por meio do uso mais eficiente dos recursos e da redução das emissões de 

substâncias que possam gerar consequências ecológicas adversas (VERFAILLIE e BIDWELL, 

2000).  

Sob essa perspectiva, a aplicação dos princípios da ecoeficiência teve grandes avanços. 

A indústria obteve sucesso significativo na redução da geração de resíduos e de emissões, além 

de eliminar muitos materiais perigosos de seus processos de produção (MADDEN et al., 2006). 

Em âmbito nacional, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS), criado em 1997, destaca em seu relatório Visão Brasil 2050 uma perspectiva e 

trajetória para se alcançar um futuro sustentável, sendo a ecoeficiência, avaliada por intermédio 

dos ecoindicadores, uma ferramenta para as indústrias atingirem tal objetivo.  

 Uma das principais estratégias para aprimoramento de processos em termos de 

ecoeficiência é a intensificação de processos (WANG et al., 2017). Segundo Stankiewicz e 

Moulijn (2000), a intensificação de processo consiste no desenvolvimento de novos 

equipamentos e técnicas que resultarão em melhorias significativas na fabricação e 

processamento, quando comparadas ao processo utilizado previamente, reduzindo a proporção 

entre o tamanho do equipamento e a capacidade de produção, o consumo de energia e/ou a 

produção de resíduos, culminando em tecnologias mais baratas e sustentáveis. Por conseguinte, 

Rocha e Filho (2015) ainda acrescentam que a intensificação de processos tende a diminuir os 

custos de manutenção da planta, como consequência, por exemplo, do menor consumo de água, 

uma das utilidades de refrigeração mais utilizadas na indústria.  

Diante da temática ambiental apresentada, o estudo de alternativas que reduzam o 

impacto do uso de combustíveis fósseis, destacadamente os automotivos, é relevante no cenário 

atual, devido ao elevado consumo dessas fontes de energia. Um exemplo, é a substituição do 

éter metil terc-butílico (MTBE) como aditivo da gasolina por sua alta solubilidade em água, 

que comprovadamente causa a poluição de lençóis freáticos. O 2-metóxi-2-metilhepteno 

(MMH) apresenta-se como uma alternativa viável ao MTBE, principalmente por apresentar 

baixa solubilidade em água (GRIFFIN et al., 2009; HUSSAIN e LEE, 2018). 
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O processo de produção convencional do MMH baseia-se na reação catalítica reversível 

do metanol (MeOH) com o 2-metil-1-hepteno (MH), conduzida na fase líquida em reator CSTR 

(Continuous Stirred Tank Reactor) na presença de uma resina de troca iônica fortemente ácida. 

Etapas subsequentes de separação permitem a obtenção de uma corrente de reciclo do MH em 

excesso, o dimetil éter (DME) e o 2-metil-2-heptanol (MHOH), ambos formados por uma 

reação irreversível indesejada entre o MeOH e o MH, além do principal produto, o MMH, com 

pureza de 99,9 % (LUYBEN, 2011).  

Frente à importância comercial e ecológica do MMH e às características de seu processo 

de produção, o presente trabalho apresenta a análise do ganho ambiental da intensificação da 

produção do MMH por meio da estratégia de recompressão de vapor. O estudo e resultados 

apresentados baseiam-se na comparação do processo proposto com processos intensificados 

descritos na literatura e o processo convencional de produção, em termos de ecoeficiência. Para 

isso, utiliza-se o Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) e dados de massa e energia obtidos 

via simulação computacional, realizada no software comercial UniSim® Design Suite R390, da 

Honeywell1. 

1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo da ecoeficiência relativa aos 

ecoindicadores de consumo de água, de emissão de gás carbônico (CO2) e de potencial de 

toxicidade terrestre (terrestrial toxicity potential – TTP) – que representam os impactos na água, 

ar e solo, respectivamente – de uma proposta de intensificação do processo de produção de 

MMH pela estratégia de recompressão a vapor, via simulação computacional. A análise é 

realizada de forma comparativa com outros três processos disponibilizados na literatura, 

nomeadamente processo convencional, processo de destilação reativa e processo de destilação 

com reator lateral.  

O estudo se baseou nos dados obtidos por simulação computacional das plantas 

estudadas e no cálculo do ICE. Além disso, foi realizada a simulação das plantas de utilidades 

de cada processo, a fim de se obter dados mais precisos relativos ao consumo de água e energia 

para a produção de vapor e refrigeração.   

                                                                 
1  A Universidade Federal Fluminense (UFF), especificamente o Departamento de Engenharia Química e de 

Petróleo, possui licenças do software para uso acadêmico. 
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1.3 ESTRUTURA 

Primeiramente, foi realizada uma breve apresentação do estudo a ser elaborado neste 

trabalho, introduzindo-se seu contexto, sua motivação e seus objetivos. Adicionalmente, mais 

cinco capítulos são apresentados ao longo deste trabalho, conforme detalhado a seguir. 

O segundo capítulo traz a revisão bibliográfica. Nesse capítulo, são apresentadas as 

características do produto MMH e de seu processo de produção, e os principais pontos 

referentes à intensificação de processos e aos ecoindicadores empregados na avaliação da 

ecoeficiência dos processos estudados.  

No terceiro capítulo, detalham-se os processos de produção de MMH estudados. São 

descritas as condições operacionais e de dimensionamento, assim como os valores heurísticos 

utilizados na simulação das plantas de utilidades. 

No quarto capítulo, expõe-se a metodologia usada na simulação das plantas de produção 

e de utilidades, e para os cálculos dos ecoindicadores e do ICE. 

O quinto capítulo apresenta os resultados e as discussões pertinentes ao trabalho 

elaborado, com base nos capítulos precedentes. 

No sexto capítulo, descrevem-se as conclusões obtidas com o trabalho produzido e as 

sugestões para trabalhos futuros.  

Finalmente, as referências bibliográficas consultadas e citadas ao longo deste trabalho 

são apresentadas. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido no Departamento de Engenharia 

Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense e está inserido na área de 

concentração de Processos e Fenômenos da Indústria de Transformação, especificamente na 

linha de pesquisa de Modelagem, Simulação, Controle, Projeto e Otimização de Processos. 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta as principais características do MMH, assim como aspectos 

gerais do seu processo de produção e formas alternativas de intensificação que são propostas 

para a síntese do MMH na literatura (destilação reativa e destilação com reator lateral) e no 

presente trabalho (recompressão de vapor). Posteriormente, evidencia-se a estrutura da planta 

de utilidades necessária para atender a demanda individual de vapor e de água de resfriamento 

de plantas químicas e petroquímicas.  

Por fim, destaca-se a importância da simulação computacional em projetos de 

engenharia – abordando uma concisa apresentação do software UniSim® – e a viabilidade do 

uso de ecoindicadores como parâmetro para avaliação da ecoeficiência relativa de processos 

industriais.  

2.1 MMH (2-METÓXI-2-METILHEPTANO) 

O MMH é um éter líquido nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP). 

Possui massa molecular média de 144,25 g/mol, ponto de ebulição normal igual a 148,6 °C e 

massa específica de 0,8 g/cm3 (NCBI, 2019; CHEMSPIDER, 2019). Essa substância é 

empregada como aditivo de combustível, possuindo vantagens significativas em relação ao 

MTBE – uma vez que seu elevado peso molecular e consequente baixa solubilidade em água 

permite aumentar a octanagem2 da gasolina sem provocar altos níveis de contaminação de 

                                                                 
2 A octanagem consiste em uma escala, relativa à mistura de octano e heptano, que mensura a resistência à 

detonação de um combustível perante o aumento da pressão e da temperatura na câmara de combustão do motor. 

Mediante maiores valores de octanagem, altas taxas de compressão são possíveis elevando o desempenho do motor 

(KING e LISS, 1992; PASADAKIS et al., 2006).       
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lençóis freáticos. Os benefícios financeiros e ambientais do uso do MMH como aditivo fizeram 

com que o seu processo de produção conquistasse considerável atenção das indústrias químicas 

e petroquímicas (SUN et al., 2019). 

2.1.1 Processo de produção do MMH 

Alguns componentes dos combustíveis já são produzidos por meio da eterificação de 

alcenos com álcoois há décadas. O MTBE foi o primeiro aditivo oxigenado produzido em escala 

comercial, tendo sido seguido por compostos como o 2-etóxi-2-metilpropano (ETBE) e o 2-

metóxi-2-metilbutano (TAME), desenvolvidos pela variação nos tipos de álcoois e alcenos.  

Mais recentemente, o MMH tem ganhado destaque na substituição do MTBE devido, 

principalmente, a questões ambientais (KARINEN et al., 2001; LUYBEN, 2011). 

A obtenção do MMH baseia-se na eterificação do 2-metil-1-hepteno (MH) com o 

metanol (MeOH), dada pela Equação (2.1), conduzida na fase líquida em reator CSTR de leito 

fixo. Na etapa reacional, ocorre também a formação do dimetil éter (DME) e do 2-metil-2-

heptanol (MHOH) por meio de uma reação irreversível indesejada entre o MeOH e o MH, 

conforme a Equação (2.2). A alta temperatura do reator, favorável à cinética das reações 

envolvidas, é limitada pela atividade do catalisador (LUYBEN, 2011).  

CH3OH + C8H16 ⇄ C9H20O (2.1) 

2CH3OH + C8H16 → C2H6O + C8H18O (2.2) 

Em geral, as reações de eterificação de alcenos com álcoois são catalisadas por resinas 

de troca iônica fortemente ácida, dentre as quais destacam-se a Amberlyst 15Wet e a Amberlyst 

35Wet, utilizadas inclusive em estudos reportados na literatura (KARINEN e KRAUSE, 2001).  

No processo convencional de produção de MMH, a etapa reacional é seguida por 

sucessivas colunas de destilação, que permitem a obtenção de uma corrente de reciclo contendo 

o MH utilizado em excesso. O DME, MHOH e o produto de interesse são obtidos com elevada 

pureza (99,9 %mol).  

As principais estratégias para obtenção de um elevado rendimento de MMH 

concentram-se no ajuste do volume do reator e do fluxo do reciclo de MH, variáveis que 

impactam no tempo de residência e permitem a manutenção de uma baixa concentração de 

metanol no reator. Juntamente com o reciclo, a alimentação de MH puro ao reator tem o intuito 
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de manter fixo o fluxo total desse componente. Além disso, o fluxo do reagente limitante 

(MeOH) é controlado para definir a taxa de produção (LUYBEN, 2011). 

2.2 INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

De forma geral, a intensificação de processos tem como objetivo melhorar o 

desempenho econômico e ambiental de rotas de produção através da implementação de novas 

tecnologias e/ou modificações de processo (BECHT et al., 2009). Definições para a 

“intensificação de processos” foram apresentadas na literatura por diversos autores.  

Para Ramshaw (1993), um dos pioneiros da área, o termo refere-se a estratégias 

empregadas na redução significativa do tamanho de unidades industriais, com o objetivo de se 

obter ganhos econômicos sem perda de produtividade. Stankiewicz e Moulijn (2000, 2002) 

acrescentam que a intensificação de um processo – por meio do desenvolvimento de novas 

técnicas de processamento, equipamentos menores e tecnologias sustentáveis – também 

aumenta drasticamente a sua segurança e desempenho ambiental. Estes autores destacam ainda 

que modificações que resultem na redução do consumo energético, aumento da produção e 

menor geração de resíduos sólidos e de efluentes também configuram intensificação de 

processos. 

Um dos ramos mais promissores da intensificação de processos é a tecnologia de alta 

gravidade (High gravity fields – HIGEE), iniciada no final da década de 1970 em Londres, pela 

Imperial Chemical Industries, como resultado de um projeto de pesquisa da NASA. Essa 

tecnologia é capaz de intensificar operações de transferência de massa, calor e quantidade de 

movimento por intermédio de um equipamento de leito rotativo no qual existe uma força 

centrífuga elevada. Sua aplicação teve êxito na desaeração de água de injeção em campos 

chineses de petróleo (STANKIEWICZ e MOULIJN, 2000).  

Dentre os métodos que envolvem a intensificação de operações unitárias, destacam-se 

tecnologias que visam aumentar a eficiência energética das colunas de destilação. A separação 

de compostos com base na volatilidade relativa entre eles tem grande importância nas indústrias 

químicas e petroquímicas. Todavia, o gasto energético em etapas de destilação é uma 

preocupação destes setores, que buscam constantemente aprimoramentos em aspectos não só 

econômicos, mas também ambientais, uma vez que a legislação acerca desta questão se torna 

cada vez mais rígida. Isso é justificado pelo fato de que a destilação pode ser responsável por 
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mais de 50 % dos custos de operação de uma planta, além de representar cerca de 3 % do 

consumo mundial de energia (SHAHRUDDIN et al., 2017; CUI et al., 2016).    

Configurações de colunas de destilação estudadas pela intensificação de processos 

incluem a destilação reativa, por membrana e com reator lateral, além da recompressão de 

vapor, destilação de duplo efeito e coluna de destilação integrada por calor (do inglês Heat 

Integrated Distillation Column – HIDiC) (SHAHRUDDIN et al., 2017; KEIL, 2018). 

2.2.1 Destilação reativa   

Considerada uma das aplicações industriais mais importantes da intensificação de 

processos, a destilação reativa ou catalítica permite a conversão de reagentes, a separação dos 

produtos e o reciclo dos reagentes não utilizados de forma simultânea em uma coluna 

preenchida com catalisador ativo (KEIL, 2018). Como vantagens dessa tecnologia destacam-se 

o menor consumo de energia e investimento de capital, além da continua remoção de produtos 

da reação e de rendimentos mais elevados devido ao deslocamento do equilíbrio químico 

(STANKIEWICZ e MOULIJN, 2000). A Figura 2.1 representa um desenho esquemático do 

processo de destilação reativa. 

Figura 2.1 – Esquema da tecnologia de destilação reativa. 

Alimentações

Destilado

Resíduo

Zona de reação

 

Fonte: Adaptado de Stankiewicz e Moulijn (2000).  
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A análise da viabilidade técnico-econômica da destilação reativa aplicada a diferentes 

processos de produção deve considerar a temperatura de reação e o intervalo de temperatura 

necessário para a obtenção de uma separação satisfatória do produto. Hussain et al. (2018) 

verificaram que a integração da primeira etapa de destilação com a etapa de reação no processo 

de produção de MMH provoca uma redução do consumo energético de 18,2 % frente ao 

processo convencional.  

2.2.2 Destilação com reator lateral  

A destilação com reator lateral consiste em um ou mais reatores acoplados a uma coluna 

de destilação em um loop externo. Essa tecnologia é um instrumento em potencial para 

aprimorar a eficiência energética de um processo e uma opção competitiva à configuração com 

destilação reativa, haja vista que trabalhar com duas operações (reação e separação) em uma 

única etapa nem sempre é viável.  

Além disso, as condições operacionais em um reator lateral – por exemplo, a 

temperatura – podem ser ajustadas de forma independente daquelas existentes na coluna de 

destilação, o que permite evitar problemas como tempo de residência insuficiente e desativação 

do catalisador (HUSSAIN e LEE, 2018; NAVA et al., 2004). A Figura 2.2 representa um 

desenho esquemático do processo de destilação com reator lateral. 

Figura 2.2 – Esquema da tecnologia de destilação com reator lateral. 
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Fonte: Adaptado de Hussain e Lee (2018). 
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Estudos disponíveis na literatura demonstram as vantagens da implementação da 

destilação com reator lateral em relação a processos convencionais de produção. Hussain e Lee 

(2018) desenvolveram o projeto ótimo de uma configuração do processo de produção de MMH 

com destilação com reator lateral, e constataram que a alternativa apresenta significativa 

economia de energia, além de menores custos anuais e de capital, frente aos processos 

convencional e com destilação reativa.  

2.2.3 Recompressão de vapor 

Em configurações de etapas de destilação com recompressão de vapor, como 

representado pela Figura 2.3, a corrente de topo de uma coluna é comprimida, tendo sua 

temperatura aumentada até o valor necessário para troca térmica com uma corrente de fundo 

(da mesma coluna ou de uma segunda torre de destilação). A integração energética entre as 

correntes de topo e de fundo ocorre em um trocador de calor, que pode ser sucedido por 

trocadores complementares (KAZEMI et al., 2017).  

Figura 2.3 – Esquemas possíveis da tecnologia de recompressão de vapor. 

Destilado
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Alimentação

Resíduo
Resíduo  

Fonte: Adaptado de Kazemi et al. (2017); Mangili e Prata (2019).  

Geralmente, cerca de 2/3 do total do consumo de energia por plantas químicas é 

proveniente das etapas de separação de substâncias químicas. Nesse contexto, a tecnologia de 

recompressão de vapor se apresenta como uma boa alternativa de intensificação – quando viável 

sua aplicação – devido ao seu potencial para redução expressiva da demanda energética do 

processo (KAZEMI et al., 2017). 
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Kazemi et al. (2017), por exemplo, demostraram que a aplicação de sistemas de 

recompressão de vapor permitem considerável aumento da eficiência energética do processo de 

remoção da amônia e do H2S da água ácida gerada durante o refino do petróleo, reduzindo a 

demanda de utilidades quentes e frias em 89,0 % e 83,7 %, respectivamente. Luo et al. (2015) 

relataram uma queda de 40 % nos gastos energéticos do processo convencional de purificação 

do bioetanol pela utilização de destilação extrativa em coluna de parede dividida com 

recompressão de vapor.  

No presente trabalho, os desempenhos ambientais do processo convencional de MMH 

e das propostas de intensificação com destilação reativa e com destilação com reator lateral – 

apresentadas por Hussain et al. (2018) e Hussain e Lee (2018), respectivamente – são 

confrontados com os resultados da intensificação pela estratégia de recompressão de vapor, 

visando comparar o desempenho ambiental de cada alternativa. 

2.3 PLANTA DE UTILIDADES  

O termo utilidades faz referência a elementos auxiliares necessários ao funcionamento 

de qualquer processo de produção, como os fluidos para processos de resfriamento e 

aquecimento, energia elétrica, ar comprimido e água de processo.  

As utilidades normalmente são provenientes de uma instalação central, podendo ser 

fornecidas por empresas especializadas em sua geração ou por uma planta de utilidades 

localizada na unidade industrial (TOWLER e SINNOTT, 2013). Para o presente trabalho a 

última opção foi considerada para a obtenção da água de resfriamento e do vapor de 

aquecimento necessários ao funcionamento das plantas de produção do MMH.  

2.3.1 Vapor de aquecimento 

O vapor é a fonte de calor mais utilizada na maioria das plantas químicas devido a 

fatores como o seu alto coeficiente de transferência de calor, não toxicidade e visibilidade em 

situações de vazamentos, além da facilidade do controle de temperatura pela manipulação da 

pressão. 
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No sistema de geração de vapor, apresentado pela Figura 2.4, a água de reposição 

(makeup) é adicionada ao reciclo do vapor condensado nos processos de troca térmica, 

objetivando equilibrar as perdas oriundas da purga na caldeira (blowdown), usos de vapor que 

não geram retorno de condensado e perdas na tubulação e no desaerador (vent). A corrente de 

água combinada é enviada ao desaerador para remoção de gases dissolvidos que possam causar 

corrosão na caldeira. É importante destacar que a água introduzida no processo deve ser tratada 

para remoção de sais dissolvidos e particulados, para evitar incrustações e a corrosão de 

equipamentos e tubulações (TOWLER e SINNOTT, 2013; MANGILI e PRATA, 2019). 

Figura 2.4 – Sistema típico de geração de vapor. 
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Fonte: Adaptado de Towler e Sinnott (2013). 

 A água devidamente desaerada é enviada para a caldeira, onde é produzido vapor 

superaquecido na maior pressão requerida pela planta, que é posteriormente expandido para 

gerar vapor em níveis de pressão mais baixos, de acordo com a demanda do processo. O vapor 

proveniente da planta de utilidades (alta, média e/ou baixa pressão) é distribuído de forma a 

atender os requerimentos individuais dos equipamentos de troca térmica e demais processos 

onde é utilizado – como a retificação.  
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2.3.2 Água de resfriamento 

A água de resfriamento é a utilidade fria mais comumente utilizada para a remoção de 

calor de equipamentos (como reatores químicos) e de correntes de processo. Na maioria dos 

sistemas de resfriamento, a diferença de temperatura entre a utilidade fria e o meio sendo 

resfriado está em torno de 5,6 °C a 111,1 °C. Várias propriedades da água e o comportamento 

de seus contaminantes são alteradas durante o processo de troca térmica devido ao aumento da 

temperatura, podendo favorecer processos de corrosão (SUEZ, 2019; TOWLER e SINNOTT, 

2013). 

A água, após passar pelos processos de transferência de calor, pode ser descarregada em 

um corpo receptor, caracterizando um sistema de passagem única, ou ser reutilizada após seu 

resfriamento, em um sistema com recirculação. O último procedimento, ilustrado na Figura 2.5, 

é o mais recorrente nas indústrias atualmente por fatores econômicos e ambientais, uma vez 

que permite menor consumo de água e o descarte da purga do sistema é proveniente da torre de 

resfriamento – não apresentando, assim, o risco de causar o aumento da temperatura de corpos 

de água (SUEZ, 2019; KIM e SMITH, 2001).   

Figura 2.5 – Sistema típico de resfriamento aberto com recirculação. 
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Fonte: Adaptado de Towler e Sinnott (2013). 

No sistema aberto com recirculação, a água de reposição devidamente tratada é 

adicionada à água resfriada que sai da torre de resfriamento – na qual ocorre o contato direto 

com uma corrente de ar. Em seguida, a água de refrigereção é pressurizada e encaminhada aos 
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resfriadores, condensadores e demais processos de troca térmica. As perdas de água no sistema 

ocorrem por vazamentos, arraste, evaporação e, em sua maioria, pela purga na torre de 

resfriamento - que permite controlar os níveis de contaminantes e, consequentemente, 

problemas associados à corrosão (MANGILI e PRATA, 2019).  

2.4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL  

A simulação computacional é uma ferramenta útil no projeto e avaliação de 

modificações de processos. O modelo operacional de um sistema permite ao engenheiro 

entender o seu comportamento e/ou avaliar estratégias alternativas para o desenvolvimento de 

sua operação. Uma das principais funções do simulador consiste em realizar um balanço de 

massa e de energia de todo o processo ou de cada unidade do processo individualmente, com o 

intuito, por exemplo, de determinar fluxos de energia e requisitos de utilidades. Diante de sua 

notória importância, o avanço relacionado à simulação computacional foi grandioso. 

Atualmente, a vasta gama de simuladores de processos no mercado – Aspen Plus, Hysys, 

ChemCad, CadSim, SuperPro Design, Unisim Design, entre outros – viabiliza a elaboração de 

processos de alta complexidade (TOWLER e SINNOTT, 2013; DIMIAN, 2014; TURTON et 

al., 2009). 

Neste trabalho, a simulação dos processos estudados e suas respectivas plantas de 

utilidades foram executadas com o auxílio do software Unisim® Design Suite. Conforme 

descrito pela Honeywell (2019), o UniSim® oferece interface de simples manejo, permitindo a 

modelagem e otimização de processos, simulações em estado estacionário ou dinâmico, 

monitoramento de desempenho e resolução de problemas. Esse software fornece resultados 

realistas – o que, entre outras características, o torna adequado para uma variedade de estudos. 

2.5 ECOEFICIÊNCIA E SEUS INDICADORES 

Introduzido em 1992 pela WBCSD, diante da ampliação das discussões em torno de 

temas ambientais e da busca pelo desenvolvimento sustentável, o conceito de ecoeficiência vem 

sendo vastamente adotado no âmbito dos negócios, com o intuito de desenvolvê-los 

economicamente ao mesmo passo que se reduz seus impactos ao meio ambiente. A análise do 

desempenho de um processo em termos de ecoeficiência utiliza indicadores relevantes como 
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ferramenta para tomada de decisões frente à priorização de oportunidades de melhoria, 

identificação de possibilidades de redução de custos, escolha de processos de produção e 

rastreamento de progresso e performance (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). 

Um indicador de ecoeficiência é definido como a razão entre uma variável ambiental e 

uma econômica, ou pela razão inversa (UNCTAD, 2004; VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). 

Em ambos os casos, as variáveis ambientais são geralmente relacionadas ao consumo de 

energia, emissões de gases do efeito estufa, consumo de água, consumo de recursos naturais 

(matérias-primas), toxicidade e risco. Por sua vez, as variáveis econômicas usualmente 

utilizadas se referem à quantidade produzida ou à receita líquida da venda de produtos 

(VERFAILLIE e BIDWELL, 2000; SALING et al., 2002).      

Contudo, não existem regras ou alguma forma de padronização acordadas para a 

construção de indicadores de ecoeficiência a fim de que informações ambientais e econômicas 

sejam mensuradas, divulgadas e reconhecidas dentro do mesmo setor de negócios (UNCTAD, 

2004). Por isso, a adoção de alguns princípios para a elaboração de ecoindicadores são 

recomendados por organizações como o WBCSD (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). 

Um dos objetivos do acompanhamento de uma variável ambiental, como o consumo de 

água, emissão de CO2 e toxicidade, realizado pelo setor industrial, por meio de seus respectivos 

ecoindicadores, é projetar estudos de intensificação e otimização em torno de processos 

produtivos, a fim de se atingir uma maior ecoeficiência.   

2.5.1 Econdicador de consumo de água 

A água, por ser um recurso natural essencial para a manutenção da vida, necessita de 

constante atenção e cuidado. O aumento populacional, a intensificação da urbanização e o 

modelo capitalista de alta produtividade são os principais contribuintes para o consumo e a 

contaminação dos recursos hídricos, o que enfatiza a preocupação presente com o acesso à água 

de forma quantitativa e qualitativa – considerando-se que somente 2,5 % do total da água 

existente no mundo é doce, e desta apenas 1 % encontra-se em rios e lagos (ANA, 2019a).  

Diante do cenário de escassez da água e visando a sua manutenção e proteção, em 1997, 

foi criada a Lei n° 9.433, mais conhecida como Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH) para estabelecer a gestão dos recursos hídricos de domínio 
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federal. Essa lei se baseia no fato de que a água é um bem de valor econômico, limitado, de 

múltiplos usos e de domínio público (ANA, 2019b). 

No meio industrial, a água é um elemento imprescindível na cadeia de produção, uma 

vez que é um importante fluido de troca térmica, além de ser utilizado na lavagem de 

equipamentos, no consumo humano, entre outros. Assim, a indústria, frente a sua 

responsabilidade ambiental e social, vem implementando projetos para o consumo mais 

eficiente da água em seus processos, sendo eles respaldados na aferição frequente, e até mesmo 

diária, do ecoindicador correspondente ao consumo de água.   

O ecoindicador de consumo de água, dentro dessa perspectiva, apresenta-se como uma 

ferramenta eficaz para acompanhamento do uso eficiente da água em processos industriais. 

Segundo estudo de Siitonen et al. (2010), e considerando-se a variável econômica como a 

produção (PEREIRA et al., 2018), esse ecoindicador é definido como a razão entre o total de 

água consumida (m3) e a produção total (toneladas) em um mesmo período de tempo, como 

especificada na Equação (2.3) 

EIH2O =
total de água consumida (m3)

produção total equivalente (t)
 (2.3) 

sendo EIH2O o valor do ecoindicador de consumo água em m3 H2O/tproduto. 

2.5.2 Ecoindicador de emissão de CO2 

Após o início do processo de industrialização, as emissões de gases de efeito estufa 

(GEEs) por meios antropogênicos aumentou consideravelmente, principalmente devido ao 

crescimento econômico e populacional. Entre os anos de 1970 e 2010, as emissões de CO2 

provenientes de processos industriais e de combustíveis fosseis contribuíram com 78 % do 

aumento das emissões totais dos GEEs. Diante dessa perspectiva, as emissões cumulativas de 

CO2 são responsáveis, em sua maioria, para o aquecimento médio global da superfície da Terra 

(IPCC, 2014). 

O meio industrial é um dos principais responsáveis pela grande emissão de CO2 para a 

atmosfera. Isso se deve ao fato de que a maioria dos processos industriais envolvem grande 

utilização de combustíveis fósseis, consumo de energia e reações com geração de CO2 – como 

a combustão e queima de subprodutos. Em 2016, como ilustrado na Figura 2.6, a indústria foi 
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a maior emissora de CO2, ao se contabilizar a energia elétrica consumida em cada setor 

representado (IEA, 2019).  

Figura 2.6 – Emissões globais de CO2 por setor. 

 
Fonte: Adaptado de IEA (2019). 

Perante esse cenário, é evidente a necessidade de se preocupar e agir diante das questões 

ambientais. Dessa forma, o controle das emissões de CO2, principalmente por leis ambientais, 

é importante para se alcançar a sustentabilidade dentro dos diferentes setores de negócios. Com 

esse intuito, a análise de seu indicador nas indústrias é uma ferramenta eficaz para se observar 

a ecoeficiência do processo. Esse indicador é calculado pela razão entre a emissão de CO2 

(toneladas) e a produção total (toneladas), em um mesmo período, como indicado pela Equação 

(2.4) 

𝐸𝐼𝐶𝑂2
=

total de emissão de CO2 (t)

produção total equivalente (t)
 (2.4) 

sendo 𝐸𝐼𝐶𝑂2
 o valor do ecoindicador de emissão de CO2 em tCO2/tproduto, contabilizando, para 

as emissões de CO2, as formas indireta (proveniente de fontes advindas de setores externos, 

como energia elétrica e vapor importados), fugitiva (queima de gases, como nos processos de 

flare, de incineração e em vazamentos em válvulas e flanges) e direta (queima de combustíveis 

fósseis para fins produtivos) (IPCC, 2014). 

25%
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2.5.3   Potencial de toxicidade terrestre (PTT)  

A geração de resíduos é algo intrínseco dos processos industriais, sendo responsável por 

várias formas de poluição ambiental, como a contaminação de águas e solos. Com isso, e devido 

à preocupação com o meio ambiente, torna-se importante a incorporação de técnicas de 

prevenção da poluição pelo setor industrial, principalmente na área de processos químicos, 

dentre as quais destaca-se a metodologia WAR (YOUNG et al., 2000). 

O algoritmo de Redução de Rejeitos (do inglês WAste Reduction – WAR) foi 

inicialmente proposto por Hilaly e Sikdar (1994) e ampliado por trabalhos posteriores, 

permitindo a avaliação de processos em termos de seu Potencial de Impacto Ambiental (PIA) 

(YOUNG e CABEZAS, 1999). Assim, o objeto do WAR não é minimizar diretamente a 

quantidade de poluentes gerados, mas sim o PIA do processo de produção – sem, contudo, 

considerar o ciclo de vida completo de um produto, vide Figura 2.7 (EPA, 2019; YOUNG et 

al., 2000). 

Figura 2.7 – Aplicação do algoritmo WAR no ciclo de vida de um produto ou processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Young e Cabezas (1999). 
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O PIA de uma certa quantidade de material ou energia pode ser definido de forma geral 

como o efeito que sua emissão direta teria no meio ambiente. Desse modo, o potencial de 

impacto ambiental é uma variável probabilística e não pode ser medida diretamente (EPA, 

2019; SEPIACCI et al., 2017).  

O WAR inclui oito categorias de potenciais impactos: 

 Potencial de toxicidade aquática; 

 Potencial de toxicidade terrestre; 

 Potencial de aquecimento global; 

 Potencial de depleção de ozônio; 

 Potencial de oxidação fotoquímica; 

 Potencial de acidificação; 

 Potencial de toxicidade humana por ingestão; 

 Potencial de toxicidade humana por exposição (dérmica e por inalação). 

Um dos ecoindicadores escolhidos para a análise da ecoeficiência dos processos de 

produção do MMH, estudados neste trabalho, é o potencial de toxicidade terrestre (PTT). Para 

estimar o valor do PTT, o algoritmo WAR faz uso do inverso da dose letal média (LD50) – que 

corresponde à dose de uma substância necessária para provocar a morte de 50 % de uma 

população – como o potencial específico de impacto ambiental dos compostos presentes no 

processo. O LD50 é disponibilizado em fichas de informações de segurança de produtos 

químicos, sendo um indicador padrão de toxicidade (YOUNG e CABEZAS, 1999). 

Para o cálculo do PTT total do processo, considera-se o balanço de potencial de impacto 

ambiental para essa categoria em PIA por massa de produto, conforme Equação (2.5) 

Ientra
(pq)

+ Ientra
(ge)

− Isai
(pq)

− Isai
(ge)

+ Igerado
sistema = 0 (2.5) 

onde Ientra
(pq)

 e Isai
(pq)

 referem-se ao PIA das correntes de entrada e saída do processo químico;  

Ientra
(ge)

 e Isai
(ge)

 correspondem ao PIA das correntes de entrada e saída do processo da geração da 

energia utilizada no processo pela queima de combustíveis; e Igerado
sistema é o PIA total gerado no 

processo de produção, correspondendo ao valor do TTP utilizado como ecoindicador. 

O cálculo das entradas e saídas do PIA no processo é resumido pela Equação (2.6) 

Mp ∙ Igerado
(sistema)

= ∑ Mi ∙ (∑ xj ∙ ψj
n
j )

i

saídas
i − ∑ Mi ∙ (∑ xj ∙ ψj

n
j )

i

entradas
i   (2.6) 
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sendo Mi a corrente mássica de uma corrente i; Mp a corrente mássica de produto; n o número 

de componentes na corrente; xji a fração mássica de um componente j na corrente i; e ψji o PIA 

específico (inverso da LD50) normalizado de um componente j na corrente i. 

Reescrevendo Equação (2.6) para evidenciar o ecoindicador, obtém-se a Equação (2.7): 

PTT =
∑ Mi ∙ (∑ xj ∙ ψj

n
j )

i

saídas
i − ∑ Mi ∙ (∑ xj ∙ ψj

n
j )

i

entradas
i

Mp
 (2.7) 

A toxicidade terrestre consiste na avaliação dos efeitos que um composto químico causa 

em organismos e plantas terrestres (CHEMSAFETYPRO, 2019). Dessa forma, o controle e 

gestão correta de substâncias geradas e fornecidas a processos químicos é de extrema 

importância para se evitar a contaminação de solos e, como consequência, a contaminação de 

águas subterrâneas, alimentos, flora e fauna, uma vez que todos se conectam em uma cadeia de 

forma linear. 

2.5.4 Índice Comparativo de Ecoeficiência 

Mediante a necessidade do uso de uma metodologia mais abrangente para o 

acompanhamento da ecoeficiência de empreendimentos de forma comparativa, a empresa 

alemã BASF desenvolveu um método de análise que possibilita quantificar a sustentabilidade 

de processos e produtos baseado na análise do ciclo de vida (Life Cycle Asesment - LCA), que 

considera o impacto ambiental provocado por um produto desde a obtenção da matéria prima 

até seu descarte.  

Esse método, mais conhecido como Environmental Fingerprint, consiste na 

representação de ecoindicadores normalizados no mesmo sistema de coordenadas, em gráficos 

do tipo radar, conforme ilustrado na Figura 2.8, que fornece um comparativo da ecoeficiência 

de diferentes processos. O intuito do gráfico é observar em qual âmbito as alternativas devem 

ser melhoradas a fim de mitigar os impactos gerados (SALING et al., 2002; PEREIRA et al., 

2018).  

Todavia, no método de Saling et al. (2002), pode-se encontrar dificuldade em 

identificar, mesmo que qualitativamente, qual a melhor alternativa, pois as figuras geométricas 

formadas, apresentadas de forma conjunta, podem ser semelhantes. Baseado nisso, Pereira et 
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al. (2018) introduziram o Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE), que se baseia no método 

Environmental Fingerprint ao fazer uso da plotagem dos dados de ecoindicadores normalizados 

em gráfico radar. 

Figura 2.8 – Exemplo hipotético do método Environmental Fingerprint. 

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

 O ICE é obtido por intermédio do cálculo da área da figura construída no gráfico, como 

evidenciado na Equação (2.8). É essencial ressaltar que nessa metodologia todos os indicadores 

assumem o mesmo peso relacionado ao nível de importância   

ICE (%)  =  (1 −
ST

S∗
T

) × 100 (2.8) 

sendo ST a área total da figura obtida para uma das alternativas no gráfico radar e S∗
T a área 

total da figura obtida pela alternativa que representa o pior cenário ambiental, ou seja, a maior 

área dentre as alternativas. 

O ICE foi recentemente utilizado na avaliação da ecoeficiência de diversos processos 

na indústria química e petroquímica, tais como: separação de acetona-metanol (MANGILI et 

al., 2018), cumeno (JUNQUEIRA et al., 2018), acetato de butila (MANGILI e PRATA, 2019), 

acrilonitrila bruta (BASTIÃO et al., 2019), anidrido maleico (MANGILI et al., 2019), entre 

outros; sendo, por isso, o método escolhido pelo presente trabalho.  
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

Neste capítulo detalha-se o processo convencional de produção do MMH apresentado 

por Luyben (2011) e a proposta de intensificação por recompressão de vapor realizada neste 

trabalho – cujos dados de massa e energia foram obtidos por simulação computacional no 

software UniSim®.  

De forma complementar, são descritos dois processos intensificados propostos na 

literatura (processo com destilação reativa e com reator lateral), cujos dados disponibilizados 

por seus autores serão utilizados na análise de ecoeficiência. 

Posteriormente, são apresentadas as heurísticas utilizadas e as especificações da 

simulação da planta de utilidades – composta pelos sistemas de geração de vapor e de 

resfriamento – pertinente a cada processo.  

Por fim, são detalhados os cálculos dos ecoindicadores de consumo de água, emissão de 

CO2 e potencial de toxicidade terrestre (PTT), que irão compor a análise da ecoeficiência 

conforme o método ICE proposto por Pereira et al. (2018). 

3.1 PROCESSO CONVENCIONAL 

Tanto para a simulação da planta do processo convencional quanto para a do processo 

intensificado de produção de MMH utilizaram-se torres de destilação com pratos perfurados 

(sieve trays) espaçados de 0,55 m e com 100,00 % de eficiência, condensadores totais e 

refervedores tipo caldeira (kettle type reboiler); reatores com líquido em todo o seu volume e 

resfriados por jaquetas; além de bombas e compressores elétricos, ambos com 75,00 % de 
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eficiência adiabática (valor padrão do UniSim®). Por simplicidade, as perdas de carga nas 

colunas de destilação, trocadores de calor e reator foram desconsideradas. 

A Figura 3.1 retrata o fluxograma do processo convencional de produção do MMH, 

conforme a simulação realizada no software UniSim® da planta descrita por Luyben (2011). As 

especificações das correntes do processo, as condições operacionais e as dimensões dos 

equipamentos são apresentadas nos próximos tópicos. 

Figura 3.1 – Fluxograma do processo convencional de produção de MMH. 
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Fonte: Adaptado de Luyben (2011). 

3.1.1 Seção de entrada 

A planta recebe duas correntes de alimentação, com vazões molares de 50,00 kgmol/h 

e de 49,51 kgmol/h, ambas como líquidos puros a 119,9 ºC e 15,0 atm: uma corrente de metanol 

(MeOH_a) e outra de 2-metil-1-hepteno (MH_a) puros, respectivamente. 

A corrente “MeOH_a” alimenta diretamente o reator CSTR-100, enquanto a corrente 

“MH_a” é encaminhada a um misturador MIX-100 – onde é combinada à corrente de reciclo 

“MH_reciclo”, proveniente do destilado da torre de destilação C2, e enviada ao aquecedor HX1, 

sendo aquecida até 99,9 °C para se alcançar as condições operacionais propostas pelo autor. A 

corrente combinada de MH, denominada “Total”, alimenta o reator com vazão molar de 129,50 

kgmol/h. 
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3.1.2 Seção de reação 

As reações presentes no processo ocorrem em um reator CSTR de formato cilíndrico 

com diâmetro igual a 2,83 m e volume de 12,0 m3, operando a 15,0 atm.  

Pelo fato de as reações serem exotérmicas, torna-se necessário o controle da temperatura 

no reator. Luyben (2011) admite uma jaqueta de resfriamento perfeitamente misturada em torno 

do reator. Para tal, o processo de refrigeração é realizado por água devidamente tratada e 

resfriada – cuja vazão total e de perdas são tratadas conforme regras heurísticas presentes no 

item 3.4.2 –, uma vez que a temperatura de saída do reator não é suficiente para a geração de 

vapor.  

A temperatura do reator é fixada em 126,9 °C, que corresponde ao limite de operação 

do catalisador de resina empregado (GRIFFIN et al., 2009). A corrente de saída do reator 

“Rsaída” apresenta vazão de 130,02 kgmol/h, com de 2,49 %mol de MeOH e de 54,94 %mol 

de MH. 

3.1.3 Cinética da reação 

As taxas de reação – em kmol/s∙kgcat – para formação de MMH pela eterificação do MH 

estão representadas pelas Equações (3.1) e (3.2), que correspondem respectivamente às 

Equações (2.1) e (2.2).  

r1 = AR1f
 exp (

−ER1f

RT
) × FMeOH × FMH − AR1r

 exp (
−ER1r

RT
) × FMMH  (3.1) 

r2 = AR2 exp (
−ER2

RT
) × (FMeOH)2  (3.2) 

Os parâmetros cinéticos dessas reações estão apresentados na Tabela 3.1. Os índices R1f 

e R1r designam as reações direta e reversa, respectivamente, que fazem parte da reação de 

equilíbrio na produção de MMH. Já o termo R2, refere-se à reação indesejada do processo. O 

termo E representa a energia de ativação e R é a constante universal dos gases. As frações 

molares dos compostos MH, MeOH e MMH são representadas respectivamente por FMH, FMeOH 

e FMMH.  Nas condições de operação do reator do processo a conversão em MMH é de 91,98 %. 
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Tabela 3.1 – Parâmetros cinéticos das reações. 

Termo Unidade R1f R1r R2 

A kmol/s∙kgcat 6,7 ∙ 107 2,1 ∙ 10-6 1,3 ∙ 109 

E kJ/kmol 90000 900 105900 

Concentração Fração molar FMH ∙ FMeOH FMMH (FMeOH)2 

Fonte: Griffin et al. (2009) e Luyben (2011). 

Deve-se ressaltar que o UniSim®, em seu sistema de unidades, não permite especificar 

a taxa de reação em termos de massa de catalisador, utilizando como base a unidade kmol/s∙m3, 

sendo a unidade de volume referente ao reator. Com isso, para a simulação foi necessário alterar 

a unidade do fator pré-exponecial (A).  

Luyben (2011) especifica, na seção econômica de seu estudo, que o custo total com o 

catalisador é de $0,12∙106, sendo o seu preço comercial igual a $10/kgcat. Dessa forma, a razão 

entre a quantidade de catalisador e o volume do reator, 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘,  é de 1000 kgcat/m
3, valor utilizado 

como fator de correção para A. Os novos valores estão exibidos na Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Fatores pré-exponenciais ajustados para o sistema de unidades do 

UniSim®. 

Termo Unidade R1f R1r R2 

A kmol/s∙m3 6,7 ∙ 1010 2,1 ∙ 10-3 1,3 ∙ 1012 

3.1.4 Torre de destilação C1 

Após a etapa de reação, a corrente “Rsaída” é alimentada no sétimo estágio da torre de 

destilação C1, composta por 10 pratos, um refervedor e um condensador. A torre possui 

diâmetro de 1,08 m e razão de refluxo de 0,80.  

A saída do condensador está a uma temperatura de 45,6 °C, enquanto a saída do 

refervedor encontra-se a 228,6 °C, ambas a 10,0 atm. Definiu-se uma fração molar de 0,9990 

de DME na corrente de topo.  
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3.1.5 Torre de destilação C2 

A corrente de fundo “B1” alimenta a torre de destilação C2 no vigésimo segundo 

estágio, em um total de 40 pratos. A torre possui diâmetro de 2,04 m e razão de refluxo de 2,20. 

As saídas do condensador e do refervedor encontram-se 82,5 °C e 119,5 °C, 

respectivamente, ambas a 0,4 atm. A corrente de topo, constituída majoritariamente de MH, 

passa pela bomba P-100 e retorna ao reator pela corrente de reciclo “MH_reciclo” – o que 

promove a queda da concentração de MeOH e, consequentemente, favorece a reação de 

formação do MMH. A corrente de fundo “B2” é basicamente composta de MMH, apresentando 

traços de MH e MHOH. Especificou-se uma fração molar de 0,0005 de MH para essa corrente.  

3.1.6 Torre de destilação C3 

A corrente “B2” é alimentada no décimo terceiro prato da torre C3, que é composta por 

21 estágios de equilíbrio. A torre possui diâmetro de 1,59 m e razão de refluxo de 0,43.  

O condensador e o refervedor operam sob condições de vácuo (0,1 atm), com correntes 

de saída a 79,0 °C e 128,4 °C, respectivamente. O destilado obtido é o produto MMH com 

pureza de 99,9 % molar; já a corrente de fundo é composta por MHOH com 99,9 % de pureza, 

apresentando apenas 0,1 % molar de MMH. 

3.2 PROCESSO COM RECOMPRESSÃO DE VAPOR  

Como discutido no capítulo anterior, a intensificação de processos por meio da 

estratégia de recompressão de vapor resulta em uma maior eficiência energética, reduzindo 

significativamente o uso de utilidades. Assim, com o intuito principal de reduzir o consumo 

energético, a recompressão de vapor foi aplicada no presente trabalho, alterando-se o processo 

convencional de produção de MMH.  

A Figura 3.2 demonstra como foi realizado o procedimento destacado, sendo sua 

simulação computacional baseada nos parâmetros do processo convencional descrito por 

Luyben (2011).   
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Figura 3.2 – Fluxograma do processo de produção de MMH com recompressão de 

vapor.  
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Fonte: Elaborado pelo autor com base em Luyben (2011).  

3.2.1 Torre de destilação C3 

A simulação da planta com recompressão de vapor foi efetuada propondo-se as 

alterações necessárias na configuração da terceira torre de destilação C3 do processo 

convencional, mantendo-se as especificações gerais e condições operacionais, para a promoção 

da integração energética entre as correntes de topo (após compressão do vapor) e de fundo da 

coluna. Para isso, a coluna C3 foi substituída por uma coluna absorvedora A1, composta por 20 

estágios. 

Além disso, adicionou-se um trocador de calor HX2 tipo casco e tubo para transferência 

de calor entre as correntes “topo2” e “fundo1” da coluna, permitindo a integração energética; 

um vaso flash V-100 para separar a corrente “boilup” que retorna à coluna A1 e a corrente 

“MHOH” separada ao se obter o produto desejado; uma válvula V1, para reduzir a pressão da 

corrente “topo3” para a pressão de operação da coluna; o condensador HX3 para a troca de 

calor latente da corrente “topo4”, obtendo-se a corrente “topo5” sob a forma de líquido 

saturado; e, por fim, o refervedor HX4 responsável por proporcionar à corrente “fundo2” a 

fração de vapor especificada para a separação líquido/vapor no vaso flash, visto que ela não é 

alcançada prontamente na corrente de saída “fundo1” do trocador de calor. 

No trocador de calor, a corrente “topo3” teve sua temperatura arbitrada em 138,4 °C de 

modo a se obter uma diferença de 10 °C com a temperatura da corrente “fundo2”, conforme 
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heurística disponível em Walas (1990), haja vista que uma diferença de temperatura abaixo 

desse valor resulta na necessidade de elevada área de troca térmica, o que, consequentemente, 

eleva o custo de aquisição do equipamento. Além disso, “topo3” foi especificada como líquido 

saturado, o que permitiu obter a pressão de 0,7 atm para a corrente de saída do compressor.   

Para obter a mesma razão de refluxo do processo convencional, o aquecedor HX4 

promove troca térmica da corrente “fundo2” com vapor de água até que ela atinja uma fração 

molar de vapor igual a 0,9881. 

Outras configurações para a implementação da tecnologia de recompressão de vapor, 

nessa coluna, foram testadas no ambiente de simulação e se mostraram inviáveis devido às suas 

condições de operação.  

3.3 PROCESSOS COM INTENSIFICAÇÃO ANALISADOS DA LITERATURA 

Visando ampliar o estudo comparativo da ecoeficiência da proposta de intensificação 

por recompressão de vapor, analisou-se na literatura duas outras alternativas de intensificação 

do processo de produção de MMH, sendo elas a destilação reativa, estudada por Hussain et al. 

(2018) e a destilação com reator lateral, proposta por Hussain e Lee (2018), que não foram 

simuladas no presente trabalho.  

Os dados de massa e energia disponibilizados nos artigos supracitados, obtidos via 

software Aspen Plus® pelo pacote termodinâmico “UNIQUAC”, foram utilizados diretamente 

na simulação das plantas de utilidades, em software UniSim®, pertinentes à demanda de cada 

processo e, posteriormente, no cálculo dos ecoindicadores de consumo de água, emissão de CO2 

e PTT. 

3.3.1 Destilação reativa 

O fluxograma representado pela Figura 3.3 exemplifica o método utilizado por Hussain 

et al. (2018) na simulação da referida tecnologia, explicitando as composições e vazões molares 

das correntes, assim como as energias de operação pertinentes aos condensadores e refervedores 

das colunas. A seção reativa se encontra acoplada internamente à primeira coluna de destilação, 

possuindo 11 estágios reativos e uma carga de 660 kg de catalisador de resina ácida por estágio.  
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Figura 3.3 – Fluxograma do processo de produção do MMH com destilação reativa. 
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Fonte: Adaptado de Hussain et al. (2018). 

A Tabela 3.3 revela os níveis de pressão do vapor utilizado nos refervedores das colunas 

C1, C2 e C3, adotados por Hussain et al. (2018). As regras heurísticas necessárias para a 

simulação das plantas de utilidades são abordadas na seção 3.4. 

Tabela 3.3 – Níveis de pressão do vapor adotados por Hussain et al. (2018). 

Equipamentos Temperatura de saída (°C) Níveis de pressão do vapor 

Refervedor de C1 174,7 Vapor de média pressão 

Refervedor de C2 228,8 Vapor de alta pressão 

Refervedor de C3 127,9 Vapor de baixa pressão 

3.3.2 Destilação com reator lateral 

O fluxograma representado pela Figura 3.4 retrata a planta com destilação com reator 

lateral proposta por Hussain e Lee (2018), explicitando as composições e vazões molares das 

correntes, assim como as energias de operação pertinentes aos condensadores e refervedores 

das três colunas. O reator acoplado externamente ao lado da coluna C1 é um CSTR adiabático, 

no qual a reação ocorre em fase líquida em presença de 3500 kg de catalisador de resina ácida.   
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Figura 3.4 – Fluxograma do processo de produção de MMH com destilação com reator 

lateral. 
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Fonte: Adaptado de Hussain e Lee (2018). 

A Tabela 3.4 apresenta os níveis de pressão do vapor, adotados por Hussain e Lee 

(2018), para cada equipamento que demanda essa utilidade. 

Tabela 3.4 – Níveis de pressão do vapor adotados por Hussain e Lee (2018). 

Equipamento Temperatura de saída (°C) Nível de pressão do vapor 

Refervedor de C1 98,2 Vapor de baixa pressão 

Refervedor de C2 114,7 Vapor de baixa pressão 

Refervedor de C3 128,5 Vapor de baixa pressão 

3.4 PLANTAS DE UTILIDADES 

Nesta seção serão apresentadas as especificações e considerações adotadas para a 

simulação computacional das plantas dos sistemas de resfriamento e de geração de vapor 

particulares à demanda de utilidades de cada alternativa de processo de produção de MMH.  As 

plantas de utilidades aqui desenvolvidas integram parte importante do procedimento de cálculo 

dos ecoindicadores de consumo de água e emissão de CO2 avaliados no presente trabalho.       
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3.4.1 Sistema de geração de vapor 

O vapor de água é utilizado como fluido de aquecimento dos processos de produção de 

MMH abordados, mais especificamente nos aquecedores e refervedores das colunas de 

destilação. A simulação das plantas de geração de vapor objetiva estimar o consumo de água 

destinado para tal sistema e a emissão de CO2 pela queima de combustível na caldeira.  

O fluxograma representado na Figura 3.5 evidencia a base da simulação computacional 

do sistema de geração de vapor adotado no presente trabalho.   

Figura 3.5 – Sistema de geração de vapor para abastecimento das plantas. 
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Fonte: Adaptado de Towler e Sinnott (2013). 

Em geral, os processos estudados variam entre o consumo de vapor de alta, média e 

baixa pressão. Para as plantas convencional e com recompressão de vapor simuladas, utiliza-se 

vapor de alta pressão no refervedor da primeira coluna de destilação C1 e de baixa pressão nos 

demais equipamentos. A Tabela 3.5 apresenta valores heurísticos para os diferentes níveis de 

pressão do vapor. 
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Tabela 3.5 – Valores heurísticos paras os níveis de pressão de vapor e suas respectivas 

faixas de temperatura. 

Níveis da pressão do vapor Pressão (atm) Temperatura (°C) 

Vapor de baixa pressão (lps) 2,0 – 3,0 121,1 – 135,0 

Vapor de média pressão (mps) 7,8 – 11,2 162,8 – 185,6 

Vapor de alta pressão (hps) 28,2 – 41,8 231,1 – 253,3 

Fonte: Seider et al. (2009). 

O vapor é gerado na caldeira na maior pressão requerida na sua temperatura de saturação 

– que, para as plantas convencional, com recompressão de vapor e com destilação reativa, 

corresponde ao vapor de alta pressão ou hps (do inglês high-pressure steam).  

Para a formação dos vapores de menor pressão, o vapor inicialmente gerado passa por 

turbinas ou válvulas de alívio, gerando vapor de média pressão ou mps (do inglês medium- 

pressure steam) e/ou vapor de baixa pressão, lps (do inglês low-pressure steam). A planta de 

destilação com reator lateral somente requer vapor de baixa pressão. As especificações 

utilizadas para o vapor estão descritas na Tabela 3.6.  

Tabela 3.6 – Especificações utilizadas no sistema de geração de vapor das plantas 

estudadas. 

Níveis da pressão do vapor Pressão (atm) Temperatura (°C) 

lps 3,1 135,0 

mps 11,1 185,0 

hps 41,8 253,8 

Os valores arbitrados para lps e hps nas plantas de geração de vapor de cada processo, 

basearam-se naqueles mais adequados à planta convencional, de acordo com a temperatura de 

saída dos equipamentos que utilizam vapor de baixa e alta pressão. O valor ajustado para o mps, 

pertinente somente ao processo com destilação reativa, foi arbitrado a partir da temperatura de 

saída do refervedor da coluna C1 (174,7 °C). 

Como evidenciado no Capítulo 2, o procedimento de geração de vapor é passível de 

perdas significativas, sendo necessária a reposição de água. Para a simulação computacional, 

considerou-se que toda a água que entra no sistema recebeu o devido tratamento, permitindo 

desconsiderar componentes nela presentes.  
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A água de makeup e o condensado – que retorna dos processos que utilizam vapor de 

aquecimento – passam por um desaerador com o intuito de reduzir gases dissolvidos, como O2 

e CO2, para evitar problemas relacionados à corrosão de equipamentos e tubulações. 

Após esse procedimento, o efluente é enviado à caldeira para geração de vapor. Na 

caldeira pode ocorrer o acúmulo de sólidos, provenientes das impurezas remanescentes na 

corrente de água, que se concentram ao longo do processo pelo fato de ocorrer vaporização da 

água. Assim, é necessário realizar a purga, ou blowdown, de parte da água da caldeira para 

manter seus parâmetros de troca térmica e evitar corrosão (SUEZ, 2019).  

O vapor gerado, após ser utilizado nos respectivos processos, é recuperado sob a forma 

de líquido saturado. Esse procedimento é muito vantajoso para a economia de combustível e de 

água de reposição (HOSOKAWA et al., 1999). O retorno total do condensado não é possível 

devido às perdas oriundas de vazamentos de vapor e do condensado durante transporte interno.  

Na Tabela 3.7 são apresentados os valores heurísticos, com suas respectivas referências, 

adotados na simulação computacional da planta de geração de vapor no UniSim®. 

 Tabela 3.7 – Valores heurísticos adotados e suas respectivas referências para 

perdas no sistema de geração de vapor e para eficiência da caldeira.  

Propriedades Valores adotados Referências 

Perdas do tratamento 2 % Turton et al. (2009) 

Blowdown 5 % da vazão de entrada  Suez (2019) 

Retorno de condensado 80 % Boyd (2011) 

Purga no desaerador 0,2 % da vazão de entrada EERE (2015) 

Eficiência da caldeira 80 % USA (1989) 

3.4.2 Sistema de resfriamento 

A água de resfriamento é o fluido refrigerante utilizado como utilidade fria para cada 

um dos processos de produção de MMH, sendo encaminhada especificamente para os 

condensadores das colunas de destilação, o condensador do ciclo do fluido refrigerante e o 

reator. Neste trabalho é considerado o sistema de resfriamento aberto com recirculação. A 

simulação computacional visa estimar o consumo de água por cada processo de produção.  
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O fluxograma do sistema de resfriamento da Figura 3.6 representa a planta de utilidade 

fria utilizada no presente trabalho. 

Figura 3.6 – Sistema de resfriamento para abastecimento das plantas. 

Ar

Água

evaporada
Arraste

Makeup

(tratada)

Purga

Água

resfriada

TU1

PU1

Água aquecida

Processos

 

Fonte: Adaptado de Towler e Sinnott (2013). 

A água resfriada, fornecida pela planta de utilidades desenvolvida para os processos de 

produção de MMH, troca calor sensível com as correntes de processo e retorna aquecida para 

a torre de resfriamento, considerada do tipo tiragem mecânica induzida. Nessa estrutura, a 

distribuição da água ocorre a partir do topo, enquanto a corrente de ar é forçada em 

contracorrente por ventiladores dispostos na parte superior da torre. Esse sistema tende a 

aumentar a transferência de calor entre o ar e a água pelo aumento da área superficial de troca 

térmica (BOYD, 2011). 

Em consequência de perdas evaporativas de água na torre, acumulam-se ao longo do 

processo sólidos dissolvidos e em suspensão, podendo ocasionar problemas com corrosão e 

incrustações. A purga no sistema é realizada com o intuito de diminuir a concentração dessas 

impurezas na recirculação da água (KIM e SMITH, 2001; BOYD, 2011). 

A água que alimenta o sistema de resfriamento visa repor as perdas sofridas por 

evaporação, arraste, purga e vazamentos (KIM e SMITH, 2001; BOYD, 2011). É válido 

ressaltar que a água de reposição do sistema é previamente tratada para o controle 

microbiológico e de problemas associados à corrosão e à formação de incrustações, que 

prejudicam a transferência de calor e aumentam a perda de carga em equipamentos (SUEZ, 

2019).    
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Os valores heurísticos adotados para a simulação computacional do sistema de 

resfriamento dos processos são baseados nas informações disponibilizadas por Walas (1990) e 

estão detalhadas na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Valores heurísticos adotados para o sistema de resfriamento. 

Propriedades Valores adotados 

Temperatura de entrada na torre 45,0 °C 

Temperatura de saída da torre 30,0 °C 

Perdas por arraste 0,2 % 

Perdas por evaporação 
2,68 % (1 % da circulação para variação de 5,6 °C na 

faixa de resfriamento) 

Purga 3 % 

Fonte: Adaptado de Walas (1990). 

Majoritariamente, o projeto das torres de resfriamento – no âmbito de aspectos de 

construção – visa obter água resfriada em uma temperatura 2,8 °C maior que a temperatura de 

bulbo úmido (TBU) da localidade em que irá ser instalada (HENSLEY, 2009). Diante disso, a 

temperatura da corrente de saída da torre corresponde aproximadamente à temperatura 2,8 ºC 

acima da TBU estimada para a cidade do Rio de Janeiro (26,8 ºC), que é calculada pela média 

das temperaturas de bulbo úmido médias observadas para as localidades de Santos Dumont e 

Galeão fornecidas pela norma ABNT NBR 16401-1:2008. 

A temperatura da corrente de entrada na torre de resfriamento (45ºC) foi escolhida com 

base nas temperaturas das correntes dos processos, e está de acordo com a faixa apresentada 

em Walas (1990). 

3.4.3 Sistema de refrigeração a propeno 

O processo com destilação com reator lateral utiliza, no condensador da coluna C2, um 

fluido refrigerante diferente da água para realizar a troca térmica no equipamento, devido à 

baixa temperatura de saída de sua corrente (-24,9 °C), requerendo, assim, um ciclo de 

refrigeração exclusivo.  

A Figura 3.7 representa o fluxograma do sistema de refrigeração em questão. Nele, o 

refrigerante no estado de gás saturado tem sua pressão elevada no compressor K-101 e, 

posteriormente, troca calor com água de resfriamento no condensador até atingir a condição de 
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líquido saturado. Ao passar pela válvula V2, ele é parcialmente vaporizado, tendo sua pressão 

reduzida à pressão de saturação correspondente à temperatura requerida no evaporador, onde é 

completamente vaporizado, reiniciando o ciclo. 

Figura 3.7 – Ciclo de resfriamento do propeno. 
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Fonte: adaptado de Towler e Sinnott (2013).  

Para efeitos de cálculo, o consumo de energia elétrica pelo compressor e de água de 

resfriamento pelo condensador do ciclo de resfriamento do fluido serão estimados e 

apresentados no Capítulo 5, com base na simulação simplificada considerando propeno como 

refrigerante a -35,0 °C.  

O propeno foi escolhido como refrigerante por permitir a obtenção de uma diferença de 

temperatura de 10 ºC com a corrente de saída do condensador da coluna C2 (evaporador do 

ciclo), mantendo sua pressão superior à pressão atmosférica nesse equipamento, a saber 1,7 

atm, o que é recomendado para prevenir a inserção de ar no sistema (ÇENGEL e BOLES, 

2015).  

3.5 ECOINDICADORES 

Com base nas definições e aspectos apresentados na seção 2.5 e nas descrições das 

plantas de produção de MMH e de suas respectivas plantas de utilidades, esta seção apresenta 

o cálculo dos ecoindicadores de consumo de água, de emissão de CO2 e de PTT aplicado aos 

processos estudados. 
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3.5.1 Taxa de produção 

 Para fins de cálculo dos ecoindicadores deve-se contabilizar a taxa de produção 

proveniente de cada planta em análise. Considerou-se que a produção total leva em conta os 

produtos vendáveis obtidos, sendo eles correspondentes às correntes de saída de DME, MHOH 

e MMH.   

Dessa forma, suas vazões mássicas geradas são somadas para compor a taxa de produção 

do processo em tprodutos/h, sendo representa por ṁprodutos. 

3.5.2 Consumo de água 

O consumo total de água por cada processo de produção de MMH é resultado do 

somatório da água de reposição encaminhada para os sistemas de geração de vapor e de água 

de resfriamento. O processo de produção utiliza vapor nos refervedores das torres de destilação 

e no aquecedor, enquanto água de resfriamento é empregada nos condensadores das torres de 

destilação, no condensador do ciclo de resfriamento do fluido refrigerante e no resfriamento do 

reator. 

A Equação (3.3) apresenta o cálculo do ecoindicador de consumo de água por meio da 

razão entre a vazão total de água consumida (água de reposição dos sistemas de geração de 

vapor e de resfriamento), em m3 H2O/h, e a produção (conforme seção 3.6.1), em tprodutos/h, 

para um mesmo intervalo de tempo 

EIH2O =
ḟvapor+ḟresfriamento

ṁprodutos
                                                                                       

(3.3) 

sendo EIH2O o valor do ecoindicador de consumo de água em m3 H2O/tprodutos; ḟvapor a vazão 

volumétrica, em m3 H2O/h, da corrente de reposição do sistema de geração de vapor; 

ḟresfriamento  a vazão volumétrica, em m3 H2O/h, da corrente de reposição do sistema de 

resfriamento.  
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3.5.3 Emissão de CO2  

O cálculo de emissão de CO2 realizado contabiliza os tipos de emissões direta – 

corresponde à queima de combustível na caldeira – e indireta – correspondente ao consumo de 

energia elétrica por equipamentos. 

A Equação (3.4) detalha a emissão direta total de CO2, em tCO2/h pelo sistema de 

geração de vapor que atende às demandas das plantas de produção de MMH  

ṁco2−vapor =
Evapor

φcaldeira
× 0,0561                                                                              (3.4) 

onde o termo Evapor representa a energia utilizada para a geração de vapor pela caldeira a partir 

da queima de combustível, em GJ/h, com eficiência de 100 % (valor fornecido pelo simulador); 

e φcaldeira é a eficiência da caldeira de 80 % informada pelo valor heurístico considerado. Para 

a caldeira o combustível introduzido foi o gás natural seco, que possui fator de conversão igual 

a 0,0561 tCO2/GJ, segundo dados do IPCC (2006).   

Em relação à emissão de CO2 pela utilização de energia elétrica, enquadram-se as 

bombas e compressores presentes nos processos, assim como o ventilador presente na torre de 

resfriamento da planta de refrigeração. O valor total dessas emissões indiretas é dado pela 

Equação (3.5), sendo o fator 0,0740 tCO2/MWh ou 0,0206 tCO2/GJ, referente à média anual 

dos fatores médios mensais correspondentes a esse tipo de emissão para o Brasil em 2018, 

utilizado para converter a quantidade de energia elétrica consumida em emissão de CO2 

(MCTIC, 2019). 

ṁco2−energia elétrica = (Ecompressores + Ebombas + Eventilador) × 0,0206                (3.5) 

 A Equação (3.6) apresenta o cálculo da potência do ventilador em hp 

Eventilador,hp = Atorre × Potvent                                                                                                           (3.6) 

sendo Atorre a área transversal da torre, em ft2, e Potvent a potência do ventilador por unidade 

de área da torre – obtida como 0,041 hp/ft2 ou 1,10∙10-4 (GJ/h)/ft2, a partir da Figura 12-8d de 

Perry (2008), para uma eficiência padrão de 100 %. 

A determinação de Atorre  nas dadas condições é realizada conforme Equação (3.7)  
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Atorre =
ḟET,gpm

CH2O
 (3.7) 

sendo ḟET,gpm a vazão volumétrica da água que alimenta a torre de resfriamento, em gpm, e 

CH2O a concentração de água na torre, em gpm/ft2, obtida por meio da Fig. 12-8c de Perry 

(2008) a partir das temperaturas de entrada e de saída da torre, obtendo-se um valor de 2 gpm/ft2 

ou 0,4543 (m3/h)/ft2. 

Dessa maneira, a energia elétrica consumida pelo ventilador da torre de resfriamento, 

em GJ/h, pode ser expressa de forma simplificada pela Equação (3.8), na qual, ḟET é a vazão 

volumétrica da água que alimenta a torre de resfriamento, em m3/h, e o termo 2,42ꞏ10-4 
 está em 

GJ/m3. 

Eventilador = ḟET × 2,42 ∙ 10−4                                                                                             (3.8) 

Com essas informações, o valor do ecoindicador de emissão de CO2, em tCO2/tprodutos, 

para cada processo de produção estudado é obtido segundo a Equação (3.9).  

EICO2
=

ṁco2−vapor+ṁco2−energia elétrica

ṁprodutos
                                                                                (3.9) 

3.5.4 Potencial de toxicidade terrestre  

Como exposto no capítulo anterior, o algoritmo WAR avalia os processos em termos de 

seu Potencial de Impacto Ambiental (PIA). Dentro de seu banco de dados existem oito 

categorias de potenciais impactos, sendo o PTT a categoria analisada neste trabalho. 

As Equações (2.5) a (2.7) demonstram que a base matemática estabelecida no WAR está 

relacionada ao balanço de potencial de impacto ambiental e o ecoindicador de PTT pode ser 

obtido em PIA/massa de produto.  

Neste trabalho, utiliza-se a interface gráfica para avaliação de processos pelo algoritmo 

WAR disponibilizada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (2019), o WAR 

GUI (Waste Reduction Algorithm – Graphical User Interface). Para obtenção dos 

ecoindicadores de PTT, primeiro deve-se introduzir no programa os componentes químicos 

envolvidos no processo de produção. Cada componente possui seu valor de LD50 – 

considerando a ingestão oral por ratos – incorporado nas características da substância.  
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Destaca-se que o MMH e o MHOH não estavam listados no banco de dados do WAR 

GUI, sendo necessária a criação desses compostos. Para o MMH foi inserido o número do seu 

CAS (Chemical Abstracts Service) igual a 76589-167, o valor de sua massa molecular – 144,25 

gm/mol – e de seu índice LD50 arbitrado como 2000 mg/kg, uma vez que na literatura ele é 

relatado como sendo maior que esse valor (NICNAS, 2019).  

Como não foram encontrados dados da toxicidade do MHOH na literatura, o LD50 desse 

composto foi estimado como a média dos valores de LD50 de todos os álcoois de mesma fórmula 

molecular (C8H18O) disponíveis no banco de dados do WAR GUI, conforme demonstrado na 

Tabela 3.9. Especificou-se, também, o CAS (625-25-2) do composto e sua massa molecular – 

130,23 gm/mol (MOLBASE, 2019). 

Tabela 3.9 – Valor estimado de LD50 para criação do componente MHOH no banco de 

dados do WAR GUI. 

Composto LD50 (mg/kg) 

1-octanol 7320,0 

2-etil-1-hexanol 2051,0 

2-octanol 1990,0 

4-metil-3-heptanol 4040,0 

5-metil-3-heptanol 3700,0 

Média dos valores de LD50 3820,2 

   Na interface do programa são adicionadas as correntes materiais de entrada e saída, em 

kg/h, dos respectivos processos como um todo, especificando a composição mássica de cada 

componente presente nas correntes, além da energia obtida pela queima de combustível na 

caldeira. O ecoindicador de PTT é calculado a partir do PIA gerado no sistema em PIA/h, 

fornecido pelo WAR GUI, dividido pela soma das correntes mássicas de produtos. 



 CAPÍTULO 4   

METODOLOGIA 

Neste capítulo são descritos o pacote termodinâmico empregado nas simulações e a 

metodologia utilizada para obter a ecoeficiência comparativa dos processos de produção de 

MMH estudados, que considera os ecoindicadores de consumo de água, de emissão de CO2 e 

de PTT. Para tal, foram realizadas as simulações computacionais das já destacadas plantas de 

produção de MMH e de utilidades no software UniSim® Design Suite R390 da Honeywell. 

De maneira resumida, o presente trabalho realizou os seguintes procedimentos: 

 Simulação do processo convencional de produção de MMH proposto por Luyben 

(2011), validada utilizando-se os desvios relativos com relação aos dados 

disponibilizados pelo autor. 

 Simulação do processo de produção de MMH pela estratégia de recompressão de vapor, 

a partir de modificações no processo convencional. 

 Simulação das plantas de utilidades – sistema de geração de vapor e de resfriamento – 

referentes a demanda dos quatro processos de produção de MMH já destacados nos 

capítulos anteriores. 

 Cálculo dos ecoindicadores de consumo de água, emissão de CO2 e PTT.  

 Cálculo do Índice Comparativo de Ecoeficiência segundo Pereira et al. (2018) relativo 

aos ecoindicadores obtidos, com o intuito de comparar a ecoeficiência do modelo de 

produção de MMH proposto – estratégia de recompressão de vapor – com as demais 

alternativas encontradas na literatura. 

A metodologia registrada nos próximos itens descreve de maneira sucinta as principais 

considerações – abordadas no Capítulo 3 – para os procedimentos supracitados. 
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4.1 PLANTA DO PROCESSO CONVENCIONAL  

A Tabela 4.1 apresenta a metodologia com as principais considerações e informações 

utilizadas para a simulação da planta do processo convencional de produção de MMH. 

Tabela 4.1 – Metodologia para simulação do processo convencional. 

Metodologia 

Conteúdo Simulação computacional do processo de produção de MMH 

pelo modelo convencional. 

Objetivo Obter as características quantitativas e qualitativas do processo 

necessárias para efetuar o cálculo dos ecoindicadores de 

consumo de água, de emissão de CO2 e de PTT. 

Referências base Luyben (2011). 

Software UniSim® Design Suite R390 da Honeywell. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC (coeficientes de atividade calculados pelo simulador 

para equilíbrio líquido-líquido). 

Operação Estado estacionário. 

Etapa reacional Modelo de catálise heterogênea em reator CSTR. 

Reação exotérmica em fase líquida. 

12000 kg de catalisador de resina ácida (Tmáx = 126,9 °C). 

Componentes MeOH, MH, DME, MHOH e MMH. 

Produtos MMH (desejado) com fração molar de 0,9995; MHOH e DME 

ambos com fração molar de 0,9990. Presença de traços de MH. 

Modificações na planta 

original 

Adição de uma bomba (P-100) e de um aquecedor (HX1) para se 

atingir as condições operacionais do processo descrito na 

literatura. 

Validação dos 

resultados 

Verificação dos resultados obtidos, com desvios relativos 

desejados de até 5,00 %, para correntes de massa e energia no 

UniSim® com base nos resultados expostos por Luyben (2011) 

via software Aspen Plus®. 

Considerações Refervedores e aquecedor operam com vapor hps ou lps; 

Condensadores e reator operam com água de refrigeração; 

Bomba elétrica opera com eficiência adiabática igual a 75,00 %. 

Equipamentos de troca térmica especificados sem perda de 

carga. 
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4.2 PLANTA DO PROCESSO PELA RECOMPRESSÃO DE VAPOR 

A Tabela 4.2 apresenta a metodologia com as principais considerações e informações 

utilizadas para a simulação da planta do processo de produção de MMH com recompressão de 

vapor.  

Tabela 4.2 – Metodologia para simulação do processo com recompressão de vapor.  

Metodologia 

Conteúdo Simulação computacional do processo de produção de MMH 

com a proposta de intensificação pela estratégia de recompressão 

de vapor.  

Objetivo Obter as características quantitativas e qualitativas do processo 

necessárias para efetuar o cálculo dos ecoindicadores de 

consumo de água, de emissão de CO2 e de PTT, para análise de 

sua ecoeficiência com relação aos demais processos estudados.  

Referências base Luyben (2011). 

Software UniSim® Design Suite R390 da Honeywell. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC (coeficientes de atividade calculados pelo simulador 

para equilíbrio líquido-líquido). 

Operação Estado estacionário. 

Etapa reacional Modelo de catálise heterogênea em reator CSTR. 

Reação exotérmica em fase líquida. 

12000 kg de catalisador de resina (Tmáx = 126,9 °C). 

Componentes  MeOH, MH, DME, MHOH e MMH. 

Produtos MMH (desejado) com fração molar de 0,9995; MHOH e DME 

ambos com fração molar de 0,9990. Presença de traços de MH. 

Modificações na 

simulação do processo 

convencional 

Substituição da coluna C3 pela A1. Equipamentos adicionados: 

um compressor (K-100), um trocador de calor (HX2) para 

integração energética, uma válvula (V1), um condensador 

(HX3), um refervedor (HX4) e um vaso flash (V-100). 

Considerações Refervedores e aquecedor operam com vapor hps ou lps. 

Condensadores e reator operam com água de refrigeração.  

Bomba e compressor elétricos têm eficiência adiabática igual a 

75,00 %. 

Equipamentos de troca térmica especificados sem perda de 

carga. 



58 

 

 

4.3 PLANTAS DE UTILIDADES 

A Tabela 4.3 e 4.4 apresentam as metodologias com as principais considerações, 

informações e regras heurísticas utilizadas para a simulação das plantas de utilidades – divididas 

em sistema de geração de vapor e sistema de resfriamento – referentes às plantas de MMH. 

Tabela 4.3 – Descrição da metodologia para simulação do sistema de geração de vapor.  

Metodologia 

Conteúdo Simulação computacional do sistema de geração de vapor.  

Objetivo Obter a vazão da corrente de água de reposição e a taxa de 

consumo energético pertinentes à geração de vapor, necessárias 

para o cálculo dos ecoindicadores de consumo de água, emissão 

de CO2 e PTT. 

Referências base Walas (1990), Suez (2019), Turton et al. (2008), USA (1989) e 

Boyd (2011). 

Software UniSim® Design Suite R390 da Honeywell. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC (coeficientes de atividade calculados pelo simulador 

para equilíbrio líquido-líquido). 

Operação Estado estacionário. 

Componentes  Água. 

Água de makeup Devidamente tratada sob as condições de 1,0 atm e 30,0 ºC. 

Características do 

vapor de aquecimento 

hps: 41,8 atm e 253,8 °C. 

mps: 11,1 atm e 185,0 °C. 

lps: 3,1 atm e 135,0 °C. 

Heurísticas das perdas Tratamento: 2 %. 

Blowdown: 5 %. 

Purga no desaerador: 0,2 % 

Retorno de condensado: 80 %. 

Considerações Caldeira queima gás natural seco com eficiência de 80 %. 

Bombas operam com eficiência adiabática de 75,00 %. 

Caldeira especificada sem perda de carga. 
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Tabela 4.4 – Descrição da metodologia para simulação do sistema de resfriamento.  

Metodologia 

Conteúdo Simulação computacional do sistema de resfriamento. 

Objetivo Obter a vazão da corrente de água de reposição e a taxa de 

consumo energético pertinentes ao sistema de resfriamento, 

necessárias para o cálculo dos ecoindicadores de consumo de 

água, emissão de CO2 e PTT. 

Referências base Walas (1990), Kim e Smith (2001), Suez (2019), Boyd (2011) e 

Hensley (2009). 

Software UniSim® Design Suite R390 da Honeywell. 

Pacote termodinâmico UNIQUAC (coeficientes de atividade calculados pelo simulador 

para equilíbrio líquido-líquido). 

Operação Estado estacionário. 

Componentes  Água. 

Água de makeup Devidamente tratada sob as condições de 1,0 atm e 30,0 ºC. 

Características da água 

de resfriamento 

Entrada na torre de resfriamento: água aquecida a 45,0 °C e 5,1 

atm. 

Saída da torre de resfriamento: água refrigerada a 30,0 °C e 1,0 

atm. 

Heurísticas das perdas Por arraste: 0,2 %. 

Por evaporação: 2,68 %. 

Purga: 3 %. 

Considerações Bomba elétrica com eficiência adiabática de 75,00 %. 

Torre de resfriamento do tipo tiragem induzida. 

4.4 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES E DO MÉTODO ICE  

A Tabela 4.5 apresenta a metodologia adotada para desenvolvimento dos ecoindicadores 

de consumo de água, de emissão de CO2 e de PTT para seguida aplicação do método ICE 

proposto por Pereira et al. (2018).  
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Tabela 4.5 – Metodologia para o desenvolvimento dos ecoindicadores e do método ICE. 

Metodologia 

Conteúdo Cálculo dos ecoindicadores de consumo de água, emissão de CO2 

e PTT, seguido pela aplicação do método ICE.  

Objetivo Avaliar de forma comparativa (pelo método ICE) a ecoeficiência 

do processo com recompressão de vapor e dos demais processos 

detalhados no Capítulo 3, com base nos ecoindicadores 

calculados. 

Referências base MCTIC (2019), IPCC (2006), Perry (2008), Young et al. (2000). 

Taxa de produção Vazão mássica de MMH (tMMH/h). 

Ecoindicador de 

consumo de água 

𝐸𝐼𝐻2𝑂  Unidade: m3 H2O/tprodutos. 

Razão entre a vazão total de makeup (m3 H2O/h) e a taxa de 

produção, vide Equação (3.2). 

Consumo: correntes de makeup dos sistemas de geração de vapor 

e de resfriamento. 

Ecoindicador de 

emissão de CO2 

𝐸𝐼𝐶𝑂2
  Unidade: tCO2/tprodutos. 

Razão entre as emissões totais de CO2 (tCO2/h) e a taxa de 

produção, vide Equação (3.9). 

Emissões: por combustão e pelo uso de energia elétrica. 

Ecoindicador de PTT PTT  Unidade: PIA/tprodutos. 

Utilização do software WAR GUI para cálculo do PTT. 

Elementos necessários: componentes envolvidos no processo e 

seus valores de LD50 (caso o programa não forneça) – ver Tabela 

3.9; vazões mássicas das correntes de entrada e saída e suas 

composições; taxa de energia de combustão (caldeira) e seu 

combustível (gás natural seco).  

Método ICE Cálculo do ganho em ecoeficiência (%), segundo a Equação (2.8), 

das alternativas analisadas para a produção de MMH. 

4.5 PACOTE TERMODINÂMICO 

O banco de dados do UniSim® contém uma grande variedade de pacotes 

termodinâmicos, sendo eles modelos que permitem o tratamento de misturas de substâncias 

químicas, avaliando o equilíbrio entre as fases, além de estimar propriedades físico-químicas. 
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Diante disso, a escolha do pacote termodinâmico mais adequado aos componentes que 

compõem o sistema é essencial, para se obter os parâmetros mais apropriados para simular o 

processo de modo mais próximo possível da realidade (DIMIAN, 2014). 

No trabalho realizado por Luyben (2011) o modelo pacote termodinâmico utilizado para 

a simulação da planta de MMH foi o UNIQUAC (UNIversal QUAsiChemical). O modelo 

UNIQUAC proporciona representações satisfatórias para equilíbrios líquido-líquido e líquido-

vapor de variados tipos de misturas multicomponentes sem parâmetros adicionais, utilizando o 

cálculo de coeficientes de atividade para compostos em fase líquida (PRAUSNITZ e 

TAVARES, 2004).  

O presente trabalho baseia todas as suas simulações computacionais no modelo relatado, 

objetivando seguir a mesma linha de execução do estudo de Luyben (2011) e considerando que 

os compostos dos sistemas em análise se enquadram nas características desse pacote 

termodinâmico.  

4.6 COMPONENTES HIPOTÉTICOS 

Os componentes MHOH e MMH não estavam disponíveis no banco de dados do 

UniSim® e, por isso, foi necessário inseri-los como componentes hipotéticos no ambiente 

básico de simulação, sendo seus parâmetros estimados pelo modelo termodinâmico UNIQUAC 

no software Unisim®. 

Para a criação dos compostos MMH e MHOH foi necessário a inserção de suas 

estruturas moleculares, identificadas na Figura 4.1, de maneira linear, além de seus grupos 

funcionais. Destaca-se, que os pontos de ebulição estimados foram iguais àqueles obtidos por 

Luyben (2011) por meio do software Aspen Plus®.  

Figura 4.1 – Estruturas moleculares dos compostos (a) MHOH e (b) MMH. 
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Fonte: Adaptado de Luyben (2011). 
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Os dados necessários para a obtenção dos componentes hipotéticos e os pontos de 

ebulição estimados pelo software Unisim®
 são apresentados pela Tabela 4.6.  

Tabela 4.6 – Dados pertinentes aos componentes hipotéticos criados. 

Componentes 
Estruturas moleculares 

lineares 

Grupos 

funcionais 

Pontos de ebulição 

(°C) 

MMH CH3(CH2)4C(CH3)2CH3O Éter 151,4 

MHOH CH3(CH2)4C(CH3)2OH Álcool alifático 198,2 

  

4.7 SOFTWARE E HARDWARE  

Neste trabalho, as simulações computacionais das plantas de MMH e das plantas dos 

sistemas de geração de vapor e de resfriamento foram realizadas no UniSim® Design Suite 

R390, da Honeywell. Para elaboração dos cálculos dos ecoindicadores, das tabelas e dos 

gráficos pertinentes a este trabalho foi utilizado o Microsoft Excel. O AutoCAD 2018 da 

AUTODESK3 foi empregado para a construção dos fluxogramas dos processos e plantas de 

utilidades. Os valores do ecoindicador de PTT para cada processo foram obtidos por meio da 

interface gráfica WAR GUI. O Microsoft Word foi a ferramenta utilizada para a elaboração e 

edição do texto.  

O hardware utilizado consiste em um computador com processador Intel® CoreTM i5-

3337U, sistema operacional Windows 10, memória RAM de 4,00 GB e velocidade de CPU 

igual a 1,80 GHz. 

Assim, a metodologia de execução deste trabalho foi descrita, compreendendo uma 

breve síntese do desenvolvimento de processos detalhado no Capítulo 3. Os próximos capítulos 

abordarão os resultados, as discussões e as conclusões pertinentes à metodologia adotada. 

                                                                 
3 A versão para estudantes do AutoCAD é fornecida gratuitamente pela AUTODESK para alunos da Universidade 

Federal Fluminense. 



CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da simulação computacional 

dos processos convencional e com recompressão de vapor para obtenção de MMH, sendo 

realizada a validação dos dados obtidos na primeira simulação por meio da comparação com 

dados fornecidos pelo artigo de referência. Além disso, são expostos os resultados da simulação 

computacional das plantas de utilidades que são necessários ao cálculo dos ecoindicadores 

propostos.  

Em seguida, são analisados os resultados alcançados a partir do desenvolvimento dos 

cálculos dos ecoindicadores de consumo de água, de emissão de CO2 e de PTT, demonstrados 

no Capítulo 3. Por fim, os ecoindicadores dos processos são utilizados na comparação do ganho 

em ecoeficiência de cada processo intensificado frente ao processo convencional do MMH, 

conforme o método ICE proposto por Pereira et al. (2018). 

5.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DOS PROCESSOS 

Nesta seção são exibidas as simulações do processo convencional de produção de MMH 

e da proposta de intensificação pela estratégia de recompressão de vapor, realizadas por meio 

do software UniSim®. Os resultados obtidos são discutidos com base nos dados de massa e 

energia, correspondentes à simulação realizada no software Aspen Plus, disponibilizados no 

trabalho desenvolvido por Luyben (2011).  
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5.1.1 Simulação da planta do processo convencional 

A planta do processo convencional de produção de MMH, proposta por Luyben (2011), 

foi simulada no software UniSim®, conforme as especificações fornecidas pelo autor em relação 

às condições operacionais do sistema. A Figura 5.1 apresenta o fluxograma da simulação 

computacional realizada com as respectivas identificações das correntes e equipamentos. 

Figura 5.1 – Simulação da planta do processo convencional. 

 

É importante ressaltar que para se obter a convergência dos resultados na simulação 

algumas adaptações foram necessárias. A bomba P-100 foi adicionada a fim de se elevar a 

pressão do destilado da torre de destilação C2 para 15 atm, adequando-a à pressão na qual o 

reator CSTR-100 opera. Além disso, foi preciso inserir o aquecedor HX1, após o misturador, 

para que a corrente “Total” atingisse a temperatura de 99,9 °C, como especificado por Luyben 

(2011) em seu estudo. 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados referentes às correntes materiais, obtidos via 

simulação computacional no software UniSim®, confrontadas aos valores obtidos por Luyben 

(2011). A análise dos resultados foi efetivada por meio dos respectivos desvios percentuais, 

sendo desejado valores que não ultrapassassem 5,00 %.  

 Como evidenciado, a maioria dos desvios percentuais calculados encontram-se dentro 

da faixa de desvio desejada, ou seja, são inferiores a 5,00 %, apresentando boa concordância 

com os resultados expostos pelo artigo de referência.  
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Tabela 5.1 – Resultados das correntes materiais para a simulação do processo 

convencional. 

Corrente 
T 

(°C) 

P 

(atm) 

Vazão 

(kgmol/h) 

Composição 

MeOH MH DME MHOH MMH 

Rsaída 

UniSim 126,9 15,0 130,02 0,0249 0,5894 0,0041 0,0040 0,3776 

Luyben 126,9 - 130,02 0,0249 0,5894 0,0045 0,0040 0,3772 

Desvio 

(%) 
0,00 - 0,00 0,03 0,00 8,99 0,67 0,11 

B1 

UniSim 228,6 10,0 129,50 0,0250 0,5918 0,0001 0,0040 0,3791 

Luyben 235,9 10 129,5 0,0250 0,5918 0,0005 0,0040 0,3784 

Desvio 

(%) 
3,07 0,00 0,00 0,02 0,01 75,57 0,27 0,19 

DME 

UniSim 45,6 10,0 0,52 0,0010 0,0000 0,9990 0,0000 0,0000 

Luyben 44,9 10 0,5168 0,001 0,000 0,999 0,000 0,000 

Desvio 

(%) 
1,56 0,00 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

B2 

UniSim 119,5 0,4 49,51 0,0000 0,0005 0,0000 0,0104 0,9891 

Luyben 136,9 0,4 49,51 0,0000 0,0005 0,0000 0,0104 0,9891 

Desvio 

(%) 
12,69 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,32 0,00 

MH_reciclo 

UniSim 83,7 15,0 79,99 0,0405 0,9577 0,0002 0,0000 0,0016 

Luyben 84,9 - 79,99 0,0405 0,9577 0,0008 0,0000 0,001 

Desvio 

(%) 
1,32 - 0,00 0,06 0,00 75,21 0,00 64,59 

MMH 

UniSim 79,0 0,1 49,00 0,0000 0,0005 0,0000 0,0000 0,9995 

Luyben 78,9 0,1 49,02 0,0000 0,0005 0,0000 0,0005 0,9990 

Desvio 

(%) 
0,21 0,00 0,05 0,00 0,90 0,00 93,62 0,05 

MHOH 

UniSim 128,4 0,1 0,52 0,0000 0,0000 0,0000 0,9990 0,0010 

Luyben 152,9 0,1 0,4923 0,0000 0,0000 0,0000 0,999 0,001 

Desvio 

(%) 
15,98 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desvios mais elevados são observados nas temperaturas das correntes “B2” e “MHOH” 

e em algumas baixas frações molares – que, apesar de demostrarem pequenos desvios absolutos, 

resultam em desvios relativos elevados, devido à sua maior sensibilidade a variações.  

Os desvios nas temperaturas podem ser justificados por alguma inconsistência na 

criação dos componentes hipotéticos MMH e MHOH nos diferentes software utilizados, haja 

vista que os únicos parâmetros fornecidos ao simulador foram as estruturas moleculares das 

substâncias, possibilitando que as propriedades estimadas, como os coeficientes binários, 

possuíssem divergências entre si, o que influencia na separação (composição e temperatura da 

mistura) dos compostos.  
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A Tabela 5.2 traz a comparação dos resultados das correntes de energia da simulação 

com os valores obtidos por Luyben (2011), onde as correntes de energia “E_bomba” e 

“E_HX1” correspondem respectivamente à bomba e ao aquecedor adicionados na simulação 

via UniSim®, equipamentos que não são explicitadas pelo autor de referência.  

Tabela 5.2 – Resultados das correntes de energia para a simulação do processo 

convencional. 

Correntes Equipamentos Energia (GJ/h) Desvio (%) 

E_reator 
UniSim 

Luyben 
Reator 

1,325 

1,534 
13,60 

E_c1 
UniSim 

Luyben 
Condensador de C1 

0,017 

0,016 
8,13 

E_r1 
UniSim 

Luyben 
Refervedor de C1 

4,451 

5,177 
14,02 

E_c2 
UniSim 

Luyben 
Condensador de C2 

9,220 

9,209 
0,13 

E_r2 
UniSim 

Luyben 
Refervedor de C2 

3,695 

3,294 
12,17 

E_c3 
UniSim 

Luyben 
Condensador de C3 

2,624 

2,909 
9,80 

E_r3 
UniSim 

Luyben 
Refervedor de C3 

1,980 

1,948 
1,64 

E_bomba 

E_HX1 
UniSim 

Bomba 

Aquecedor 

0,026 

0,064 

- 

- 

De acordo com os resultados expostos na Tabela 5.2, os valores das correntes de energia 

obtidos estão condizentes com aqueles apresentados por Luyben (2011). Contudo, a presença 

de erros mais acentuados nos equipamentos com grandes quantidades de MMH corroboram 

para a incongruência entre as propriedades estimadas para os compostos hipotéticos.  

É relevante destacar que Hussain e Lee (2018), ao simular o processo convencional 

proposto por Luyben (2011), obtiveram resultados divergentes daqueles expostos no artigo de 

referência, com desvios relativos aos resultados de energia apresentados por Luyben (2011) que 

chegam a 22,03 % no condensador da coluna C3. De fato, os resultados apresentados por 

Hussain e Lee (2018) se assemelham mais com a simulação realizada no presente trabalho via 

software UniSim® em pontos como os valores das temperaturas de saída dos refervedores do 

que com os resultados de Luyben (2011). 
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De modo geral, mediante as observações feitas, os resultados obtidos foram coerentes 

com aqueles apresentados pelo artigo de referência, demonstrando a validade da simulação do 

processo convencional realizada no software UniSim®, retificando seu uso no estudo de 

intensificação do processo detalhado na seção 5.1.2.  

5.1.2 Simulação da planta do processo com recompressão de vapor 

A simulação no UniSim® do processo intensificado por intermédio da estratégia de 

recompressão de vapor, proposta neste trabalho, está representada pela Figura 5.2.  

Figura 5.2 – Simulação da planta do processo com recompressão de vapor. 

 

Pelo fato de a estrutura dessa simulação ser baseada nas especificidades e condições 

operacionais da simulação do processo convencional, as correntes materiais desses processos 

apresentam os mesmos valores. A diferença ocorre pela presença da integração energética entre 

a corrente de topo comprimida e a corrente de fundo da terceira coluna de destilação, o que 

resulta na redução do consumo energético total da planta.  

Diante disso, a base comparativa entre esses processos são suas correntes de energia, 

conforme explicitado na Tabela 5.3. Para todas as tabelas deste capítulo, as seguintes siglas 

foram adotadas: 

 C: refere-se ao processo “Convencional”; 

 RV: refere-se ao processo com “Recompressão de Vapor”; 

 DR: refere-se ao processo com “Destilação Reativa”; 

 DRL: refere-se ao processo com “Destilação com Reator Lateral”. 
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Com base nos resultados apresentados na Tabela 5.3, observa-se a redução de 12,13 % 

no consumo energético do processo convencional por meio da implementação da alternativa de 

recompressão de vapor proposta, comprovando, assim, a eficiência dessa intensificação na 

economia de energia para o processo de produção de MMH. 

Tabela 5.3 – Comparação entre o consumo energético total da simulação do processo 

convencional e do processo com recompressão de vapor. 

Simulação Equipamentos Tag Energia (GJ/h) 

C 

RV 

Bomba  

(planta de utilidades) 
PU1 

0,115 

0,104 

C 

RV 

Bomba  

(planta de utilidades) 
PU2 

0,000 

0,000 

C 

RV 

Bomba  

(planta de utilidades) 
PU3 

0,032 

0,027 

C 

RV 

Bomba  

(planta do processo) 
P-100 

0,026 

0,026 

C 

RV 

Compressor  

(planta do processo) 

- 

K-100 

- 

0,570 

C 

RV 

Caldeira 

(planta de geração de vapor) 
BU1 

15,432 

12,984 

C 

RV 

Ventilador  

(torre de resfriamento) 
 

0,051 

0,046 

Total de consumo energético para o processo C 

Total de consumo energético para o processo RV 

15,656 

13,757 

5.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE UTILIDADES 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos por meio da simulação das plantas 

do sistema de geração de vapor e do sistema de resfriamento referentes a cada processo de 

produção de MMH analisados neste trabalho.  
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5.2.1 Simulação do sistema de geração de vapor 

A Figura 5.3 retrata a simulação computacional da planta de geração de vapor no 

ambiente de simulação do software UniSim®, especificamente para o processo convencional e 

com recompressão de vapor. Como exposto no Capítulo 3, o processo com destilação reativa 

requer ainda vapor de média pressão (mps) na planta, enquanto o processo com destilação com 

reator lateral necessita apenas de vapor de baixa pressão (lps). 

Para a simulação, considerou-se que os trocadores de calor não apresentam perda de 

carga, enquanto o desaerador opera sob pressão de 1,8 atm (EERE, 2015). Além disso, a 

caldeira do sistema foi subdividida em dois trocadores de calor, sendo o primeiro (BU1A) 

responsável pelo alcance da temperatura de saturação da água pela troca de calor sensível e o 

segundo (BU1B) responsável pela mudança de fase da água, gerando vapor, por meio da troca 

de calor latente. Essa divisão é realizada com o intuito de simular a purga na caldeira por 

intermédio da corrente “Blowdown” localizada entre os dois trocadores. 

Figura 5.3 – Simulação da planta do sistema de geração de vapor. 

 

A partir da simulação realizada foi possível obter a demanda de vapor de aquecimento 

total e por equipamento referente aos processos de produção analisados, como descrito na 

Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 – Resultados do consumo de vapor por equipamento.  

Equipamentos 
Vazão (m3/h) 

C RV DR DRL 

Refervedor de C1 2,61 2,61 2,42 2,42 

Refervedor de C2 1,72 1,72 1,52 0,51 

Refervedor de C3 0,92 0,08 0,30 0,82 

HX1 0,03 0,03 - - 

Total de vapor consumido 5,28 4,44 4,24 3,74 

Os resultados da Tabela 5.4 revelam que o processo de destilação com reator lateral é o 

que exige menor demanda de vapor de aquecimento pelos equipamentos presentes em sua 

planta, resultando em uma redução de 29,04 % de vapor em relação ao processo convencional 

– economia proveniente, especialmente, da menor formação de produtos secundários e 

consequente redução da demanda energética do refervedor da coluna C2. O processo de 

intensificação proposto neste trabalho, por sua vez, obteve uma redução de 15,56 % no consumo 

de vapor pelo processo em relação ao processo convencional. A economia adicional obtida pelo 

processo com destilação reativa deve-se às mudanças dos parâmetros da coluna C2 e à redução 

na demanda energética do refervedor da coluna C3, considerando que uma menor corrente de 

alimentação é introduzida em ambas as colunas. 

A Figura 5.4 destaca que, para os quatro processos, o refervedor C1 é o maior 

responsável pelo consumo de vapor gerado pela caldeira, revelando que o reciclo de excesso de 

MH para o reator possui grande influência sobre o processo de produção de MMH no que diz 

respeito ao consumo de vapor de aquecimento. 

Figura 5.4 – Consumo do vapor gerado pela caldeira para os processos estudados.  
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 Como consequência dos resultados abordados anteriormente, a demanda no sistema de 

vapor por água de reposição foi significativamente reduzida, conforme demostrado na Tabela 

5.5. A redução de 15,87 % na vazão do makeup da planta com recompressão de vapor reforça 

sua viabilidade como proposta de intensificação, principalmente para alterações em plantas já 

existentes, devido à sua implementação mais simples, por permitir o reaproveitando dos 

equipamentos já existentes.   

Tabela 5.5 – Resultados para as principais correntes das plantas de geração de vapor.  

Correntes 
Vazão (m3/h) 

C RV DR DRL 

Perdas 1,08 0,91 0,87 0,77 

Blowdown 0,28 0,23 0,22 0,20 

Vent 0,01 0,01 0,01 0,01 

Makeup 1,37 1,15 1,10 0,97 

Alimentação da caldeira 5,55 4,67 4,47 3,94 

5.2.2 Simulação do sistema de resfriamento 

A Figura 5.5 apresenta a simulação computacional da planta do sistema de resfriamento 

no ambiente de simulação do software UniSim®.  

Figura 5.5 – Simulação da planta do sistema de resfriamento. 

 



72 

 

 

A torre de resfriamento foi simulada por meio do component splitter, que permite o 

resfriamento da água de 45 para 30 °C e a separação das correntes de perda por evaporação e 

arraste, correspondentes a 2,68 e 0,20 % da vazão de entrada da torre, respectivamente.  

A totalidade das energias dos equipamentos que demandam água de resfriamento foi 

representada pela corrente “EPR”, que varia para cada processo de produção. Além disso, para 

a representação dos processos de troca térmica foi utilizado um aquecedor.     

Devido à baixa temperatura (-24,9 °C) da corrente de saída do condensador da coluna 

C2 presente no processo com destilação com reator lateral, fez-se necessário a simulação de um 

ciclo de resfriamento (CR) simplificado, representado pela Figura 5.6.  

Figura 5.6 – Simulação do ciclo de resfriamento do propeno como fluido refrigerante.  

 

Para tanto, considerou-se o propeno como fluido refrigerante a -35,0 ºC no evaporador 

e uma temperatura de 50,0 ºC no condensador do CR, permitindo o uso de água de resfriamento. 

Os resultados permitiram estimar o consumo de água refrigerada e o gasto com energia elétrica 

pelo compressor do ciclo, além de validar a escolha do propeno como fluido refrigerante do 

sistema. 

Uma forma de estimar a energia necessária para compressão do fluido no ciclo é utilizar 

o coeficiente de desempenho reversível (do inglês coefficient of performance - reversible – 

COPrev) do refrigerante, calculado pela Equação (5.1) 
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COPrev =
Te

Tc−Te
  (5.1) 

sendo Te a temperatura absoluta do evaporador, igual a 238,2 K, e Tc a temperatura absoluta do 

condensador, igual a 323,2 K. 

O COPrev refere-se, dessa forma, ao melhor desempenho possível para o sistema de 

refrigeração, correspondente ao ciclo de Carnot do refrigerante. A energia gasta no compressor 

pode ser estimada como a energia requerida no evaporador multiplicada pelo COP real do ciclo, 

que geralmente encontram-se entre 0,60 a 0,90 vezes a eficiência do ciclo de Carnot (TOWLER 

e SINNOTT, 2013). 

Para o ciclo simplificado do propeno, simulado no UniSim®, o COP real obtido foi de 

0,80 vezes o COPrev (2,801). A baixa eficiência do ciclo pode ser explicada pelo uso da válvula 

e de um compressor centrífugo com eficiência adiabática de 75,00 %, e pelas características do 

fluido escolhido. Assim, formas de aumentar o COP real incluem proceder uma escolha 

cuidadosa do refrigerante e utilizar compressores com maior eficiência. Contudo, como a 

simulação desse ciclo teve como objetivo obter estimativas quanto ao gasto de energia no 

compressor e a demanda de água de resfriamento, os resultados foram considerados suficientes. 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados obtidos em cada processo para consumo de água 

de resfriamento por equipamento, revelando que o processo de intensificação proposto (RV) é 

o mais econômico em relação ao consumo dessa utilidade. Isso evidencia que a redução da 

demanda resultante da integração energética entre a corrente de topo comprimida e a corrente 

de fundo da coluna C3 foi significante para o processo.   

Tabela 5.6 – Resultados para o consumo de água resfriada por equipamento. 

Equipamentos 
Vazão (m3/h) 

C RV DR DRL 

Condensador C1 0,27 0,27 166,06 171,20 

Condensador C2 146,15 146,45 0,25 - 

Condensador C3 41,59 21,80 36,52 32,53 

Condensador CR - - - 0,25 

Reator 21,00 20,97 - - 

Total de água de resfriamento 

consumida  
209,01 189,49 202,84 203,98 

A Tabela 5.7 explicita as principais correntes do sistema de água de resfriamento, 

demonstrando que o processo com recompressão de vapor (RV) requer a menor vazão de água 

de reposição, como consequência de sua menor demanda de água, seguido pelos processos com 
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destilação reativa e com destilação com reator lateral, que apresentaram resultados similares 

com relação ao processo convencional. 

Tabela 5.7 – Resultados para as principais correntes das plantas de água de 

resfriamento. 

Correntes 
Vazão (m3/h) 

C RV DR DRL 

Arraste e Evaporação 6,02 5,46 5,84 5,87 

Purga 6,09 5,52 5,91 5,94 

Makeup 12,11 10,98 11,75 11,82 

Alimentação torre 221,12 200,47 214,59 215,80 

5.3 RESULTADOS DOS ECOINDICADORES 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para os ecoindicadores de consumo 

de água, de emissão de CO2 e de PTT, determinados a partir dos resultados alcançados 

seguindo-se a metodologia proposta. Finalmente, os resultados particulares de cada processo 

são comparados por intermédio do método ICE. 

5.3.1 Ecoindicador de consumo de água 

Os valores para o ecoindicador de consumo de água de cada processo analisado são 

apresentados na Tabela 5.8. Como esperado com base nos dados de consumo por equipamento 

apresentados anteriormente, o processo de intensificação proposto apresenta o menor valor de 

ecoindicador, sendo o mais eficiente e econômico em relação ao consumo de água.   

Tabela 5.8 – Resultados para o ecoindicador de consumo de água. 

Correntes 
Consumo (m3/h) 

C RV DR DRL 

Makeup do sistema de resfriamento 12,11 10,98 11,75 11,82 

Makeup do sistema de geração de vapor 1,37 1,15 1,10 0,97 

Consumo total (m3/h) 13,48 12,13 12,85 12,79 

Produção (tprodutos/h) 7,16 7,16 7,15 7,14 

Ecoindicador (m3 H2O/tprodutos) 1,884 1,696 1,798 1,791 
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5.3.2 Ecoindicador de emissão de CO2 

Para o cálculo da emissão de CO2 por equipamento e, posteriormente, da emissão total 

pela planta, necessita-se conhecer o consumo energético correspondente. A Tabela 5.9 

apresenta os dados obtidos por simulação para os gastos energéticos por equipamento, já 

considerando os valores do consumo das caldeiras corrigidos pelo fator de eficiência energética 

de 80,00 %. É importante destacar que a eficiência de 75,00 % das bombas e compressores é 

incluída no cálculo de consumo pelo simulador. 

Tabela 5.9 – Consumo energético por equipamento. 

Equipamentos 
Consumo energético (GJ/h) 

C RV DR DRL 

PU1 0,115 0,104 0,112 0,112 

PU2 1,806∙10-4 1,519∙10-4 1,452∙10-4 1,282∙10-4 

PU3 3,212∙10-2 2,702∙10-2 2,582∙10-2 7,255∙10-4 

P-100 0,026 0,026 - - 

K-100 - 0,570 - - 

K-101 - - - 7,423∙10-3 

Ventilador de TU1 0,051 0,046 0,049 0,049 

Caldeira 15,432 12,984 12,407 10,447 

Consumo total 15,656 13,757 12,594 10,616 

A Tabela 5.10 apresenta os resultados dos ecoindicadores de emissão de CO2 de cada 

processo e das emissões de CO2 por equipamento obtidas por meio da multiplicação do 

consumo energético pelo respectivo fator de correção relativo à sua categoria de emissão.  

Tabela 5.10 – Resultados para o ecoindicador de emissão de CO2. 

Equipamentos 
Tipo de 

emissão 

Fator de 

conversão 

Emissão (tCO2/h) 

C RV DR DRL 

PU1 Indireta 0,0206 2,368∙10-3 2,146∙10-3 2,297∙10-3 2,310∙10-3 

PU2 Indireta 0,0206 3,720∙10-6 3,130∙10-6 2,991∙10-6 2,641∙10-6 

PU3 Indireta 0,0206 6,617∙10-4 5,567∙10-4 5,320∙10-4 1,494∙10-5 

P-100 Indireta 0,0206 5,295∙10-4 5,295∙10-4 - - 

K-100 Indireta 0,0206 - 0,012 - - 

K-101 Indireta 0,0206 - - - 1,529∙10-4 

Ventilador de TU1 Indireta 0,0206 1,043∙10-3 9,457∙10-4 1,012∙10-3 1,018∙10-3 

Caldeira Direta 0,0561 0,866 0,728 0,696 0,586 

Emissão total (tCO2/h) 0,870 0,744 0,700 0,590 

Produção (tprodutos/h) 7,16 7,16 7,15 7,14 

Ecoindicador (tCO2/tprodutos) 0,122 0,104 0,098 0,083 
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Os dados apresentados na Tabela 5.10 revelam que a maior quantidade de emissão de 

CO2, em todos os processos, é proveniente da queima de combustível na caldeira. Quando 

comparado ao processo convencional, a emissão de CO2 pelo processo RV apresenta uma 

redução significativa de 14,48 %. Contudo, o processo de destilação com reator lateral supera 

a melhoria apresentada pelo processo proposto, sendo aquele com menor emissão total de CO2.  

5.3.3 Ecoindicador de PTT 

Os resultados para o ecoindicador de PTT de cada processo de produção estão 

apresentados na Tabela 5.11. O balanço de PIA envolve as correntes de entrada – MH_a e 

MeOH_a – e de saída – DME, MHOH, MMH (produtos) – dos processos. 

Tabela 5.11 – Resultados para o ecoindicador de PTT. 

Dados obtidos pelo WAR GUI 
Processos 

C RV DR DRL 

Total gerado (PIA/h) 1160,00 1160,00 1160,00 1170,00 

Produção (tprodutos/h) 7,16 7,16 7,15 7,14 

Ecoindicador (PIA/tprodutos) 162,122 162,124 162,219 163,820 

Nota-se pelos resultados obtidos que o processo com destilação com reator lateral possui 

o maior valor de potencial de impacto ambiental por tonelada de produtos, uma vez que para 

esse processo a produção de MMH – produto mais tóxico que o DME e MHOH – é a maior 

dentre os processos analisados. Destaca-se que a proximidade entre os valores desse 

ecoindicador está vinculada à similaridade entre suas correntes de entrada e saída. Contudo, 

seus resultados foram importantes para a base comparativa de ecoeficiência realizada. 

5.3.4 Comparação dos ecoindicadores pelo método ICE 

A aplicação do método ICE é necessária para a comparação dos resultados individuais 

de cada processo de produção de MMH de forma conjunta, possibilitando a visualização do 

ganho de ecoeficiência de cada processo em relação ao pior cenário dentre as alternativas.  

A Tabela 5.12 apresenta o resumo dos ecoindicadores calculados para os processos 

estudados. 
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Tabela 5.12 – Resumo dos ecoindicadores calculados. 

Ecoindicadores 
Processos 

C RV DR DRL 

Consumo de água (m3 H2O/tprodutos) 1,884 1,696 1,798 1,791 

Emissão de CO₂ (tCO2/tprodutos) 0,122 0,104 0,098 0,083 

PTT (PIA/tprodutos) 162,122 162,124 162,219 163,820 

Para a construção do gráfico radar necessita-se normalizar os resultados obtidos para os 

ecoindicadores com base nos piores resultados encontrados, com o intuito de eliminar a 

diferença de unidades entre as categorias de indicadores, como representado na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13 – Valores normalizados dos ecoindicadores. 

Ecoindicadores 
Processos 

C RV DR DRL 

Consumo de água 1,000 0,900 0,954 0,951 

Emissão de CO₂ 1,000 0,855 0,805 0,679 

PTT  0,990 0,990 0,990 1,000 

A Figura 5.7 apresenta o gráfico radar obtido para cada um dos quatro processos, cujas 

áreas são necessárias para o cálculo dos respectivos índices comparativos de ecoeficiência 

(ICE). 

Figura 5.7 – Gráfico radar obtido pelos ecoindicadores normalizados. 

 

A Tabela apresenta 5.14 apresenta as áreas calculadas para o gráfico radar de cada 

processo, evidenciando que o processo convencional, que possui maior área, é o menos 
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ecoeficiente dentre as alternativas, enquanto o processo de destilação com reator lateral é o 

processo com os melhores resultados.  

Tabela 5.14 – Resultados obtidos para comparação da ecoeficência entre os processos 

estudados. 

Propriedades 
Processos 

C RV DR DRL 

Área do gráfico 1,290 1,085 1,086 0,985 

ICE - 15,87 % 15,78 % 23,67 % 

Perante os resultados obtidos na Tabela 5.14, é válido ressaltar que, apesar de não ser o 

mais ecoeficiente (menor área) dentre aqueles estudados, o processo intensificado proposto pelo 

presente trabalho possui um ganho considerável em ecoeficiência com relação ao processo 

convencional (a saber 15,87 %, resultado superior ao obtido para o processo com destilação 

reativa), validando sua aplicação e comprovando suas vantagens em termos energéticos. 

Pode-se observar pelo estudo realizado que o melhor resultado, obtido para a 

configuração com DRL, é devido à menor vazão de alimentação da coluna C2, característica 

do arranjo do processo, e ao acoplamento térmico da coluna C1 com o reator, que permite a 

redução da demanda energética nesse segmento em 7,24 %, ao ser comparado com o processo 

convencional. Apesar de ocorrer algo similar na configuração com DR, as colunas do processo 

DRL operam a pressões mais baixas que nos demais processos, contribuindo para a diminuição 

da demanda de vapor, principalmente no refervedor da coluna C2.  

A desvantagem das estratégias de intensificação por DR e DRL é o alto consumo de 

água de resfriamento no condensador da coluna C1 do processo, o que faz com que a redução 

do consumo total dessa utilidade, em relação ao processo convencional, não ultrapasse 2,95 e 

2,41 %, respectivamente, para os dois processos citados, enquanto o consumo do processo com 

RV é 9,34 % menor.  

Cabe destacar ainda que o processo com recompressão de vapor representa uma 

alternativa de intensificação e, como tal, viável para implementação em processos 

convencionais reais e operantes – sendo, nesse caso, mais vantajosa que as modificações pela 

introdução de coluna reativa e de destilação com reator lateral, considerando-se a maior 

quantidade de estudos, substituição de equipamentos e introdução de instrumentação e controle 

necessários à instalação dessas duas propostas. 



CAPÍTULO 6  

CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões obtidas a partir da avaliação da 

ecoeficiência dos processos de produção de MMH simulados e extraídos da literatura, além de 

recomendações para trabalhos futuros. 

6.1 CONCLUSÕES 

Neste trabalho, consideraram-se quatro alternativas de produção de MMH para estudo 

comparativo de suas ecoeficiências. O processo convencional e o processo de intensificação 

proposto pela estratégia de recompressão de vapor foram simulados no software UniSim®, 

segundo especificações e condições operacionais destacadas no trabalho de Luyben (2011). Por 

outro lado, os processos de destilação reativa e com reator lateral foram extraídos da literatura 

com intuito de ampliar a análise de ecoeficiência desenvolvida. 

A validação dos resultados obtidos por simulação computacional foi realizada por meio 

de sua comparação com os dados disponibilizados pelo artigo de referência, tendo sido 

constatado que os desvios percentuais calculados estavam, em sua maioria, abaixo de 5,00 %. 

Os desvios acima dessa faixa, considerada satisfatória, podem ser justificados pela sensibilidade 

que os valores pequenos, como as composições molares, apresentam frente a variações; pelas 

diferenças entre os software utilizados no presente trabalho e o utilizado por Luyben (2011); 

pelas adaptações necessárias às simulações no UniSim® e pela possível divergência entre as 

propriedades estimadas para os componentes hipotéticos criados, MMH e MHOH. 
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Para a simulação do processo de intensificação proposto, uma redução de 12,13 % nos 

gastos energéticos, em relação ao processo convencional, foi observada, comprovando a 

vantagem dessa proposta em substituição ao modelo original.  

De posse dos resultados das simulações dos processos e das plantas de utilidades foi 

possível realizar o cálculo dos ecoindicadores de consumo de água, de emissão de CO2 e de 

PTT paras as plantas de produção de MMH analisadas. O processo de intensificação proposto 

apresentou o menor valor para o ecoindicador de consumo de água, revelando que o 

procedimento de integração energética aplicado à terceira coluna de destilação do processo 

convencional, de fato melhora o desempenho do processo com relação à demanda por utilidades 

quentes e frias, como consequência do uso mais eficiente de energia.  

O ecoindicador de emissão de CO2 foi mais bem avaliado para o processo de destilação 

com reator lateral, devido, principalmente, à menor demanda de vapor de aquecimento pelo 

refervedor da coluna C2, resultante da reduzida carga de entrada na torre e da menor pressão 

de operação com relação aos demais processos. Esse resultado destaca a relevância de 

configurações que reduzam a geração de vapor na caldeira, haja vista a elevada emissão de 

gases do efeito estufa durante a queima de combustível nesse equipamento. 

A similaridade entre os resultados obtidos para o ecoindicador de PTT está interligada 

à proximidade entre os valores de entrada e saída para as correntes dos processos.  

Por fim, constatou-se que o processo de destilação com reator lateral se mostrou o mais 

ecoeficiente dentre aqueles estudados, possuindo um ganho de ecoeficiência de 23,67 % em 

relação o pior cenário ambiental, representado pelo processo convencional. Além disso, o 

processo de intensificação proposto pelo presente trabalho também alcançou seu objetivo 

dentro do estudo elaborado, sendo ele capaz de proporcionar um ganho em ecoeficiência de 

15,87 %, destacando que a implantação desse modelo é uma alternativa para a melhoria da 

ecoeficiência do processo convencional de produção de MMH apresentado por Luyben (2011).               

6.2 RECOMENDAÇÕES 

Para trabalhos futuros relacionados à ecoeficiência do processo de produção de MMH, 

recomendam-se as seguintes alternativas de estudo: 
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 Propor outros ecoindicadores para o processo, como geração de efluentes, consumo 

energético e de matérias-primas, a fim de expandir a análise de ecoeficiência; 

 Aplicar peso aos ecoindicadores propostos com intuito de revelar a importância de cada 

um segundo as diretrizes de ecoeficiência adotadas por um segmento industrial; 

 Desenvolver outras propostas de intensificação para comparação com aquelas já 

existentes, com o intuito de se avaliar o ganho em desempenho ambiental de cada uma; 

 Realizar estudo de viabilidade técnico-econômica para o processo intensificado com o 

objetivo de avaliar seu desempenho econômico integrado ao ambiental; 

 Aplicação de métodos de otimização para se evidenciar o ponto ótimo de operação de 

processos intensificados propostos; 

 Avaliar novas rotas de produção de MMH, alterando-se o catalisador empregado, as 

matérias-primas utilizadas e as condições operacionais do processo, a fim de se ampliar 

a comparação de ecoeficiência entre processos. 
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