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RESUMO 

 

Há uma constante busca por técnicas que proporcionem a redução dos impactos ambientais de 

um processo industrial e mantenham a qualidade do produto. Um estudo de uma planta 

industrial, que conta com a planta do processo principal em conjunto com plantas de utilidades 

como sistemas de geração de vapor e resfriamento, visa a sustentabilidade e maneiras de 

melhorar sua ecoeficiência. O presente estudo tem o objetivo de avaliar, com o auxílio de 

simulações computacionais no software UniSim®, o impacto ambiental que modificações de 

projeto propostas em uma planta de produção de acetona via desidrogenação do álcool 

isopropílico, proposta por Luyben (2011), podem acarretar. Devido à falta de informações 

fornecidas por Luyben (2011) acerca da planta de utilidades, foi desenvolvido e simulado neste 

trabalho, com base na literatura, um sistema de geração de vapor e um sistema de resfriamento. 

A análise dos impactos ambientais se dá através do cálculo dos ecoindicadores de consumo 

energético, emissão de CO2, geração de efluentes líquidos e consumo de água para as plantas 

convencional e modificada, sendo comparados posteriormente através da metodologia ICE – 

Índice de Comparação de Ecoeficiência. Os resultados mostraram que as propostas de 

modificações na planta industrial apresentaram uma melhora significativa de sua ecoeficiência, 

visto que acarretou em uma redução dos valores dos ecoindicadores de consumo energético, 

emissão de CO2, geração de efluentes líquidos e consumo de água em 34%, 34%, 45% e 43%, 

respectivamente. Por fim, para comprovação da melhora significativa da ecoeficiência do 

processo modificado, o ICE apresentou um ganho na ecoeficiência de 62,5%. 

 

Palavras-chaves: Acetona, Álcool Isopropílico, Simulação Computacional, Intensificação de 

Processos, Ecoindicadores. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

There is a constant search for techniques that provide the reduction of the environmental 

impacts of an industrial process and maintain the quality of the product. A study of an industrial 

plant, which relies on the main process plant in conjunction with utility plants such as steam 

generation and cooling systems, aims at sustainability and ways to improve its eco-efficiency. 

This study aims to evaluate, with the aid of computer simulations in the UniSim® software, the 

environmental impact that proposed project modifications in an acetone production plant by 

dehydrogenation of isopropyl alcohol, proposed by Luyben (2011), can cause. Due to the lack 

of information provided by Luyben (2011) about the utilities plant, a steam generation system 

and a cooling system were developed and simulated in this work. The analysis of environmental 

impacts occurs through the calculation of eco-indicators of energy consumption, CO2 emission, 

generation of liquid effluents and water consumption for conventional and modified plants, 

being compared later through the ICE - Ecoefficiency Comparison Index methodology. The 

results showed that the proposed modifications in the industrial plant showed a significant 

improvement in its eco-efficiency, since it resulted in a reduction in the values of eco-indicators 

for energy consumption, CO2 emission, generation of liquid effluents and water consumption 

by 34%, 34%, 45% and 43%, respectively. Finally, to prove the significant improvement in the 

eco-efficiency of the modified process, the ICE showed a gain in eco-efficiency of 62.5%. 

 

Keywords: Acetone, Isopropyl Alcohol, Computer Simulation, Process Intensification, Eco-

Indicators. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. CONTEXTO 

A acetona, ou 2-propanona, é popularmente conhecida como removedora de esmalte. 

Entretanto, inúmeras são as suas utilidades, principalmente na indústria química. Além da 

aplicação como solvente principal de resinas adesivas, borrachas, graxas e explosivos, a acetona 

é amplamente utilizada como matéria-prima para produção de diversos produtos industriais, 

como bisfenol A, metil metacrilato, removedores de goma, metil isobutil cetona, entre outros 

(HOWARD, 2004; JOHANSON, 2001). 

As principais rotas de produção da acetona se dão através da oxidação do cumeno, 

oxidação do di-isopropil-benzeno, oxidação do propileno, fermentação da biomassa e 

desidrogenação do álcool isopropílico (IPA). Esta última rota de produção apresenta-se como 

uma metodologia razoável, visto que produz acetona com alto grau de pureza e livre de 

compostos aromáticos (WEBER et al., 2014; LUYBEN, 2011). 

Uma planta industrial de produção de acetona via desidrogenação do isopropanol foi 

proposta por Turton et al. (2009), que produz acetona com 99,9% de pureza e gás hidrogênio 

como subproduto. Luyben (2011) estudou esta planta proposta e propôs alterações na cinética 

da reação, porém mantendo-se a taxa de conversão no reator de 90% segundo Turton et al. 

(2009). A planta industrial consiste em uma seção de alimentação, uma seção de reação, uma 

seção de resfriamento do produto, uma seção de recuperação de hidrogênio, uma seção de 

recuperação de acetona e uma seção de recuperação de isopropanol. A reação é endotérmica e 

ocorre em fase gasosa, à temperatura constante no reator. Uma planta de geração de vapor de 

alta pressão e uma planta de resfriamento foram desenvolvidas neste trabalho, e todas as plantas 

citadas, incluindo a planta de desidrogenação do isopropanol foram simuladas utilizando-se o 

software UniSim Design Suite R390®, da empresa Honeywell. 

A análise dos impactos ambientais de uma planta industrial pode ser realizada de 

maneira precisa através da utilização de indicadores ambientais, denominados ecoindicadores, 

e da metodologia de comparação da ecoeficiência de um processo entre indicadores de plantas 

diferentes denominada ICE – Índice de Comparação de Ecoeficiência, desenvolvida por Pereira 

et al. (2014). 
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1.2. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é realizar uma análise dos impactos ambientais através 

da simulação da planta de produção de acetona via desidrogenação do isopropanol proposta por 

Luyben (2011) utilizando o software UniSim Design Suite R390®, propondo posteriormente 

modificações em equipamentos e parâmetros de projeto. Após as modificações, a nova planta 

modificada será simulada no UniSim® e será comparada com a planta convencional. A 

metodologia de comparação se dará através do cálculo dos ecoindicadores de consumo 

energético, emissão de CO2, geração de efluentes líquidos e consumo de água. Após o cálculo 

dos ecoindicadores para as plantas convencional e modificada, ambas terão suas ecoeficiências 

comparadas através da metodologia do ICE – Índice de Comparação de Ecoeficiência, visando 

observar se as modificações propostas resultaram em uma melhora na ecoeficiência do 

processo. 

 
 

 
1.3. ESTRUTURA 

Além deste capítulo introdutório, que apresenta a contextualização, processo a ser 

estudado e objetivos, este trabalho está estruturado em mais quatro capítulos, detalhados a 

seguir. 

No segundo capítulo é realizada uma revisão bibliográfica aprofundada acerca dos 

temas abordados neste trabalho. São discutidos conceitos como a natureza e suas aplicações da 

acetona e do álcool isopropílico, simulação de processos, intensificação de processos, 

integrações energéticas, detalhamento da planta industrial estudada, das plantas de utilidades 

desenvolvidas, dos ecoindicadores e do ICE -Índice de Comparação de Ecoeficiência. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada para simulação das plantas 

de produção de acetona convencional e modificada e plantas de utilidades, cálculo dos 

ecoindicadores e cálculo do ICE. 

No quarto capítulo são apresentados e discutidos os resultados para os estudos propostos 

no terceiro capítulo. 

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

trabalhos futuros. 
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Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas e citadas ao longo de 

todo o presente trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. ACETONA 

A acetona, ou 2-propanona, é um solvente líquido e incolor de fórmula molecular 

CH3COCH3 e massa molecular de 58,08 g/mol. Possui ponto de fusão -94ºC e ponto de ebulição 

56,5ºC. A uma temperatura de 25ºC possui uma densidade de 0,788 g/cm3, caracterizando-se 

por ser menos densa que a água. Possui odor característico e é miscível com água, álcoois de 

baixo peso molecular, éter e muitos óleos (O’NEIL, 2006). 

Figura 2.1: Molécula da 2-propanona. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

É a mais simples, porém mais importante das cetonas, atuando como um excelente 

solvente para uma grande variedade de ceras, borrachas, resinas, gorduras, graxas, óleos e 

corantes. É utilizada principalmente na manufatura de plásticos, sendo mais comumente 

utilizada como intermediária para a produção de bisfenol A e metil metacrilato, bem como 

outros produtos industriais como cetenas, diacetona álcool, metil isobutil cetona, cosméticos 

(formulação de removedor de esmalte), removedor de goma, óleo e outras substâncias, 

desengordurante de superfícies metálicas, entre outras aplicações (JOHANSON, 2001). A 

acetona também é encontrada no organismo humano como um subproduto do metabolismo do 

mesmo, detendo baixos níveis de toxicidade crônica e aguda. É também utilizada como aditivo 

da gasolina, pois a mesma facilita a evaporação e consequente difusão do gás no interior do 

motor, aumentando assim a eficiência do combustível e o rendimento do motor (ALGAYYIM 

et al., 2018). Portanto, devido ao fato de estar presente em inúmeras situações do cotidiano e 

pela sua vasta utilização nas indústrias previamente citadas, fica claro a fundamental 

importância da produção de acetona para a sociedade. 
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A acetona foi primeiramente observada por volta do ano de 1595 como um produto da 

destilação do açúcar do chumbo (acetato de chumbo). Posteriormente, no século XIX, foi obtida 

pela destilação destrutiva de acetatos de metais de transição, madeira e carboidratos com lima, 

assim como pela pirólise do ácido cítrico. A acetona teve sua composição determinada em 1832 

por Liebig e Dumas (HOWARD, 2004). 

Até a primeira guerra mundial, a acetona era produzida comercialmente pela destilação 

a seco do acetato de cálcio proveniente da lima com ácido pirolenhoso (ARDAH et al., 1924). 

Durante a guerra, processos para o ácido acético partindo do acetileno substituíram o processo 

do ácido pirolenhoso. Posteriormente, esses métodos foram substituídos pelo processo 

desenvolvido em função da fermentação bacterial de carboidratos (amido de milho e melaço) 

formando acetona e álcoois. Porém, a principal rota de produção de acetona dava-se via 

desidrogenação catalítica do isopropanol (do acrônimo IPA, em inglês: “iso-propyl alcohol”) e 

se deu início por volta do ano 1920, permanecendo dominante até meados do ano de 1960, 

quando foi ultrapassada pelo método de oxidação do propileno. Entretanto, já nos anos 70, 65% 

da produção da acetona produzida mundialmente passou a basear-se na oxidação do cumeno a 

fenol, processo esse que resulta na acetona como subproduto. Nos dias atuais, cerca de 90% da 

acetona produzida pelos Estados Unidos provém do processo de oxidação do cumeno. 

(HOWARD, 2004). 

A desidrogenação do isopropanol consiste na maior parte da produção da acetona que 

não seja proveniente da oxidação do cumeno. Outros processos foram desenvolvidos para 

produção da acetona, como exemplo da oxidação não-catalítica do isopropanol em fase líquida 

desenvolvida pela Shell® em meados dos anos 80, resultando na produção de acetona e 

peróxido de hidrogênio como coprodutos com uma taxa de conversão de 90%. A Shell® 

também foi responsável pelo desenvolvimento de outro processo que consiste na co-oxidação 

do cumeno e do sec-butilbenzeno que resulta na produção de acetona e metil etil cetona. A 

Eastman Chemical Products® e a Goodyear® desenvolveram um processo que produz, a partir 

do diisopropilbenzeno, acetona e hidroquinona (HOWARD, 2004). 

Após a revisão da literatura, foi possível a constatação da carência de trabalhos 

publicados que consistem no detalhamento dos processos citados posteriormente. A maioria 

dos trabalhos focaram-se no sistema reacional (BUEHLER E MESBAH, 2016; LIANG et al., 

2008) ou na purificação dos produtos (SHIROCHENKO et al., 2018; KUJAWSKA et al., 

2015). O processo via desidrogenação do isopropanol mostra-se vantajoso pois apresenta 

elevado rendimento, apresentando taxas de conversão de até 90%, taxa consideravelmente mais 
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elevada que as taxas do processo fermentativo, que rendem em torno de 27% (SHAMSUDIN 

et al., 2006). Vale-se citar alguns dos trabalhos pioneiros de destaque referentes às tecnologias 

de produção de acetona, como o de Lokras et al. (1970), com catalisador de Cu-SiO2 seletivo 

capaz de controlar a reação indesejada e de El-Salaam (1975), com catalisador de bismuto com 

molibdênio, cujo rendimento pode ultrapassar 80%. 

Em 2017, a maior parte da demanda mundial de acetona foi liderada pela China, seguida 

pelos Estados Unidos e Europa Ocidental, como mostrado na Figura 2.2. A maior parte da 

demanda vem do setor de solventes, sendo utilizada para produção de removedores de esmalte, 

cimento, tintas, revestimentos, limpadores e outros. Outro setor que demanda um alto consumo 

de acetona é o farmacêutico, produzindo borrachas, cosméticos, itens de cuidado pessoal e 

outros (IHS MARKIT, 2018a). 

Figura 2.2: Consumo mundial de acetona em 2017. 

 

Fonte: Adaptado de IHS Markit (2018a). 

 

 

2.2. ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 

O álcool isopropílico (IPA), também conhecido como isopropanol, 2-propanol, dimetil 

carbinol e sec-propil álcool, é um líquido inflamável, volátil e incolor, de fórmula molecular 

C3H8O e massa molecular de 60,09 g/mol, e possui um odor semelhante à uma mistura de 

acetona e etanol (LOGSDON e LOKE., 2004). Se ingerido em concentrações até 150 mg/dL, 
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pode acarretar gastrites, náuseas, vômitos, dores abdominais, dores de cabeça, tontura e outros. 

Em concentrações entre 150 mg/dL e 200 mg/dL pode causar queda de pressão e coma, e acima 

de 200 mg/dL pode causar a morte (JAMMALAMADAKA e RAISSI, 2010). 

Figura 2.3: Molécula do isopropanol. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

O isopropanol, considerado o primeiro petroquímico sintético moderno, possui eficiente 

propriedade desinfetante contra microbactérias, bactérias em estado vegetativo, vírus 

encapsulados e alguns fungos. Além disso, é utilizado como matéria-prima para produção de 

acetona e outros componentes, além de ser utilizado amplamente como solvente nas indústrias 

de químicas e farmacêuticas. É utilizado também como um substituto à gasolina derivada do 

petróleo, modificador pré-polimerização do fluoreto de polivinila, agente desidratante e outros. 

Existem vários métodos para produção de isopropanol, sendo os mais utilizados os métodos por 

hidratação direta e indireta do propileno, que utilizam água e propileno como matérias-primas 

(CHUANG et al., 2002; TOGBÉ et al., 2011; PROVENZANO et al., 2018). 

Em relação ao mercado mundial de isopropanol, os Estados Unidos lideram em 

consumo de IPA, sendo seguidos pelo Europa Ocidental e pela China, como mostrado na Figura 

2.4. Regiões como a Ásia, em particular a Índia, assim como a África e Oriente Médio, estão 

caminhando para uma taxa de consumo de IPA mais elevada em relação ao resto do mundo. O 

uso de isopropanol no ramo de cosméticos e higiene pessoal lidera o ranking de consumo do 

solvente. Apesar disso, existem outras aplicações do IPA, como no uso no processamento de 

ingredientes alimentícios e na indústria de combustíveis limpos. As empresas que lideram o 

mercado global são Dow DuPont (EUA), Royal Dutch Shell PLC (Holanda), Jiangsu Denoir 

Technology Co. Ltd (China), Merck KGaA (Alemanha) e Tokuyama Corporation (Japão) (IHS 

MARKIT, 2018b; MARKET RESEARCH FUTURE, 2018). 
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Figura 2.4: Consumo mundial de isopropanol. 

 

Fonte: Adaptado de IHS Markit (2018b). 

 

 

2.3. SIMULAÇÃO DE PROCESSOS 

Devido ao expressivo avanço tecnológico, resultando em um aumento exponencial da 

capacidade de processamento dos sistemas computacionais, torna-se cada vez mais viável a 

utilização e desenvolvimento de softwares voltados para a simulação computacional de 

processos químicos, se destacando como uma estratégia satisfatória para avaliação da 

viabilidade técnico-econômica do projeto desejado, apresentando seus resultados de forma 

rápida, robusta e confiante.  

Motard et al. (1975) definem a simulação de processos como a representação de um 

processo químico por um modelo matemático, que é então solucionado para avaliar a 

performance desse processo. Chemmangattuvalappil et al. (2017) complementam o raciocínio 

definindo que o objetivo de uma simulação de um processo é analisar o comportamento e a 

resposta de determinado processo quando submetidos a uma variedade de parâmetros de 

operação, obedecendo a modelos matemáticos que visam simular com exatidão satisfatória as 

leis universais que regem o comportamento de propriedades químicas e físicas amplamente 

fundamentadas. 

Nesse contexto, a simulação de processos apresenta-se como uma eficiente ferramenta 

para uma gama de finalidades, como por exemplo, no projeto de unidades industriais (EMUN 
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et al., 2010; ROSSETTI et al., 2015; REZAKAZEMI et al., 2018), intensificação de processos 

(GAO et al., 2018; BHAT e SADHUKHAN, 2009; SHAREEFDEEN et al., 2016), otimização 

(ZHAO et al., 2015; OLIVIERI e VEGLIÒ, 2008), determinação de impactos ambientais 

(GUILLÉN-GOSÁLBEZ et al., 2008, JUNQUEIRA et al., 2018), entre diversas outras 

aplicações. Devido a essa gama de utilidades para a simulação computacional, faz-se necessário 

escolher cuidadosamente a rota de síntese e as etapas do processo para que atenda a demanda 

do projeto com maior eficiência, para que atenda satisfatoriamente a realidade financeira da 

empresa e a disponibilidade dos equipamentos e matérias-primas. 

Portanto, para uma simulação eficiente de um processo já existente, faz-se necessário 

um rigor acerca das condições operacionais visando uma simulação fidedigna em relação ao 

processo real. Para isso, deve-se replicar todas as condições durante todo o processo, para assim 

resultar em uma corrente de produto condizente com a corrente real. Para o intuito de analisar 

o comportamento do processo em função de modificações propostas, seja na planta ou em 

parâmetros de processo, a simulação computacional mostra-se uma ferramenta igualmente 

eficiente, podendo-se analisar detalhadamente como o comportamento de cada sessão da planta 

de processo variaria com as modificações. Modificações essas, denominadas intensificações de 

processo, que visam alterar parâmetros, equipamentos e correntes visando uma otimização do 

processo original, podendo resultar em diversos benefícios, como melhora da qualidade do 

produto, maior rendimento, redução de energia requerida no processo, redução de matéria-

prima, reaproveitamento de recursos, integrações energéticas, redução de consumo de 

utilidades e redução de custos e impactos ambientais. Como exemplos de simuladores de 

processo, diversos softwares comerciais podem ser citados, destacando-se o UniSim®, Aspen 

Plus™, Aspen/HYSYS™, EMSO™, gPROMS™, ProSim™, CHEMCAD™, entre diversos 

outros (PRATA, 2013). 

 

 

2.4. INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

Conforme citado anteriormente, a simulação de processos se mostra uma ferramenta 

eficiente para analisar os impactos decorrentes de modificações propostas na planta original. 

Modificações essas, denominadas de intensificação do processo, cujos objetivos convergem 

para uma maior otimização do mesmo, sendo a maioria baseada na redução do consumo 

energético, redução da demanda de matéria-prima necessária, redução de custos e de impactos 
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ambientais. Para a implementação de uma intensificação eficiente, faz-se necessário um estudo 

aprofundado das condições de processo, assim como demanda-se o conhecimento acerca das 

operações unitárias envolvidas. 

Existem inúmeras definições acerca do conceito de intensificação, variando de autor 

para autor. Entretanto, essas definições convergem para o entendimento citado previamente. 

Como exemplo de definição, temos o trabalho de Stankiewicz e Moulijn (2000), que definem 

a intensificação como o desenvolvimento de equipamentos inovadores e mais sustentáveis, 

técnicas de processo e métodos de desenvolvimento que, comparados ao processo 

convencional, geram melhorias significativas na eficiência e nos impactos ambientais no 

processo modificado. Bhat e Sadhukhan (2009), por sua vez, definem a intensificação de 

processos como uma estratégia eficiente para melhoria da eficiência energética do mesmo, 

objetivando a redução das resistências das transferências de massa e energia em paralelo com a 

superação das limitações termodinâmicas através de projetos e operações integradas. Já 

segundo Woodley et al. (2010), intensificação pode ser definida como a melhoria de um 

processo através da adição/aprimoramento de um fenômeno através da integração de operações, 

integração de funções ou integração de fenômenos. 

Existem diversas metodologias para a integração de operações em um processo 

(DEMIREL et al., 2018), como nos casos de integração energética (TRIERWEILER et al., 

2011; CHEN et al., 2015), destilação reativa (STEINIGEWEG e GMEHLING, 2004; GÓRAK 

et al., 2003), reatores de fluxo reverso (WESTERTERP e VAN DE BELD, 1996; 

EIGENBERGER et al., 2003), reator compartimentado oscilatório (MAZUBERT et al., 2016; 

NI et al., 2002), adsorção reativa (KHAN et al., 2011, KENIG et al., 2003), microrreatores 

(NIEVES-REMACHA et al., 2016, MILLS et al., 2007), entre diversas outras. 

 

 

2.5. INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA 

Uma das metodologias de intensificação de processos mais importante e utilizada é a 

integração energética. Existem diversas definições para a integração, invariavelmente 

convergindo em sua maioria para combinações de correntes no processo, geralmente na 

presença de trocadores de calor, visando uma otimização da troca térmica entre as mesmas, 

resultando em uma redução da demanda de fluidos de processo que atendem aos sistemas de 
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aquecimento/resfriamento do processo, assim como uma redução do consumo energético e das 

emissões de poluentes da planta (KRAVANJA e KLEMES, 2013).  

De maneira geral, uma integração energética consiste, em sua maioria, do 

reaproveitamento de correntes de processo quentes ou frias, visando a troca térmica entre essas 

correntes com outras correntes do processo para aquecê-las/resfriá-las, reduzindo assim a 

demanda de correntes de utilidades como água de resfriamento, vapor de aquecimento, entre 

outros. Normalmente, as integrações energéticas são realizadas através da adição de trocadores 

de calor na planta do processo para realização da troca térmica entre as correntes desejadas, o 

que pode resultar em um acréscimo nos custos do projeto para instalação dos trocadores ou 

aquisição de trocadores maiores. Entretanto, a implementação das integrações energéticas pode 

resultar em uma redução considerável nos custos operacionais, visto que podem reduzir 

significativamente as demandas de correntes de utilidades e consumo energético, mostrando-se 

vantajosa para a planta. 

A Figura 2.5 ilustra dois fluxogramas hipotéticos, desenvolvidos para melhor 

entendimento da aplicação de uma integração energética em uma planta. O primeiro 

fluxograma, ilustrado na Figura 2.5(a), demonstra um trecho de uma planta que representa uma 

destilação hipotética (alguns equipamentos e correntes foram omitidos para fins de 

simplificação). É possível observar no fluxograma hipotético que uma corrente de alimentação 

(denominada 1) é inserida em um pré-aquecedor cujo objetivo é pré-aquecer a corrente para ser 

alimentada na coluna de destilação com condensador total, resultando em uma corrente de 

condensado no topo e uma corrente de fundo de temperatura elevada. O pré-aquecedor 

hipotético utiliza vapor de alta pressão como fluido de aquecimento (corrente HPS_e).  

Figura 2.5: Fluxogramas hipotéticos: (a) sem integração, (b) com integração. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®. 
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O segundo fluxograma, ilustrado na Figura 2.5(b), demonstra esse mesmo trecho 

mostrado no fluxograma (a), entretanto foi implementada uma integração energética com a 

corrente de fundo da coluna de destilação (corrente Fundo_e) com a corrente de alimentação 

inserida no pré-aquecedor. Com isso, foi possível a retirada de corrente de vapor de alta pressão 

para aquecer a corrente de alimentação, visto que a corrente de fundo da torre, que deixa a 

mesma com temperatura elevada, passou a cumprir esse função, resultando em uma redução da 

demanda do vapor e do consequente custo operacional e energético da planta. Outra vantagem 

da implantação da integração energética no fluxograma analisado é do resfriamento da corrente 

de fundo da torre, dispensando assim a necessidade de uma corrente de fluido de resfriamento 

para atender essa demanda, reduzindo ainda mais os custos referentes às plantas de utilidades e 

custos operacionais. Evidentemente, uma vez que as possibilidades de integração dependam do 

balanço de energia específico do processo sob avaliação, diversas configurações podem ser 

estudadas a fim de fornecer um fluxograma aprimorado e um consequente projeto mais 

otimizado. 

Diversos exemplos de integrações energéticas são encontrados na literatura, como por 

exemplo no trabalho de Chen et al. (2015), que consiste no desenvolvimento de uma integração 

energética entre um reciclo de vapor com o sistema de captura de carbono pós-combustão, 

presentes em uma usina elétrica movida à queima de carvão, resultando em uma diminuição do 

consumo energético da planta e uma diminuição da emissão de CO2 do processo. Já Pfeffer et 

al. (2007) desenvolveram uma integração energética que permitiu uma diminuição da demanda 

energética em uma planta de produção de bioetanol através de um processo fermentativo a partir 

de matéria-prima agrícola. Além disso, Trierweiler et al. (2011) propuseram a integração 

térmica de uma planta de olefinas, a qual resultou em uma redução nos custos operacionais de 

29% em utilidades quentes, 12% em água fria e 8% na potência de refrigeração do propileno. 

As Figuras 2.6 e 2.7 demonstram fluxogramas de uma mesma planta desenvolvida por 

Brinkmann et al. (2008), sendo a Figura 2.6 um fluxograma com a planta sem integração 

energética, e a Figura 2.7 o mesmo fluxograma com a presença de integração energética. A 

planta estudada tem o objetivo de realizar uma separação de uma mistura azeotrópica 

homogênea de isopropanol/água através de uma destilação seguida de uma separação via 

pervaporação, que consiste em um transporte seletivo através de membranas densas, em 

conjunto com uma mudança de fase do componente permeado de líquido para gasoso. Para 

possibilitar a mudança de estado, faz-se necessário a utilização de trocadores de calor entre os 

módulos de pervaporação para aquecer as correntes de utilidades, visto que o processo demanda 
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energia para evaporar os componentes permeados, o que resfria essas correntes, como 

demonstrado na Figura 2.6.  

Figura 2.6: Fluxograma do processo de destilação-pervaporização sem integração energética. 

 

Fonte: Adaptado de Brinkmann et al. (2008). 

Figura 2.7: Fluxograma do processo de destilação-pervaporização com integração energética. 

 

Fonte: Adaptado de Brinkmann et al. (2008). 

Com o intuito de otimizar esse processo e reduzir a demanda energética, Brinkmann et 

al. (2008) propuseram a implementação de uma integração energética no sistema, como pode 

ser visto na Figura 2.7. A integração consiste na implementação de um trocador de calor que 

utiliza o vapor presente na saída do topo da coluna de destilação como fluido de aquecimento 

das correntes presentes nas membranas da etapa de pervaporação do processo. A substituição 

dos trocadores de calor pela corrente de vapor se mostra vantajosa pois, além da economia em 
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função da implementação de apenas um trocador em comparação aos dois do processo 

convencional, ainda ocasionou as diminuições da demanda energética da planta e dos custos 

operacionais demandados pela utilização de sistemas de utilidades. A integração energética 

proposta por Brinkmann et al. (2008) resultou em uma redução do consumo energético 

requerido para realizar a destilação e pervaporação em 28%, e ainda resultou em um aumento 

do fluxo de isopropanol permeado em 22% em relação ao processo convencional. 

 

 

2.6. PLANTA DE PRODUÇÃO DE ACETONA VIA DESIDROGENAÇÃO DO IPA 

Como demonstrado previamente, existe mais de uma rota para produção de acetona no 

mundo. A rota escolhida por este trabalho é a baseada na desidrogenação do isopropanol, 

obtendo acetona como produto principal e hidrogênio como sub-produto. 

A simulação de uma planta de desidrogenação do isopropanol foi proposta por Turton 

et al. (2009), cujo software utilizado foi o CHEMCAD® e o pacote termodinâmico escolhido 

foi o UNIQUAC. A planta do sistema foi dividida em uma seção de reação e uma seção de 

separação. 

Na Figura 2.8, encontra-se a seção de reação da planta proposta por Turton et al. (2009). 

Nesta seção, uma corrente contendo uma mistura em proporção azeotrópica de isopropanol 

(IPA) e água (67% molar e 33% molar, respectivamente) é alimentada em um vaso acumulador 

(V-401), em conjunto com uma corrente de reciclo proveniente do produto de topo da segunda 

coluna de destilação, corrente essa contendo igualmente uma mistura em proporções 

azeotrópicas de água e isopropanol não reagido, e traços de acetona residual. O material então 

é bombeado (P-401A/B) até um vaporizador (E-401), visto que a reação ocorre em fase gasosa. 

A corrente então, totalmente gasosa, deixa o vaporizador e é inserida no reator (R-401). A 

reação é endotérmica e necessita da temperatura constante, portanto faz-se necessário um 

sistema de aquecimento via queima de gás natural em uma caldeira (H-401), produzindo vapor 

de alta pressão para manutenção da temperatura reacional. Os detalhes acerca das exigências 

paramétricas reacionais serão abordados posteriormente. 

  



30 
 

 

Figura 2.8: Fluxograma referente à seção de reação da planta de desidrogenação do IPA. 

 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2009). 

A taxa de reação atinge 90% e o efluente do reator contém agora acetona, hidrogênio, 

isopropanol residual e água. Essa corrente então é inserida em dois trocadores de calor em série 

(E-402 e E-403) para resfriá-la e consequentemente condensar parte da mesma, formando uma 

corrente bifásica que é inserida em um separador flash (V-402) onde ocorre a separação das 

fases. O produto de topo é alimentado em uma coluna absorvedora (T-401) em contracorrente 

com uma corrente de água alimentada, com o objetivo de recuperar a acetona residual presente 

na corrente gasosa, formando uma corrente de topo da absorvedora que contém primariamente 

hidrogênio e resíduos de acetona, isopropanol e água. A corrente líquida que sai do fundo 

absorvedora então se junta com a corrente líquida que sai do fundo do vaso flash, formando a 

corrente que alimentará a seção de separação. 

A Figura 2.9 apresenta a seção de separação da planta de desidrogenação do 

isopropanol. Nesta seção, a corrente líquida contendo acetona, isopropanol, água e hidrogênio 

residual proveniente da seção de reação é alimentada em uma coluna de destilação com 

condensador parcial (T-402). A corrente de topo gasosa é composta primordialmente de 

hidrogênio e contém traços de acetona e água residuais. A corrente de topo líquida contém 
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acetona com pureza de 99,9% molar. A corrente de produto de fundo contém isopropanol, água 

e traços de acetona residual, e é alimentada em outra coluna de destilação (T-403). A corrente 

de topo dessa coluna de destilação contém a mistura em proporções azeotrópicas de isopropanol 

e água que será reciclada para o vaso acumulador do início do processo, como previamente 

citado. A corrente de fundo da coluna de destilação contém água e traços de isopropanol, que 

será encaminhada para descarte. 

Figura 2.9: Fluxograma referente à seção de separação da planta de desidrogenação do IPA. 

 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2009). 

A reação é endotérmica, como citado previamente, e possui um calor de reação de 62,9 

kJ/mol. A cinética da reação proposta por Turton et al. (2009) é de primeira ordem e segue o 

modelo de Arrhenius conforme demonstrado na Equação 1, onde kdireta é a constante pré-

exponencial (avaliada em 3,51×105 m3
gás/(m

3
reator . s)), Ea é a energia de ativação (avaliada em 

72,38 MJ/kmol), R é a constante dos gases ideais (8,314 J/(mol . K)), T é a temperatura em 

Kelvin e CIPA é a concentração molar de isopropanol (kmol/m3
gás). A reação química de 

desidrogenação do IPA proposta por Turton et al. (2009) é dada pela Equação 2. 
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𝑟𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 = 𝑘𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 × 𝑒𝑥𝑝 [−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
] × 𝐶𝐼𝑃𝐴 

(1) 

(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 ⟶   (𝐶𝐻3)2𝐶𝑂 + 𝐻2 (2) 

Turton et al. (2009) não fornecem em seu trabalho qual catalisador foi utilizado em seu 

sistema reacional, apenas comentam que a reação ocorre em fase gasosa e em temperatura 

constante. As típicas condições reacionais são de 2 bar de pressão e temperatura de 350°C. As 

propriedades do catalisador informadas por Turton et al. (2009) são: densidade do sólido (ρs) = 

2000 kg/m3, densidade bulk (ρbulk) = 1200 kg/m3, diâmetro da partícula (dp) = 100 µm e fração 

de vazios (ε) = 0,5. 

Luyben (2011) estudou o processo de desidrogenação do isopropanol proposto por 

Turton et al. (2009) e propôs uma modificação visando otimizar a recuperação da acetona na 

coluna de destilação da mesma. A Figura 2.10 ilustra o processo convencional simulado por 

Luyben sem as modificações propostas. 

Figura 2.10: Fluxograma do processo convencional. 

 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011). 
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Em seu estudo, Luyben (2011) utilizou o software Aspen Plus™ para simular a planta 

de desidrogenação do isopropanol, utilizando o pacote termodinâmico UNIQUAC. Ele propôs 

que a cinética irreversível proposta por Turton et al. (2009) não poderia ser verossímil, visto 

que a reação gera dois mols de produto para um mol de reagente visto que, pelo princípio de Le 

Chatelier, um aumento da pressão no sistema reacional deslocaria a reação no sentido do 

reagente, diminuindo assim a taxa de conversão. Com essa ideia, ele realizou uma simulação 

de um reator de Gibbs onde, em uma temperatura constante de 349,85°C, ele analisou a variação 

da conversão de isopropanol em acetona em função da variação da pressão no reator. Para uma 

pressão de 2 atm, ele obteve uma taxa de conversão de 97,1% por passe no reator. Ao elevar a 

pressão para 5, 10 e 15 atm, ele observou uma queda da taxa de conversão para 93,3%, 87,8% 

e 83,2%, respectivamente. Assim, concluiu que o efeito da pressão é significativo e, portanto, 

seria necessário propor uma nova cinética para a reação. 

A cinética então proposta por Luyben (2011) considerou uma reação direta e uma reação 

inversa. A equação 3 representa a equação química do processo de desidrogenação do 

isopropanol proposta por Luyben (2011), e as equações 4 e 5 indicam as equações direta e 

inversa em kmol/s.m3, respectivamente. 

(𝐶𝐻3)2𝐶𝐻𝑂𝐻 ⇆   (𝐶𝐻3)2𝐶𝑂 +  𝐻2 (3) 

𝑟𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 = 𝑘𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 × 𝑒𝑥𝑝 [−
𝐸𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎

𝑅𝑇
] × 𝐶𝐼𝑃𝐴 

(4) 

𝑟𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 = 𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 × 𝑒𝑥𝑝 [−
𝐸𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎

𝑅𝑇
] × 𝐶𝑎𝑐𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎 × 𝐶𝐻2

 
(5) 

 

Ele considerou que a reação direta possui a mesma energia de ativação da reação 

proposta por Turton et al. (2009) e, para o cálculo da energia de ativação para a reação inversa, 

ele utilizou o calor de reação (ΔH) através da equação 6. 

𝐸𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 =  𝐸𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 − Δ𝐻 (6) 

Os fatores pré-exponenciais kdireta e kinversa foram calculados por Luyben (2011) através 

de um procedimento empírico e seus valores se encontram na Tabela 2.1, assim como os valores 

dos demais parâmetros previamente citados, comparando-os com os valores propostos por 

Turton et al. (2009). 
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Tabela 2.1: Parâmetros das cinéticas da reação de desidrogenação propostas. 

 
Turton 

irreversível 

Luyben reversível 

Direta Inversa 

k 3,51x105 22x106 1000 

Ea (kJ/mol) 72380 72380 9480 

Termos de Concentração (kmol/m3) CIPA CIPA CacetonaCH2 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011). 

 

No presente trabalho, optou-se pela simulação da planta apresentada na Figura 2.10 com 

a adaptação na cinética proposta por Luyben (2011), como previamente citado e ilustrado na 

Tabela 2.1. 

Para finalizar seu estudo, Luyben (2011) propôs otimizar a planta proposta por Turton 

et al. (2009) visando aumentar a eficiência da mesma. Concluiu-se que um aumento da 

eficiência é acarretado com a diminuição da perda de acetona por arraste pela corrente de 

hidrogênio na coluna absorvedora. 

 Luyben (2011) estudou as variações nas perdas de acetona por arraste em função da 

pressão do sistema e da vazão de água na corrente de alimentação da coluna. Para isso, variou-

se a pressão do sistema de 5 até 21 atm com intervalo de 2 atm, e variou-se a vazão da corrente 

de água na coluna com os valores de 20, 25, 28, 30, 32 e 35 kmol/h. Com os resultados obtidos, 

conclui-se que a pressão otimizada do processo seria de 17 atm e a vazão da corrente de água 

na coluna absorvedora seria de 30 kmol/h. 

Devido à falta de informações acerca do catalisador utilizado por Turton et al. (2009) e 

Luyben (2011), definiu-se, após uma busca na literatura, que o catalisador utilizado neste 

trabalho é o catalisador sólido de Cu/SiO2 (LOKRAS et al., 1970), sobre o qual é possível a 

obtenção de altas taxas de conversão da desidrogenação do isopropanol, assim como uma alta 

seletividade, evitando reações paralelas indesejadas. 

Após a otimização da planta, Luyben (2011) calculou os custos de investimento e 

energia e comparou com a planta proposta por Turton et al. (2009), resultando em uma redução 

de aproximadamente duzentos mil dólares por ano para sua planta proposta. 
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2.7. PLANTA DE UTILIDADES 

2.7.1. SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR 

Uma das metodologias mais convencionais para aquecimento de correntes em um 

processo se baseia na troca térmica da mesma com uma corrente de vapor superaquecido. Para 

tal, faz-se necessário a implantação de um sistema de geração do vapor na planta projetada. 

O vapor do sistema é obtido através da evaporação de uma corrente de água pela queima 

de um combustível em uma caldeira, que pode ser gás natural ou óleo combustível. Essa 

corrente de água denomina-se boiler feed water (BFW), e é previamente bombeada até a 

pressão de projeto para então ser vaporizada na caldeira. Seider et al. (2017) classificam o vapor 

em função das faixas de temperaturas demandadas para a troca térmica no sistema. Como 

ilustrado na Tabela 2.2, eles cconsideram o vapor como sendo de alta pressão (HPS – High 

Pressure Steam), média pressão (MPS – Medium Pressure Steam) e baixa pressão (LPS – Low 

Pressure Steam), cujas pressões correspondem às pressões de saturação nas temperaturas 

desejadas. Assim, a água que alimenta a caldeira à 30°C é aquecida até a temperatura desejada, 

em função da pressão do sistema. 

 

Tabela 2.2: Faixas de temperatura e pressões para o vapor. 

Classificação do vapor Temperatura (°C) Pressão (atm) 

Vapor de alta pressão (HPS) 231,0 – 254,0 28,23 – 41,83 

Vapor de média pressão (MPS) 163,0 – 185,5 7,80 – 11,20 

Vapor de baixa pressão (LPS) 121,0 – 135,0 2,07 – 3,06 

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

 

Além da bomba responsável pelo aumento da pressão do sistema até a pressão de 

operação desejada (denominada BFWP – Boiler Feed Water Pump) e a caldeira, a planta de 

geração de vapor também pode contar com uma bomba, um trocador de calor para resfriamento 

da corrente e um sistema de retorno do condensado. Esse sistema de retorno faz-se necessário 

em sistemas fechados, quando não há uma fonte de água constante para alimentação do sistema, 

como por exemplo rios, mares e outros. Considerou-se nesse trabalho que o sistema é fechado, 

portanto faz-se necessário um reciclo do vapor condensado para o início do sistema. 
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Portanto, após deixar a caldeira o vapor é direcionado para atender a demanda de 

aquecimento das correntes desejadas no processo, sendo suas vazões projetada para retornarem 

como líquido saturado após as trocas térmicas no processo. O líquido saturado então retorna 

para o sistema de geração de vapor, tem sua pressão reduzida através de uma válvula reguladora 

de pressão e é alimentado em um trocador de calor cujo objetivo é resfriar a corrente para igualar 

as condições do início do sistema, para então ser reciclada. O sistema de retorno do condensado 

faz-se necessário no sistema fechado estudado pois é a melhor maneira de recuperar a água já 

tratada, e assim reduzir os custos com o consumo de água visto que a vazão de água de reposição 

(makeup) necessária reduziria. Outra vantagem do reciclo da corrente de condensado é a 

diminuição da geração de efluentes da planta, visto que a corrente de condensado deixa de ser 

descartada para ser reciclada, aumentando assim a ecoeficiência da planta (SENEVIRATNE, 

2007). 

Turton et al. (2009) comentam que os custos do processo de geração de vapor se 

consistem na obtenção do combustível queimado na caldeira e no tratamento da água que, 

dependendo da composição da alimentação e quantidade de condensado recuperado, pode vir a 

danificar a caldeira através de um processo de corrosão. Os autores comentam também que 

perdas no sistema de geração de vapor podem ocorrer, provenientes de possíveis vazamentos 

nos pontos de drenagem do condensado para retorno ao sistema e na caldeira. Visto isso, faz-

se necessária a utilização de uma corrente de makeup, como citada previamente, para repor essa 

quantidade de água perdida durante o ciclo. 

Em seu estudo, Dias (2017) fez um compilado das heurísticas referentes às perdas no 

sistema de geração de vapor. Utilizaram-se então as heurísticas propostas por ela neste trabalho, 

visto que Luyben (2011) e Turton et al. (2009) não fornecem informações acerca da planta de 

utilidades em seus estudos. Considerou-se então que a perda referente à purga na caldeira 

corresponde à 2,5% da vazão total de água do sistema, e as perdas durante todo o processo 

correspondem à 18% da vazão total de água no sistema. Estes valores foram utilizados para 

simulação da planta de geração de vapor no software UniSim® para análise da ecoeficiência da 

planta. 
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2.7.2. SISTEMA DE RESFRIAMENTO 

A água é um dos principais fluidos refrigerantes utilizados nas indústrias, visto que 

possui calor específico elevado, baixo valor de mercado, facilidade de obtenção e de descarte. 

Indústrias de energia lideram o ranking de setores que utilizam água como fluido refrigerante, 

seguido das siderúrgicas, refrigeração de ambientes e indústrias químicas completam o ranking 

(SENEVIRATNE, 2007). 

Existem três tipos de sistemas de resfriamento que podem ser encontrados em uma 

planta de utilidades de uma planta química. São eles o sistema aberto, sistema fechado e sistema 

aberto com recirculação. Um sistema aberto consiste em uma única passagem do fluido, sendo 

utilizado quando se tem uma disponibilidade quase ilimitada de água na planta, pois é retirada 

e posteriormente devolvida para o manancial de origem. São muito utilizados em plataformas, 

submarinos e outros. Em um sistema fechado, por outro lado, um fluido quente é resfriado sem 

o contato com algum fluido refrigerante, em um equipamento de troca térmica. O sistema 

fechado é muito utilizado em plantas pequenas nos quais a temperatura deve ser controlada em 

níveis diferentes dos obtidos nos outros sistemas, como exemplos turbinas a gás, radiadores de 

automóveis, resfriamento de compressores, entre outros. Por fim, um sistema aberto com 

recirculação, como utilizado neste trabalho, é empregado quando se faz necessário uma alta 

demanda de água de resfriamento no sistema, porém a disponibilidade é limitada. O sistema 

funciona com reciclo onde a água aquecida, após a utilização no processo, retorna para o 

sistema de resfriamento e é alimentada em uma torre de resfriamento cujo objetivo é reduzir 

sua temperatura para o valor inicial (DIAS, 2017). 

A Figura 2.11 ilustra o esquema correspondente ao funcionamento de uma torre de 

resfriamento. A corrente de água aquecida, proveniente do processo, é alimentada na torre em 

contracorrente com uma corrente de ar, onde ocorrem as transferências de calor e massa entre 

as duas que, através de uma parcela da corrente de água evaporada para o ar na torre, tem a sua 

temperatura reduzida, sendo então reciclada para o início do sistema. A troca térmica entre as 

duas correntes se dá pela roca de calor latente para o ar, ocorrendo uma evaporação de uma 

pequena parcela da corrente de água, e troca de calor sensível, que ocorre por convecção para 

o ar, visto que o mesmo é alimentado com uma temperatura inferior em relação à temperatura 

da corrente de água (PERRY et al., 1997). 
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Figura 2.11: Esquema de funcionamento de uma torre de resfriamento. 

 

  Fonte: Carvalho (2014). 

Em relação às perdas durante o ciclo do sistema de resfriamento, Dias (2017) fez um 

compilado em seu trabalho acerca das heurísticas referentes às perdas, a fim de se calcular a 

vazão da corrente de reposição (makeup) do sistema. Considerou-se então neste trabalho, 

baseado no estudo de Dias (2017), uma perda por arraste na torre de resfriamento de 0,3% da 

vazão do sistema, uma perda de 3% em relação à purga para evitar o acúmulo de sais no sistema, 

uma perda de 1% relacionada à evaporação da corrente na torre de resfriamento e uma perda 

total de 20% no sistema. 

 
  

 

2.8. ECOINDICADORES 

Segundo o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), o conceito 

de ecoeficiência é a competitividade na produção e colocação no mercado de bens e serviços, 

melhorando a qualidade de vida humana e minimizando os impactos ambientais e o consumo 

de recursos naturais, de uma empresa ou indústria (WBCSD, 2000). Já segundo Ishikawa e 

Huppes (2005), o conceito de ecoeficiência se baseia na criação de bens e prestação de serviços 

ao utilizar menos recursos e gerando menos poluições para atender uma demanda de projeto. O 

aspecto central da análise da ecoeficiência é baseado na sua metodologia de medição, que 

consiste em um indicador ou um conjunto de indicadores que dão uma visão acerca da eficiência 
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com que as empresas utilizam os recursos naturais limitados, incentivando-as a buscarem uma 

constante melhoria acerca das consequências ambientais que seus processos acarretam (FIGGE 

et al., 2014). 

Visto isso, é coerente afirmar que os ecoindicadores são desenvolvidos como 

ferramentas que fornecem informações simples e objetivas, resultando em um auxílio para a 

tomada de decisões para a melhora do desempenho e da ecoeficiência de uma empresa. Com 

os ecoindicadores, ou indicadores de ecoeficiência (como também são chamados), deve-se 

trabalhar tanto os princípios de eficiência produtiva como os conceitos de custo benefício 

(CALLENS e TYTECA, 1999). 

Existem diferentes maneiras de se medir a ecoeficiência de um processo através de 

indicadores, sendo duas metodologias principais: os “indicadores de aplicação geral” (generally 

applicable indicators) e os “indicadores específicos de negócios” (business specific indicators). 

A primeira metodologia é focada em um impacto ambiental que seu controle seja de interesse 

global e deve ter um aspecto econômico em comum a todos, podendo assim ser utilizado por 

todas as empresas e indústrias. A segunda metodologia é focada na definição da própria 

indústria ou empresa, variando de uma para outra. É possível a inclusão de ambas as 

metodologias no perfil de medidas de ecoeficiência de uma empresa (PASSETTI e TENUCCI, 

2016). 

Ecoindicadores são definidos como uma medida da performance ecológica de um 

processo em relação ao produto de interesse ou valor do serviço, o que resulta em uma razão 

entre uma variável ambiental e uma variável econômica. Particularmente, para o setor 

industrial, os ecoindicadores principais estão relacionados com o consumo de água, consumo 

energético, consumo de matérias-primas, emissão de poluentes, geração de efluentes líquidos e 

sólidos, entre outros (ESCAP, 2009). 

Existe uma gama de estudos que aplicam o conceito de ecoeficiência e ecoindicadores 

em seus trabalhos, como por exemplo o estudo da ecoeficiência para o transporte de gás natural 

(SALGADO, 2004), o estudo da ecoeficiência e impactos ambientais em atividades hospitalares 

(DEMAJOROVIC e TOLEDO, 2006), o estudo de utilização de bambu para processos de 

carbonização (MARTINELLI et al., 2004), avaliação da ecoeficiência em processos de 

separação de metanol-acetona (MANGILI et al., 2018), entre outros. Para o presente estudo, os 

ecoindicadores selecionados para análise da ecoeficiência da planta de produção de acetona são 

os ecoindicadores de: consumo energético, emissão de CO2, geração de efluentes líquidos e 

consumo de água. 
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2.8.1. ECOINDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO 

O ecoindicador de consumo energético (ECE) é definido pela razão da quantidade total 

de energia consumida em uma planta industrial, pela produção total do produto desejado 

(tproduto/h). Para esse cálculo, são contabilizados a quantidade de energia elétrica consumida 

pelos equipamentos e a quantidade de energia consumida na forma de combustível, como 

ilustrada pela Equação 7 (PEREIRA, 2013). 

𝐸𝐶𝐸 (𝐺𝐽 𝑡⁄ ) =  
𝐸𝐸 +  𝐸𝐶𝐿 +  𝐸𝐺𝑁 +  𝐸𝑉 +  𝐸𝐶𝑂 +  𝐸𝐶𝐺

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎
 

(7) 

Onde: 

EE = Energia elétrica oriunda de um fornecedor externo (GJ/h); 

ECL = Energia oriunda dos combustíveis líquidos (GJ/h); 

EGN = Energia oriunda do gás natural (GJ/h); 

EV = Energia em forma de vapor (GJ/h); 

ECO = Energia elétrica oriunda de cogeração (GJ/h); 

ECG = Energia dos combustíveis gasosos (GJ/h). 

 

 

2.8.2. ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

O ecoindicador de emissão de CO2 (EECO2) é definido pela razão entre a quantidade de 

combustíveis queimados em caldeiras, fornos de pirólise, fornos de incineração, flares, sistema 

de cogeração de energia e emissões indiretas por energia elétrica consumida, pela produção do 

produto desejado na planta (em tproduto/h), como mostrado na Equação 8 (PEREIRA, 2013). 
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𝐸𝐸𝐶𝑂2 (𝑡𝐶𝑂2
𝑡⁄ )

=  
𝐸𝐸𝐸 +  𝐸𝐸𝐶𝐿 + 𝐸𝐸𝐺𝑁 +  𝐸𝐸𝑉 +  𝐸𝐸𝐶𝑂 +  𝐸𝐸𝐶𝐺 +  𝐸𝐸𝐹𝐹 + 𝐸𝐸𝐹𝑉 + 𝐸𝐸𝐹𝑇

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎
 

(8) 

Onde: 

EEE = Emissão pela energia elétrica oriunda de fornecedor externo (tCO2/h); 

EECL = Emissão oriunda do consumo de combustíveis líquidos (tCO2/h); 

EEGN = Emissão oriunda do consumo de gás natural (tCO2/h); 

EEV = Emissão oriunda da geração de vapor (tCO2/h); 

EECO = Emissão oriunda de cogeração (tCO2/h); 

EECG = Emissão oriunda do consumo de combustíveis gasosos (tCO2/h); 

EEFF = Emissão fugitiva oriunda de alívio no flare (tCO2/h); 

EEFV = Emissão fugitiva oriunda de vazamentos de hidrocarbonetos (tCO2/h); 

EEFT = Emissão fugitiva oriunda do transporte de produtos e matérias-primas (tCO2/h). 

 

2.8.3. ECOINDICADOR DE GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

O ecoindicador de geração de efluentes líquidos (EGEL) é definido pela razão entre a 

vazão de efluentes líquidos (VEL), em m3/h, que será descartada pela planta industrial, pela 

produção do produto desejado pela mesma (tproduto/h), como descrito na Equação 9 (PEREIRA, 

2013). 

𝐸𝐺𝐸𝐿 (𝑚3 𝑡⁄ ) =  
𝑉𝐸𝐿

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎
 

(9) 
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2.8.4. ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

O ecoindicador de consumo de água (ECA) é definido pela razão entre a vazão total das 

correntes de água e vapor utilizadas na planta industrial, assim como correntes de água de 

processo, de resfriamento e vapor de aquecimento, pela taxa de produção do produto desejado 

(tproduto/h), como mostrado na Equação 10 (PEREIRA, 2013). 

𝐸𝐶𝐴 (𝑚3 𝑡⁄ ) =  
∑ 𝑉𝐿𝑖𝑖 +  ∑ 𝑉𝑉𝑗𝑗

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎
 

(10) 

Onde: 

VLi = Vazão da corrente de água líquida (m3/h); 

VVj = Vazão de vapor (m3/h). 

 

2.9. ICE – ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA 

Como previamente citado, o desenvolvimento de ecoindicadores em uma planta 

industrial demonstra-se uma ferramenta útil para análise da performance ambiental do processo. 

Entretanto, em muitos casos não é possível a observação clara da sustentabilidade através da 

análise de ecoindicadores de maneira isolada. Portanto, torna-se necessária a avaliação da 

ecoeficiência do processo através da análise conjunta dos ecoindicadores de um processo, seja 

para fins de comparação temporal de uma mesma planta industrial, ou até para comparação de 

ecoeficiência entre organizações diferentes, do mesmo ramo. 

Nesse contexto, uma metodologia denominada Environmental Fingerprint foi 

desenvolvida pela empresa BASF, que consiste na plotagem, em um gráfico tipo “radar”, dos 

valores comparativos entre si dos ecoindicadores analisados. Cada eixo do gráfico corresponde 

à um ecoindicador diferente, onde são indicados os valores correspondentes de cada processo 

para referido ecoindicador. A metodologia desenvolvida pela BASF consiste basicamente na 

análise conjunta de seis indicadores de sustentabilidade, sendo eles os de consumo energético, 

consumo de material, emissões, potencial toxicológico, risco e uso do solo, disponibilizados de 

forma adimensional. É possível realizar uma comparação entre as figuras geométricas formadas 

relacionadas para cada alternativa estudada, possibilitando a escolha da alternativa mais 
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ecoeficiente (SALING et al., 2002). A Figura 2.12 ilustra um exemplo fictício do método 

Fingerprint. 

Figura 2.12: Exemplo fictício da metodologia Fingerprint para três alternativas diferentes. 

 

Fonte: Pereira et al. (2014). 

Baseada na metodologia proposta pela BASF, Pereira et al. (2014) desenvolveram em 

seu estudo uma nova metodologia para comparação global entre ecoeficiências, denominada 

ICE – Índice de Comparação de Ecoeficiência. Essa metodologia usa como base a plotagem 

dos dados no gráfico radar proposto pela empresa BASF, onde os valores dos ecoindicadores 

estudados são normalizados e representados em um mesmo sistema de coordenadas. Entretanto, 

para a comparação entre as ecoeficiências são utilizadas as áreas dos polígonos formados para 

cada alternativa analisada, atuando como um índice. 

A normalização é realizada através do adimensionamento dos valores dos 

ecoindicadores, em que cada valor é dividido por um valor de referência (o valor mais elevado), 

que representa o pior cenário ambiental entre as alternativas propostas. Com isso, os valores 

dos ecoindicadores se apresentarão na forma adimensional e inseridos em um intervalo 

padronizado entre ]0;1]. Dessa maneira, é correto afirmar que quanto mais próximo o valor do 

ecoindicador analisado estiver de 1, mais próximo do pior cenário ambiental ele se encontrará 

(o valor referente ao pior cenário analisado obrigatoriamente será 1). De maneira análoga, 

quanto mais próximo o valor do ecoindicador analisado estiver de 0, mais afastado ele estará 

do pior cenário observado, se mostrando assim uma alternativa melhor e mais sustentável em 
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relação ao ecoindicador analisado e em relação ao pior cenário observado (PEREIRA et al., 

2014). 

Entretanto, como previamente citado, a análise de um ecoindicador isolado pode ser 

inconclusiva para determinação da ecoeficiência de um processo. Portanto, Pereira et al. (2014) 

propõe o cálculo das áreas dos polígonos formados no gráfico radar (que representam os 

conjuntos de ecoindicadores para cada alternativa estudada) como metodologia para 

comparação entre si, possibilitando a observação da alternativa que apresente o menor valor da 

área do polígono, o que representa a alternativa mais ecoeficiente entre as estudadas. Como 

exemplos para fins de compreensão, a Figura 2.13 e a Figura 2.14 ilustram as áreas dos 

polígonos formados no gráfico radar para uma empresa hipotética, desenvolvidas por Pereira et 

al. (2014), nos meses de março e junho, respectivamente, para os ecoindicadores hipotéticos de 

consumo energético, emissão de CO2, consumo de água, geração de efluentes líquidos e geração 

de resíduos sólidos. As áreas dos polígonos podem ser facilmente calculadas através da soma 

das áreas do triângulos formados, cujas laterais correspondem aos valores dos ecoindicadores 

de cada eixo do gráfico e os respectivos eixos adjacentes, e o valor do ângulo interno, que 

corresponde ao valor total de uma circunferência (360°) dividido pelo número de 

ecoindicadores analisados. 

Figura 2.13: Polígono hipotético formado no gráfico radar para o mês de março. 

 

Fonte: Pereira et al. (2014). 
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Figura 2.14: Polígono hipotético formado no gráfico radar para o mês de junho. 

 

Fonte: Pereira et al. (2014). 

Após o cálculo das áreas dos triângulos dos polígonos (cálculos esses omitidos neste 

trabalho), somaram-se os respectivos valores e encontraram-se os valores das áreas dos 

polígonos, denominados Índices, relacionados aos meses de março e junho. Com esses valores 

das áreas dos polígonos, Pereira et al. (2014) propõem uma equação cujo objetivo é a 

comparação entre as ecoeficiências hipotéticas dos dois meses estudados.  

𝐼𝐶𝐸 = (1 − 𝐴1 𝐴2⁄ ) 𝑥 100% (10) 

Onde:  

A1 = valor da área correspondente ao processo analisado; 

A2 = valor da área do polígono referente ao processo de referência. 

A Tabela 2.3 apresenta os valores calculados por Pereira et al. (2014) para as áreas dos 

polígonos formados para os meses de março e junho, assim como os valores de ICE – Índice 

de Comparação de Ecoeficiência para os meses estudados. Para fins de simplificação, foram 

omitidos os valores calculados para os outros meses presentes no estudo de Pereira et al. (2014), 

focando-se apenas na demonstração da comparação entre duas alternativas diferentes. Caso 

desejado, a análise de mais de uma alternativa, como no estudo citado, é realizada de maneira 

análoga ao apresentado neste trabalho. 
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Tabela 2.3: ICE para os meses de março e junho. 

 Março Junho 

Índice (Área do polígono) 2,348 1,584 

ICE - 32,51% 

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2014). 

O mês de março não apresenta um valor de ICE visto que o mesmo se apresenta como 

o valor de referência por apresentar o maior valor da área do polígono entre todos os meses 

apresentados por Pereira et al. (2014). É possível observar que o valor do Índice (área do 

polígono) referente ao mês de junho apresentou uma redução em relação ao valor do Índice do 

mês de março. Essa redução, representada pelo ICE, foi de 32,51% em relação ao mês de 

referência. Conclui-se então que, através da utilização da ferramenta ICE – Índice de 

Comparação de Ecoeficiência, o mês de junho obteve um ganho de ecoeficiência de 32,51% 

em relação ao pior cenário ambiental (mês de março). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA  

 

Neste capítulo são apresentadas as metodologias utilizadas no presente estudo, 

objetivando realizar as simulações computacionais das plantas de produção de acetona, sendo 

a primeira proposta por Luyben (2011) e a segunda proposta pelo autor, consistindo na 

implantação de integrações energéticas na planta original, visando uma melhora na 

ecoeficiência do processo. 

Devido à falta de informações fornecida por Luyben (2011) sobre as plantas de 

utilidades, como sistema de aquecimento por geração de vapor e sistema de resfriamento, foi 

utilizada uma metodologia baseada no trabalho de Mangili et al. (2016) para simulação das 

mesmas, porém com uma modificação visando uma melhora na ecoeficiência dos sistemas. 

Com o auxílio da simulação computacional das plantas de produção de acetona e das 

plantas de utilidade, torna-se viável o cálculo de seus respectivos ecoindicadores, consistindo-

se dos ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2, consumo de água e geração de 

efluentes. 

Após todos os cálculos previamente citados, foi utilizada a metodologia proposta por 

Pereira et al., (2014), que se baseia na comparação de ecoindicadores entre diferentes processos, 

visando fornecer uma perspectiva simplificada acerca da melhor opção de escolha do processo, 

baseando-se na melhor ecoeficiência entre as alternativas analisadas. Pereira et al., (2014) 

denominou sua metodologia de Índice de Comparação de Ecoeficiência. 

Em síntese, o seguinte procedimento foi realizado para resolução do trabalho: 

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

fornecidos por Luyben (2011); 

• Simulação do sistema de geração de vapor e do sistema de resfriamento; 

• Cálculo dos ecoindicadores referentes ao processo convencional; 

• Simulação do processo com integrações energéticas no software UniSim®, 

realizando as alterações necessárias a partir do processo convencional; 

• Cálculo dos ecoindicadores referentes ao processo modificado; 

• Comparação entre os ecoindicadores referentes aos dois processos através do Índice 

de Comparação de Ecoeficiência.  
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3.1. SIMULAÇÃO DO PROCESSO CONVENCIONAL 

No presente trabalho, a proposta foi simular a planta de acetona proposta por Luyben 

(2011), utilizando o software UniSim® Design Suite R390.1, pertencente à empresa 

Honeywell®, cuja licença está disponível na Universidade Federal Fluminense. 

A metodologia utilizada na simulação da planta de acetona encontra-se na Tabela 3.1, 

incluindo as adaptações e objetivos para esta simulação.  

Tabela 3.1: Metodologia de simulação do processo convencional (Continua). 

Descrição 

Simulação do processo convencional proposto por Luyben (2011): 

Referência: Luyben (2011).  

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UniSim®.  

Pacote Termodinâmico: UNIQUAC 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Mistura em proporção azeotrópica contendo 67% molar de isopropanol (IPA) e 

33% de água. 

Objetivo do processo: Produzir 32,25 kmol/h de acetona com 99,9% de pureza mantendo-se 

as especificações das correntes de alimentação. 

Adaptações:  

• Foi adicionado o par de bombas P-1101 A/B, o qual não foi representado na planta 

proposta por Luyben (2011). 

• Vasos de refluxo e bombas internas dos refervedores e condensadores das colunas não 

são demonstrados na simulação pois assume-se serem intrínsecas dos equipamentos, 

porém são consideradas no cálculo dos indicadores.  
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Tabela 3.1: Metodologia de simulação do processo convencional (Conclusão). 

Descrição 

Objetivo do trabalho: Fazer a simulação do processo proposta por Luyben (2011) a fim de 

obter dados para desenvolver indicadores ambientais e, com isso, propor mudanças na 

planta.  

Simulação: Solução numérica - UniSim® Design Suite R390. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

A reação utilizada no processo é a proposta por Luyben (2011), cujos parâmetros 

envolvidos se encontram na Tabela 3.2. A reação é endotérmica, reversível, ocorre em fase 

gasosa e suas temperaturas de entrada e saída são 373,5K e 624,0K, respectivamente. O calor 

fornecido ao reator é proveniente de um sistema de aquecimento de sal fundido, porém esse 

sistema não foi considerado nesse trabalho. Para o aquecimento do reator considerou-se vapor 

de alta pressão. 

Tabela 3.2: Parâmetros da reação. 

Parâmetros Reação direta Reação inversa 

k 22 x 106 1000 

Ea (kJ/kmol) 72380 9480 

Termos de concentração (kmol/m3) CIPA CAcetonaCH2 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011). 

A desidrogenação do isopropanol ocorre em um reator PFR contendo 450 tubos, 0,0504 

m de diâmetro e 6,096 m de comprimento, preenchidos com leito catalítico com fração de 

vazios de 0,5 e densidade de 2000 kg/m3, correspondendo à uma conversão final de 90%. 

A Figura 3.1 ilustra o fluxograma de processo desenvolvido no software UniSim® 

Design Suite R390 referente ao processo convencional de desidrogenação do isopropanol 

proposto por Luyben (2011). O processo será detalhado posteriormente. 
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Figura 3.1: Fluxograma referente ao processo de produção de acetona convencional. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®.
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3.2. SIMULAÇÃO DA PLANTA DE UTILIDADES 

Visto que Luyben (2011) não especifica em seu trabalho a metodologia utilizada para 

simulação das plantas de utilidades do processo, optou-se nesse trabalho pelo desenvolvimento 

das mesmas baseado no trabalho de Mangili et al. (2016). Nas Tabela 3.3 e Tabela 3.4 estão 

representadas as metodologias utilizadas para as simulações da planta de geração de vapor e da 

planta de resfriamento, respectivamente. 

Tabela 3.3: Metodologia de simulação do sistema de geração de vapor. 

Descrição 

Simulação da planta de geração de vapor: 

Referência: Mangili et al. (2016).  

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UniSim®. 

Pacote Termodinâmico: UNIQUAC 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Água. 

Objetivo do processo: Produzir vapor de alta pressão (HPS) nas condições de pressão de 41,83 

atm e temperatura de 253,7ºC.  

Considerações: As bombas do sistema operam com eficiência de 75%, o combustível da 

caldeira é o gás natural e a mesma opera com eficiência de 80%. Utilizou-se vapor de alta 

pressão (HPS) como fluido de processo para aquecimento de todas as correntes que demandam 

aquecimento. 

Heurísticas: As perdas de água no sistema de geração de vapor são provenientes da purga na 

caldeira (2,5% da vazão de água de BFW para a caldeira) e das perdas no processo (18% da 

vazão de água de BFW para a caldeira); o retorno de condensado é equivalente a 80% da vazão 

de BFW para a caldeira. 

Objetivo do trabalho: Fazer a simulação da planta de geração de vapor a fim de obter dados 

para desenvolver indicadores ambientais.  

Simulação: Solução numérica - UniSim® Design Suite R390. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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A caldeira do sistema de geração de vapor e a torre de refrigeração do sistema de 

resfriamento foram simuladas como trocadores de calor visando o ajuste otimizado dos 

parâmetros do processo. Ambos os sistemas possuem correntes de retorno visto que não foi 

considerado uma fonte de água constante disponível, como um rio ou o mar. 

Tabela 3.4: Metodologia de simulação do sistema de resfriamento  

Descrição 

Simulação da planta de resfriamento: 

Referência: Mangili et al. (2016).  

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UniSim®.  

Pacote Termodinâmico: UNIQUAC 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Água. 

Objetivo do processo: Produzir água de resfriamento à 30°C e 5,093 atm.  

Considerações: As bombas do sistema operam com eficiência de 75% e a torre de 

refrigeração opera com eficiência de 85%. 

Heurísticas: as perdas na corrente de água estão na purga da torre de refrigeração (3% da 

vazão da água de resfriamento), no arraste (0,3% da vazão da água de resfriamento), na 

evaporação (1% da vazão da água de resfriamento) e no processo (20% da vazão da água de 

resfriamento). 

Objetivo do trabalho: Fazer a simulação da planta de resfriamento a fim de obter dados para 

desenvolver indicadores ambientais.  

Simulação: Solução numérica - UniSim® Design Suite R390. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

3.3. ECOINDICADORES 

A metodologia para o cálculo dos ecoindicadores de consumo energético, emissão de 

CO2, geração de efluentes e consumo de água encontra-se na Tabela 3.5. A quantificação dos 
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mesmos levou em consideração toda a planta de produção de acetona, em conjunto com as 

plantas de utilidades previamente citadas, igualmente baseado no trabalho de Mangili et al. 

(2016). 

Tabela 3.5: Metodologia de desenvolvimento dos ecoindicadores. 

Descrição 

Cálculo dos ecoindicadores ambientais. 

Referência: Mangili et al. (2016).  

Produto base: Todos os ecoindicadores calculados se baseiam na razão de seus valores 

divididos pelo valor correspondente à produção de acetona na corrente de condensado de 

topo da primeira coluna de destilação, em tACE/h. 

Consumo energético: Toda a energia utilizada na planta em resfriadores, bombas e 

consumida na caldeira para a geração de vapor. Unidade: GJ/h.  

Emissão de CO2: Emissões indiretas e emissões por queima de gases para geração de 

energia. Não são consideradas emissões por transporte e/ou vazamentos. Unidade: tCO2/h.  

Geração de efluentes: Corrente de água proveniente do produto de fundo da segunda 

coluna de destilação e purgas nas plantas de utilidades. Unidade: m3H2O/h. 

Consumo de água: Consumo de água total na planta, sendo considerado a corrente de 

processo na torre de absorção e as correntes dos sistemas de utilidades. Unidade: m3H2O/h. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

O ecoindicador de consumo de água foi baseado na metodologia que Mangili et al. 

(2016) utilizou em seu estudo, que consiste na soma de todas as correntes que possuem água 

dividido pela produção de acetona. São consideradas as seguintes correntes para o cálculo do 

ecoindicador de água: corrente de processo da torre de absorção, corrente do sistema de geração 

de vapor e a corrente do sistema de resfriamento. 

Para o cálculo das vazões de água necessárias para as plantas de utilidades, utilizou-se 

trocadores de calor hipotéticos, sendo resfriadores para o sistema de geração de vapor e 

aquecedores para o sistema de resfriamento. Com a simulação da planta principal no UniSim®, 

foi possível retirar e posteriormente somar, de maneira independente, as energias dos 

equipamentos que utilizam vapor e as energias dos equipamentos que utilizam água de 

resfriamento. 
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Com esses dados de energias, é possível o cálculo das vazões de água necessárias para 

cada planta de utilidade. Esse cálculo dá-se através da simulação de um resfriador hipotético 

para o sistema de geração de vapor e um aquecedor hipotético para o sistema de resfriamento, 

visto que esses trocadores simulam a troca térmica total necessária para cada sistema de 

utilidade correspondente. Especificou-se os valores referentes de energias nesses simuladores 

hipotéticos, assim como as condições de temperatura e pressão pré-determinadas das correntes 

de água de entrada e saída de cada sistema, e consequentemente o simulador UniSim® fornece 

as vazões necessárias das correntes de água para suprir as demandas das plantas de utilidades, 

como exemplificado na Figura 3.1 e na Figura 3.2. 

Figura 3.2: Simulação do consumo de água para o sistema de geração de vapor. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

Figura 3.3: Simulação do consumo de água para o sistema de resfriamento. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

3.4. SIMULAÇÃO DO PROCESSO MODIFICADO 

Após a análise dos ecoindicadores referentes à simulação do processo convencional, 

optou-se pela modificação do mesmo visando uma otimização do processo e consequentemente 

uma maior ecoeficiência do mesmo. Integrações energéticas, reaproveitamento de correntes e 

otimizações de projeto nas plantas de utilidades são exemplos de modificações adotadas por 

este trabalho, como representadas na Tabela 3.6. A planta modificada foi posteriormente 

simulada e otimizada no software UniSim®. 
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Tabela 3.6: Metodologia de simulação do processo modificado. 

Descrição 

Simulação do processo modificado, previamente desenvolvido por Luyben (2011): 

Referência: Luyben (2011).  

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UniSim®.  

Pacote Termodinâmico: UNIQUAC 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Mistura em proporção azeotrópica contendo 67% molar de isopropanol (IPA) 

e 33% de água. 

Objetivo do processo: Produzir 32,25 kmol/h de acetona com 99,9% de pureza mantendo-

se as especificações das correntes de alimentação. 

Modificações:  

• Remoção do aquecedor HE-1101 e do resfriador HE-1102, e implementação de um 

trocador de calor visando uma integração energética entre a corrente de entrada do 

reator e a corrente de saída do mesmo, desempenhando a função dos equipamentos 

removidos. 

• Implementação de um trocador de calor visando uma integração energética entre a 

corrente de entrada da primeira coluna de destilação (T-1102) com a corrente de 

produto de fundo da segunda coluna de destilação (T-1103). 

• Reciclo da corrente de produto de fundo da segunda coluna de destilação (T-1103) 

para a corrente de entrada da absorvedora (T-1101). 

• Otimização dos parâmetros de projeto da planta do sistema de geração de vapor.  

Objetivo do trabalho: Fazer a simulação do processo modificado a fim de obter dados para 

desenvolver indicadores ambientais e, com isso, comparar a ecoeficiência de ambas as 

plantas.  

Simulação: Solução numérica - UniSim® Design Suite R390. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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3.5. ICE - ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA 

A metodologia adotada neste trabalho para comparação entre os ecoindicadores dos 

processos convencional e modificado dá-se através da metodologia desenvolvida por Pereira 

(2014), que consiste em um gráfico radar em que cada eixo do polígono formado representa um 

ecoindicador diferente, denominado por ela como ICE – Índice de Comparação de 

Ecoeficiência. 

A avaliação das ecoeficiências em relação a ambas as plantas se dá através da 

comparação das áreas dos polígonos referentes a cada planta. Para isto, é necessário a 

normalização dos valores dos ecoindicadores. Esta normalização dá-se através da divisão do 

valor do ecoindicador avaliado pelo maior valor desse mesmo ecoindicador presente em todos 

os objetos de estudo do trabalho. Este procedimento é realizado para todos os ecoindicadores 

avaliados, resultando em um gráfico radar cujo intervalo de cada ecoindicador se encontra em 

]0,1] (PEREIRA et al., 2014). 

O processo estudado cujos valores de ecoindicadores são mais elevados em relação aos 

demais é chamado de processo de referência, e seus valores de ecoindicadores serão utilizados 

como valores bases para a normalização de todos os valores estudados, se tornando o 

denominador da divisão para os cálculos das normalizações. Após a normalização e construção 

dos gráficos radares para cada planta, é calculada a área de cada gráfico e posteriormente 

comparadas entre si, encontrando assim o valor referente à diferença de ecoeficiência entre as 

duas plantas de produção de acetona. O valor final do ICE – Índice de Comparação de 

Ecoeficiência dá-se através da Equação 10, introduzida no capítulo anterior. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1. SIMULAÇÃO DA PLANTA PROPOSTA POR LUYBEN (2011) 

O PFD resultante da simulação da planta proposta por Luyben (2011) é demonstrado na 

Figura 4.1. Para melhor entendimento do processo, este tópico foi dividido em seções diferentes 

da planta, apresentando-se em ordem sequencial do processo, que correspondem à seção de 

alimentação, seção de reação, seção de resfriamento da corrente de produto, seção de 

recuperação de H2,  seção de recuperação de acetona e seção de recuperação de IPA.  

A Tabela 4.1 compara os parâmetros nas principais correntes do processo, entre a planta 

proposta por Luyben (2011) e a planta simulada neste trabalho. Um erro percentual abaixo de 

5% nos resultados comparados foi considerado satisfatório para a simulação precisa do processo 

no software UniSim®. 

 

4.1.1. SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

A seção de alimentação consiste na mistura de duas correntes em um vaso acumulador 

(V-1101). A primeira corrente (denominada Alimentação) é a corrente de alimentação do 

processo, contendo IPA e água em proporções azeotrópicas (67% molar IPA e 33% molar de 

água). Essa corrente é alimentada no vaso a uma temperatura de 46,4°C e 0,9968 atm, contendo 

uma vazão total de 51,96 kmol/h (34,82 kmol/h de IPA e 17,14 kmol/h de água). 

A segunda corrente (denominada Reciclo) é um reciclo proveniente do produto de topo 

da segunda coluna de destilação (T-1103). Essa corrente é alimentada no vaso acumulador a 

uma temperatura de 79,38°C e 1,0 atm, com vazão de 5,9 kmol/h de uma mistura azeotrópica 

de IPA e água (64% e 35% em fração molar, respectivamente), contendo 1% de acetona. 

A corrente de saída do vaso acumulador (denominada 1) possui uma vazão de 57,86 

kmol/h, temperatura de 50,17°C e 0,9968 atm, e entra em uma bomba centrífuga (P-1101 A/B), 

elevando sua pressão até 2,6 atm e temperatura de 50,25°C. A corrente resultante então é 

inserida em um vaporizador (HE-1101), aumentando sua temperatura até 106,2°C e mantendo-

se a pressão de 2,6 atm, tornando a corrente gasosa (denominada 3). 
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4.1.2. SEÇÃO DE REAÇÃO 

A corrente 3 é então inserida no reator (R-1101), sendo este um PFR tubular horizontal 

de 5,05 cm de diâmetro e 6,096 m de comprimento, constituído de 450 tubos preenchidos com 

leito catalítico com densidade de 2000 kg/m3 e fração de vazios de 0,5. A corrente é aquecida 

ao longo do reator até uma temperatura de 350°C, enquanto paralelamente ocorre a reação em 

fase gasosa de desidrogenação do isopropanol. Essa que atinge uma taxa de conversão de 

89,35% e resulta em uma corrente de saída (denominada 4) com temperatura de 350°C, pressão 

de 1,87 atm e uma vazão total de 92,34 kmol/h, constituindo-se de, em fração molar, 37,41% 

de acetona, 37,34% de hidrogênio, 4,45% de isopropanol e 20,79% de água. As vazões mássicas 

de entrada e saída do reator se mantiveram constantes com o valor de 2669 kg/h, como era 

esperado devido ao balanço de massa do processo. 

 

 

4.1.3. SEÇÃO DE RESFRIAMENTO DA CORRENTE DE PRODUTO 

A corrente 4 então é resfriada através de dois resfriadores em série (HE-1102 e HE-

1103). Primeiramente a corrente é resfriada até 45°C no primeiro trocador, com uma queda de 

pressão de 0,123 atm. Posteriormente a corrente é então resfriada no segundo resfriador, caindo 

sua temperatura até 20°C e sua pressão até 1,61 atm (corrente Pré-flash). Nessas condições, a 

corrente se torna uma mistura heterogênea composta por uma fase líquida e uma fase gasosa, 

correspondendo a uma fração de vapor de 0,4253. 

 

 

4.1.4. SEÇÃO DE RECUPARAÇÃO DE H2 

A corrente Pré-flash então é inserida em um vaso flash (V-1102) visando a separação 

da fase líquida com a fase gasosa, cujas correntes mantém as condições de temperatura e 

pressão. A corrente de fundo (denominada 7) é líquida e possui vazão de 53,07 kmol/h, 

contendo frações molares de 57,13% de acetona, 7,5% de IPA, 35,35% de água e traços de 

hidrogênio. A corrente de topo (denominada 6) é gasosa e possui vazão de 39,27 kmol/h, 

contendo frações molares de 87,78% de hidrogênio, 10,77% de acetona, 1,11% de água e 0,33% 

de isopropanol. 

Visando recuperar os 10,77% de acetona (correspondente a 4,23 kmol/h) da corrente 6, 

ela é inserida no fundo de uma coluna absorvedora (T-1101), projetada para operar a 1,5 atm, 

em contracorrente com uma corrente de água alimentada no topo da coluna (denominada 
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Água_e). Corrente essa que possui temperatura de 46,85°C, pressão de 1,5 atm e vazão de 20 

kmol/h de água pura. 

A corrente de topo (denominada Gás) possui temperatura de 40,27°C, pressão de 1,48 

atm e vazão de 38,89 kmol/h, contendo as frações molares de 88,65% de hidrogênio, 6,43% de 

acetona (correspondente à 2,5 kmol/h), 4,9% de água e 0,01% de isopropanol. A corrente de 

fundo da absorvedora (denominada 8) possui temperatura de 26,12°C, pressão de 1,6 atm e 

vazão de 20,38 kmol/h, contendo as frações molares de 90,91% de água, 8,48% de acetona 

(correspondente à 1,73 kmol/h), 0,60% de isopropanol e 0,01% de hidrogênio. 

A corrente 8 então é misturada com a corrente 7, resultando na corrente 9. Essa corrente 

possui temperatura de 21,33°C, pressão de 1,6 atm e vazão de 73,45 kmol/h, contendo frações 

molares de 43,63% de acetona, 50,77% de água, 5,59% de isopropanol e 0,01% de hidrogênio. 

 

 

4.1.5. SEÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ACETONA 

A corrente 9 então é inserida no estágio 54 de uma coluna de destilação (T-1102) para 

a recuperação da acetona, com 0,8915 m de diâmetro e projetada para operar em uma pressão 

de 1,0 atm como proposto por Luyben (2011). A coluna possui 66 estágios, sendo o primeiro 

estágio um condensador parcial (HE-1104) e o último o refervedor (HE-1105) da coluna. 

O condensador parcial, no topo da coluna, divide a corrente de produto entre uma coluna 

de destilado líquido (denominada Acetona) e uma corrente de destilado gasoso (denominada 

Vent). A corrente Vent possui temperatura de 50,77°C, pressão de 1,0 atm e vazão total de 0,05 

kmol/h, cujas frações molares correspondem a 17,0% de hidrogênio, 82,36% de acetona, 0,6% 

de água e contém traços de isopropanol. Após deixar o condensador parcial, a corrente Vent se 

junta com a corrente Gás, formando a corrente Hidrogênio, que vai para estocagem. Esta 

corrente possui temperatura de 40,3°C, pressão de 1,0 atm e vazão molar de 38,94 kmol/h, cujas 

frações molares correspondem a 88,55% de hidrogênio, 6,53% de acetona, 4,90% de água e 

0,01% de isopropanol. 

A corrente Acetona é a corrente de produto desejada pelo projeto e, após passar pela 

coluna, vai para estocagem com temperatura de 50,77°C, pressão de 1,0 atm e vazão molar de 

32,26 kmol/h, cujas frações molares correspondem à 99,0% de acetona, 1,0% de água e traços 

de isopropanol e hidrogênio. 

O produto de fundo da coluna é a corrente 10, que sai do refervedor com uma 

temperatura de 83,13°C, pressão de 1,0 atm e vazão molar de 41,14 kmol/h, cujas frações 

molares correspondem à 89,87% de água, 9,97% de isopropanol e 0,15% de acetona. Após sair 
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da coluna, essa corrente é inserida em uma bomba centrífuga (P-1102 A/B), que eleva sua 

pressão até 1,396 atm (corrente 11). 

 

4.1.6. SEÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE IPA 

A corrente 11 então é inserida no 15º estágio de uma coluna de destilação (T-1103), cujo 

objetivo é a recuperação do isopropanol para reciclo, assim como a separá-lo da água. Segundo 

Luyben (2011), a coluna possui 0,251 m de diâmetro e opera à uma pressão de 1,0 atm. Possui 

20 estágios, sendo o primeiro estágio um condensador total (HE-1106) e o último o refervedor 

(HE-1107). 

A corrente de fundo do refervedor (denominada Água) sai com uma temperatura de 

95,8°C, pressão de 1,0 atm, e vazão molar de 35,24 kmol/h, cujas frações molares são 99,1% 

de água, e 0,9% de isopropanol. Essa corrente passa por um resfriador (HE-1108), que reduz 

sua temperatura até 30°C (corrente Água_descarte), permitindo assim o descarte da corrente de 

água no meio ambiente. 

A corrente de topo proveniente do condensador parcial (denominada IPA_reciclo) 

possui temperatura de 79,39°C, pressão de 1,0 atm e vazão molar de 5,90 kmol/h, cujas frações 

molares correspondem à uma mistura azeotrópica de 64% de isopropanol e 35% de água, 

contendo cerca de 1% de acetona residual. Essa corrente de reciclo alimentará o processo junto 

com a corrente Alimentação, como previamente citado no tópico “Seção de alimentação”. 
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Figura 4.1: PFD resultante da simulação da planta proposta por Luyben (2011). 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®. 
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Tabela 4.1: Comparação dos resultados da simulação com a planta proposta. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Os dados apresentados na Tabela 4.1 demonstram que foram obtidos, de maneira geral, 

resultados bem próximos aos informados no artigo de referência, tendo em sua maioria seus 

erros percentuais absolutos inferiores a 2%. Pode-se observar a existência de valores elevados 

de erros, que podem ser justificados pelo baixo valor absoluto da variável medida, visto que 

quanto menor seu valor absoluto, maior será o valor do erro percentual p/ desvios pequenos. 

Outra justificativa encontra-se no fato de Luyben ter utilizado em seu estudo o software Aspen 

Plus®, enquanto no presente trabalho foi utilizado o simulador UniSim®. 

 As demais divergências foram atribuídas a diferenças na simulação 

computacional e aproximações do simulador. Diante dessas observações, os resultados da 

simulação foram considerados satisfatórios e coerentes com o artigo de referência. 

 

 

4.2. SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DE UTILIDADES 

4.2.1. PLANTA DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR 

Na Figura 4.2 é encontrada a simulação da planta de geração de vapor realizada no 

software UniSim®, baseado no que Mangili et al. (2016) fizeram em seu trabalho. A planta se 

baseia em um ciclo fechado, que consiste de uma corrente de água (denomidada Pré_bomba) 

com temperatura de 30°C e pressão de 1,0 atm. Essa corrente é bombeada através de uma bomba 

centrífuga (P-1201) até a pressão de 41,83 atm (corrente Pré_caldeira). Então essa corrente é 

aquecida em uma caldeira até as condições necessárias para a formação de vapor de alta pressão, 

cuja temperatura corresponde à 253,7°C e pressão de 41,79 atm (corrente HPS). 

Essa corrente de vapor então é utilizada para o processo de desidrogenação do 

isopropanol, atuando como correntes de aquecimento requeridas pelos trocadores de calor HE-

1101, HE-1105 (refervedor da T-1102) e HE-1107 (refervedor da T-1103), assim como para o 

sistema de aquecimento do reator da planta (R-1101). Todo o processo foi representado como 

um resfriador hipotético denominado Processo. A vazão de água necessária na planta de 

geração de vapor para atender a demanda da planta de produção de acetona, assim como a 

corrente de makeup necessária para repor as perdas de água no processo serão detalhadas 

posteriormente neste tópico. 

Após atender as demandas do processo, a corrente de vapor retorna para o sistema de 

geração de vapor como líquido saturado (corrente Água_proces) cuja temperatura corresponde 

à 231,1°C e pressão de 28,27 atm. Essa corrente então é alimentada em um resfriador (HE-

1201) que opera com água de resfriamento, cujo intuito é esfriar a corrente até 30°C e pressão 

de 1,0 atm (denominada Água_reciclo), condições essas iguais às condições da corrente de 
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alimentação do sistema (corrente Pré_bomba). A corrente  Água_reciclo então retorna ao 

sistema junto com a corrente Makeup, com igualdade de temperatura e pressão, cuja finalidade 

é a de repor a quantidade de água perdida ao longo do ciclo, através de perdas no processo 

(representado pela corrente Perdas) e da purga na caldeira (representado pela corrente Purga). 

Essas duas correntes (Água_reciclo e Makeup) então se juntam e são recicladas ao início do 

sistema fechando o ciclo da planta de geração de vapor. 

 

Figura 4.2: PFD resultante da simulação da planta de geração de vapor convencional. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®. 

 

Para o cálculo da vazão de água da planta de geração de vapor necessária para atender 

a demanda do processo de desidrogenação do isopropanol, utilizou-se a soma das energias 

requeridas por cada equipamento que utiliza o vapor de alta pressão como fonte de 

aquecimento, como mostrado na Tabela 4.2. Então simulou-se um resfriador de calor hipotético 

que utiliza a energia total requerida para o sistema de geração de vapor como parâmetro para o 

cálculo da vazão necessária de água. 
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Tabela 4.2: Energia requerida pelos equipamentos. 

Equipamento Energia requerida (GJ/h) 

HE-1101 2,74 

R-1101 3,37 

HE-1105 3,09 

HE-1107 0,40 

Total: 9,60 

Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 

 

A quantidade total de água necessária no sistema de geração de vapor leva em conta a 

demanda necessária para atender o processo de desidrogenação do isopropanol, assim como 

leva em conta também as perdas durante o processo e durante a purga na cadeia. As vazões 

requeridas seguem as heurísticas propostas no estudo de Dias (2017), e as vazões de água 

correspondentes, fornecidas pelo software UniSim®, se encontram na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3: Vazões de água requeridas no sistema de geração de vapor. 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão requerida pelo processo 5,63 

Perdas (18%) 1,01 

Purga (2,5%) 0,14 

Vazão total requerida pelo sistema 5,77 

Reposição (Makeup) 1,16 

Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 

O resultado da simulação e os parâmetros por ela fornecidos foram considerados 

satisfatórios para a continuidade do presente trabalho. 
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4.2.2. PLANTA DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO 

Na Figura 4.3 encontra-se o PFD resultante da simulação do sistema de resfriamento 

realizado no software UniSim®, como proposto por Mangili et al. (2016). Assim como o 

sistema de geração de vapor, o sistema de resfriamento é constituído por um ciclo fechado em 

que o fluido de processo utilizado é a água. 

 

Figura 4.3: PFD resultante da simulação da planta de resfriamento convencional. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®. 

 

O sistema constitui-se de uma corrente de água (denominada 1) de temperatura 30°C e 

pressão de 4,895 atm, que é inserida em uma bomba centrífuga (P-1301 A/B) que eleva sua 

pressão até 5,093 atm (corrente Pré_proces), condições essas ideais para utilização como fluido 

de resfriamento do processo de desidrogenação do isopropanol. Essa corrente então é enviada 

para os equipamentos do processo principal que demandam um resfriamento de suas correntes, 

que são os trocadores de calor HE-1102, HE-1103 e HE-1108, e os condensadores da T-1102 e 

T-1103 (HE-1104 e HE-1106, respectivamente). O cálculo das vazões de água necessárias no 

sistema de resfriamento foi realizado de maneira análoga ao sistema de geração de vapor, e será 

demonstrado posteriormente. 

Após atender a demanda do processo convencional, a corrente de água de resfriamento 

retorna para o sistema com temperatura de 45°C e pressão de 4,895 atm (corrente Pós_proces). 
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Essa corrente então é misturada com a corrente de Makeup do sistema (denominada Makeup_2), 

que foi previamente bombeada por uma boma centrífuga (P-1302 A/B) até atingir a pressão de 

4,895 atm, mantendo-se sua temperatura original de 30°C. Essa mistura então, representada 

pela corrente Pré_cooler, possui temperatura de 41,5°C e pressão de 4,895 atm, e é alimentada 

na torre de refrigeração (denominada Air Cooler), reduzindo sua temperatura até 30°C e pressão 

de 4,895 atm (corrente Pós_cooler), sendo essa corrente então reciclada para o início do 

processo, completando assim o ciclo fechado do sistema de resfriamento. 

O cálculo das vazões de água necessárias para atender a demanda do processo de 

desidrogenação do isopropanol foi realizado de maneira análoga ao sistema de geração de 

vapor, baseando-se na simulação de um aquecedor hipotético utilizando-se o valor das energias 

somadas dos equipamentos que utilizam a água de resfriamento como fluido de processo. Além 

dos equipamentos do processo de desidrogenação do isopropanol que demandam a utilização 

da água de resfriamento, o resfriador HE-1201 do sistema de geração de vapor também 

necessita desse fluido para resfriar a corrente de líquido saturado, portanto o valor de sua 

energia também será somado para o cálculo da vazão total de água demandada, como 

demonstrado na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Energia requerida pelos equipamentos. 

Equipamento Energia requerida (GJ/h) 

HE-1102 3,27 

HE-1103 0,54 

HE-1104 2,75 

HE-1106 0,37 

HE-1201 4,01 

Total: 10,94 

Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 

 

A quantidade total de água necessária no sistema de resfriamento leva em conta a 

demanda necessária para atender o processo de desidrogenação do isopropanol, assim como 

leva em conta as perdas durante o processo, perdas por arraste, uma purga e a evaporação na 

torre de refrigeração, o que faz com que a queda de temperatura ocorra de maneira mais 

eficiente. As vazões requeridas seguem as heurísticas propostas no estudo de Dias (2017), e as 
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vazões de água correspondentes, fornecidas pelo software UniSim®, se encontram na Tabela 

4.5. 

 

Tabela 4.5: Vazões de água requeridas no sistema de resfriamento. 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão requerida pelo processo 173,10 

Perdas (20%) 34,63 

Evaporação (1%) 1,80 

Arraste (0,3%) 0,54 

Purga (3%) 5,37 

Vazão total requerida pelo sistema 180,80 

Reposição (Makeup) 42,34 

Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 

A simulação da planta de resfriamento e os parâmetros fornecidos pela mesma se 

mostraram satisfatórios e condizentes com o esperado. Foi possível observar que o sistema 

demanda uma vazão de água elevada, visto que a mesma atende a demanda principalmente do 

trocador HE-1201 do sistema de geração de vapor. Para otimizar esse processo e torná-lo mais 

ecoeficiente, posteriormente neste trabalho será sugerida uma alteração de projeto no sistema 

de geração de vapor, que resultará em uma demanda menor das correntes de fluido de processo, 

e consequentemente da corrente de reposição (Makeup). 

 

4.3. ECOINDICADORES DO PROCESSO CONVENCIONAL 

4.3.1. ECOINDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO 

Para o cálculo do ecoindicador de consumo energético, foi considerada a soma dos 

valores totais de energia de todos os equipamentos que dependem da eletricidade para 

funcionarem, ou da queima de combustível. Portanto, foram desconsiderados os trocadores de 

calor que utilizam as correntes das plantas de utilidades, sejam do sistema de geração de vapor 

ou do sistema de resfriamento, para o cálculo do ecoindicador. 

Através das simulações do processo de desidrogenação do isopropanol e das plantas de 

utilidades, demonstrada nos tópicos anteriores, foi possível a coleta dos valores das energias 
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necessárias para cada equipamento, e posteriormente foi possível a soma desses valores e o 

cálculo do ecoindicador de consumo energético do processo. 

Na Tabela 4.6 são encontrados os equipamentos utilizados para o cálculo, assim como 

suas respectivas eficiências, seus valores correspondentes de energia fornecidos pelo software 

UniSim®, e por fim o valor calculado para o ecoindicador de consumo energético da planta 

total de desidrogenação de acetona. 

Tabela 4.6: Desenvolvimento do ecoindicador de consumo energético. 

Fonte Eficiência Energia (GJ/h) 

Bomba (P-1101 A/B) 75% 1,42.10-3 

Bomba (P-1102 A/B) 75% 1,05.10-4 

Bomba (P-1201 A/B) 75% 3,17.10-2 

Caldeira 80% 19,31 

Bomba (P-1301 A/B) 75% 4,61.10-3 

Bomba (P-1302 A/B) 75% 2,22.10-2 

Consumo energético total (GJ/h) 19,37 

Produção de acetona (tACE/h) 1,86 

Ecoindicador de consumo energético (GJ/tACE) 10,41 

Fonte: Dados retirados das simulações no software UniSim®. 

É possível observar que a a maior parte da energia consumida se dá através da queima 

de gás natural na caldeira do sistema de geração de vapor, correspondendo à 99,69% do 

consumo energético da planta. 
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4.3.2. ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

Segundo o IPCC (2006), existem três tipos de emissão de CO2 em uma planta química. 

São essas as emissões indiretas, as emissões por combustão e as emissões fugitivas. 

As emissões indiretas são provenientes de fontes externas de energia, sendo 

consideradas neste trabalho como as provenientes de energia elétrica. As emissões por 

combustão são provenientes da queima de combustível com objetivo de aquecimento direto ou 

da geração de vapor em caldeiras. As emissões fugitivas são provenientes da queima de 

correntes direcionadas para o flare, que neste trabalho foi considerado a não existência desse 

tipo de emissão. 

As emissões de CO2 provenientes do consumo energético foram determinadas por meio 

do fator de conversão de 0,0208 tCO2/GJ (MCTIC, 2019), enquanto para as emissões por 

combustão de gás natural na caldeira para geração de vapor, considerou-se o fator de conversão 

de 0,0561 tCO2/GJ (IPCC, 2006), como demonstrado na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7: Fatores de conversão para o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2. 

Tipo Fator de conversão Referência 

Conversão de Energia Elétrica em CO2 0,0208 tCO2/GJ MCTI (2019) 

Conversão de Energia em CO2 (base Gás Natural) 0,0561 tCO2/GJ IPCC (2006) 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

A Tabela 4.8 demonstra os resultados obtidos para o cálculo dos valores de emissão de 

CO2 para cada equipamento considerado, assim como a indicação do tipo de emissão 

correspondente, e por fim o valor calculado para o ecoindicador de emissão de CO2 para a 

planta de desidrogenação do isopropanol proposta por Luyben (2011) em conjunto com as 

plantas de utilidades propostas por Mangili et al. (2016). 

 

Tabela 4.8: Desenvolvimento do ecoindicador de emissão de CO2 (Continua). 

Fonte 
Tipo de 

emissão 
Eficiência 

Energia 

(GJ/h) 

Emissão de CO2 

(tCO2/GJ) 

Bomba (P-1101 A/B) Indireta 75% 1,43.10-3 2,98.10-5 

Bomba (P-1102 A/B) Indireta 75% 1,05.10-4 2,19.10-6 
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Tabela 4.8: Desenvolvimento do ecoindicador de emissão de CO2 (Conclusão). 

Fonte 
Tipo de 

emissão 
Eficiência 

Energia 

(GJ/h) 

Emissão de CO2 

(tCO2/h) 

Bomba (P-1201 A/B) Indireta 75% 3,17.10-2 6,59.10-4 

Caldeira Combustão 80% 19,31 1,08 

Bomba (P-1301 A/B) Indireta 75% 4,61.10-3 9,58.10-5 

Bomba (P-1302 A/B) Indireta 75% 2,21.10-2 4,61.10-4 

Emissão de CO2 total (tCO2/h) 1,08 

Produção de acetona (tACE/h) 1,86 

Ecoindicador de emissão de CO2 (tCO2/tACE) 0,58 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

4.3.3. ECOINDICADOR DE GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

O ecoindicador de geração de efluentes líquidos se baseia na quantificação do volume 

de água descartado pela planta completa. Neste trabalho foi considerado que a corrente 

Água_descarte e as purgas realizadas pelo sistema de geração de vapor e pelo sistema de 

resfriamento constituem-se de correntes de águas destinadas ao descarte na planta. A Tabela 

4.9 identifica os volumes relacionados a cada corrente citada. 

 

Tabela 4.9: Vazões volumétricas de água descartada pela planta. 

Corrente Vazão (m3/h) 

Água_descarte 0,66 

Purga (Geração de vapor) 0,14 

Purga (Resfriamento) 5,37 

Total 6,17 

Fonte: Dados retirados das simulações no software UniSim®. 

 

A Tabela 4.10 apresenta o valor do ecoindicador de geração de efluentes líquidos para 

a planta de desidrogenação do isopropanol proposta por Luyben (2011) em conjunto com as 

plantas de utilidades desenvolvidas. 



72 
 

 

Tabela 4.10: Desenvolvimento do ecoindicador de geração de efluentes líquidos. 

Vazão volumétrica de efluente líquido descartado (m3/h) 6,17 

Produção de acetona (tACE/h) 1,86 

Ecoindicador de geração de efluente líquido (m3/tACE) 3,32 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

4.3.4. ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

Para o cálculo do ecoindicador de consumo da água total na planta de desidrogeação de 

acetona, considerou-se as vazões volumétricas utilizadas para a corrente de água de processo 

da torre de absorção (corrente Água_e) e para as correntes de água totais do sistema de geração 

de vapor e do sistema de resfriamento. A Tabela 4.11 indica as vazões volumétricas requeridas 

pelas correntes citadas, assim como o cálculo do ecoindicador de consumo de água total da 

planta. 

 

Tabela 4.11: Desenvolvimento do ecoindicador de consumo de água. 

Corrente Volume (m3/h) 

Água_e 0,36 

Sistema de geração de vapor 5,77 

Sistema de resfriamento 180,80 

Volume de água consumida (m3/h) 186,93 

Produção de acetona (tACE/h) 1,86 

Ecoindicador de consumo de água (m3/tACE) 100,50 

Fonte: Dados retirados das simulações no software UniSim®. 

É possível observar uma alta demanda de água para o sistema de resfriamento (96,7% 

da quantidade total de água requerida da planta), justificada pela necessidade do resfriador do 

sistema de geração de vapor (HE-1201) atender a especificação de projeto que impõe a condição 

de saída da água do sistema (corrente Água_reciclo) na temperatura de 30°C e pressão de 1,0 

atm, correspondendo à uma diferença de temperatura entre a corrente de entrada e de saída de 

201,3°C, o que requer uma elevada vazão de água de resfriamento para atender essa demanda. 
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4.4. SIMULAÇÃO DAS PLANTAS DO PROCESSO MODIFICADO 

Visando uma melhora da ecoeficiência do processo de desidrogenação do isopropanol, 

foi proposto nesse trabalho modificações na planta principal e no sistema de utilidades, 

baseando-se em substituição de resfriadores por trocadores de calor que realizam integrações 

energéticas entre as correntes do próprio processo, implantação de corrente de reciclo e 

alterações nos parâmetros de processo que reduzem o consumo de água total requerido. 

 

4.4.1. SIMULAÇÃO DA PLANTA DE ACETONA MODIFICADA 

O PFD resultante da simulação da planta de desidrogenação do isopropanol modificada 

encontra-se na Figura 4.4. A primeira alteração na planta consiste da substituição do 

vaporizador HE-1101 e do resfriador HE-1102 pelo trocador de calor HE-1401, realizando 

assim uma integração energética entre a corrente de entrada do reator com sua corrente de saída. 

Essa modificação se demonstra vantajosa pois reduz as demandas de vapor de alta pressão e 

água de resfriamento necessárias para atender as necessidades de processo dos equipamentos 

substituídos, visto que o trocador de calor HE-1401 utiliza apenas as correntes do próprio reator 

para atender as mesmas necessidades, vaporizando a corrente de entrada do reator e resfriando 

a corrente de saída. Outra vantagem observada na implantação da integração energética citada 

é a economia em relação à quantidade de equipamentos necessários, além do espaço requerido 

na planta para montagem do processo. As correntes de entrada e saída do reator permaneceram 

com os mesmos valores de temperatura e pressão em relação ao processo convencional proposto 

por Luyben (2011), resultando em uma taxa de conversão igual de 89,35%. 

A segunda modificação na planta principal consiste da implementação de outra 

integração energética no processo com a adição do trocador de calor HE-1403, que aquece a 

corrente de entrada da primeira torre de destilação T-1402, em paralelo com o resfriamento da 

corrente de fundo da segunda torre de destilação T-1403. Essa modificação se demonstra 

vantajosa pois o trocador atua como um pré-aquecedor da corrente de entrada da torre, ao 

mesmo tempo que atua como um resfriador da corrente de água proveniente do fundo, visto que 

ela sai da torre com uma temperatura elevada de 107,0°C, temperatura essa muito elevada para 

ser descartada. 
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Figura 4.4: PFD resultante da simulação da planta de desidrogenação do isopropanol modificada. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®. 
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A corrente de saída do trocador entra no mesmo com uma temperatura de 21,32°C e o 

deixa com uma temperatura de 41,85°C (corrente 10), enquanto a corrente resfriada entra no 

trocador com temperatura de 107,0°C e o deixa com temperatura de 48,75°C. 

A terceira e última modificação na planta principal se constitui da implementação de 

uma corrente de reciclo no processo. A corrente reciclada é o produto de fundo da torre de 

destilação T-1403 que, após deixar o trocador de calor HE-1403 com temperatura de 48,75°C 

e pressão de 1,277 atm como citado previamente, é direcionada para ser alimentada na coluna 

absorvedora, substituindo a corrente de alimentação relacionada (denominada Água_e no PFD 

da simulação do processo convencional). Ao deixar o fundo da torre de destilação essa corrente 

de água possui vazão de 35,15 kmol/h, vazão essa acima da vazão necessária para atender o 

projeto da torre absorvedora (20kmol/h, segundo Luyben (2011)). Portanto essa corrente é 

previamente separada em duas, sendo a primeira, com vazão de 20 kmol/h e pressão de 1,382 

atm, inserida em uma bomba centrífuga (P-1403 A/B) projetada para elevar sua pressão até 1,5 

atm, pressão essa de operação da torre absorvedora, para então alimentar a torre finalizando o 

reciclo da corrente, visto que os parâmetros de temperatura, pressão e vazão se igualaram às 

demandas do projeto. A segunda corrente (denominada Purga), de temperatura 48,15°C, 

pressão de 1,382 atm e vazão de 15,15 kmol/h, é encaminhada para um resfriador (HE-1408), 

que utiliza água de resfriamento como fluido de processo, para reduzir sua temperatura até 30°C 

e pressão de 1,0 atm (corrente Água_descarte). Condições essas favoráveis para o descarte 

dessa corrente. 

A implementação das modificações propostas e a subsequente simulação da planta de 

desidrogenação do isopropanol modificada demonstraram-se promissoras para uma melhora da 

ecoeficiência global do processo em relação à planta proposta por Luyben (2011). Além de que 

a simulação resultou em valores de parâmetros das correntes coerentes e semelhantes com os 

valores encontrados na simulação da planta convencional. A Tabela 4.12 compara os 

parâmetros encontrados para as correntes de produto de acetona para as duas simulações. 

 

Tabela 4.12: Comparação entre as correntes de acetona das simulações realizadas. 

Processo Vazão Temp Pressão 2-propanol Água Hidrogênio Acetona 

    (kmol/h) (°C) (atm) (Fração molar) 

Convencional 32,25 50,74 1,0 0,0000 0,0099 0,0001 0,9900 

Modificado 32,29 46,81 1,0 0,0000 0,0049 0,0001 0,9950 

Erro (%) 0,12 7,75 0,00 0,00 50,48 0,00 0,51 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Através da análise da Tabela 4.12 foi possível observar que o resultado encontrado na 

simulação da planta de desidrogenação do isopropanol modificada se mostrou coerente com o 

esperado, obtendo resultados satisfatórios. Foi possível ainda observar ainda uma pequena 

melhora na eficiência do processo, visto que a fração molar da acetona na corrente analisada 

obteve um aumento de 0,51% no processo modificado, aumentando de 99,0% de pureza para 

99,5%. 

 

4.4.2. SIMULAÇÃO DA PLANTA DE UTILIDADES MODIFICADA 

4.4.2.1.SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR MODIFICADO 

O PFD resultante da simulação da planta de geração de vapor modificada encontra-se 

na Figura 4.5. As modificações propostas nesse trabalho baseiam-se na alteração de parâmetros 

de projeto relacionados com as condições de saída do trocador de calor (HE-1501) responsável 

pelo resfriamento da corrente provinda do processo (denominada Água_proces). 

 

Figura 4.5: PFD resultante da simulação do sistema de geração de vapor modificado. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®. 

 

Para a planta modificada, optou-se pela alteração dos valores de pressão e temperatura 

na corrente de saída do trocador HE-1501 (corrente Água_reciclo). Previamente os valores 

correspondiam a uma temperatura de 30°C e pressão de 1,0 atm, valores esses que resultavam 

em variações muito elevadas de temperatura e pressão, correspondendo à 201,3°C e 27,27 atm, 
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respectivamente. Para atender essa demanda prévia, o trocador de calor necessitava de uma 

vazão elevadíssima de água de resfriamento, correspondendo à uma vazão volumétrica de 63,49 

m3/h (35,1% de toda a demanda de água do sistema de resfriamento). 

Visando reduzir essa demanda de água de resfriamento, optou-se pela alteração dos 

parâmetros de saída da corrente do trocador para uma temperatura de 200,0°C e uma pressão 

de 28,27 atm, resultando em uma redução da demanda de água de resfriamento para atender o 

projeto. Consequentemente, a corrente de reciclo do processo agora retorna para o início com 

a pressão elevada de 28,27 atm, o que reduz a quantidade de energia necessária para a bomba 

P-1501 A/B elevar a pressão da corrente para 41,83 atm. Para ajustar a pressão da corrente de 

make-up com a pressão do sistema (28,27 atm), implementou-se o par de bombas P-1502 A/B.  

O cálculo da demanda de água para o sistema de geração de vapor modificada foi 

realizado de maneira análoga ao do sistema de geração de vapor convencional, e os valores das 

energias requeridas por cada equipamento do processo modificado que demanda o vapor de alta 

pressão como fluido de aquecimento se encontram na Tabela 4.13. 

 

Tabela 4.13: Energia requerida pelo sistema de geração de vapor modificado. 

Equipamento Energia requerida (GJ/h) 

R-1401 3,38 

HE-1405 4,07 

HE-1407 0,69 

Total: 8,14 

Energia requerida pelo processo convencional 9,60 

Diferença de energias requeridas 1,46 

  Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 

 

É possível observar que a planta de desidrogenação do isopropanol modificada demanda 

uma quantidade de energia menor para atender os equipamentos que necessitam do vapor de 

alta pressão como fluido de aquecimento (diferença de 1,46 GJ/h). Consequentemente, o 

sistema de geração de vapor modificado demanda uma vazão de água de processo menor, como 

demonstrado na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14: Vazões de água requeridas no sistema de geração de vapor modificado. 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão requerida pelo processo 4,77 

Perdas (18%) 0,86 

Purga (2,5%) 0,12 

Reposição (Makeup) 0,98 

Vazão total requerida pelo sistema modificado 4,89 

Vazão total requerida pelo sistema convencional 5,77 

Diferença de vazão 0,88 

Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 

Observa-se uma diferença de vazão requerida considerável, correspondendo à uma 

redução de 15,2% da demanda do sistema convencional. Entretanto, a otimização mais 

considerável será refletida no sistema de resfriamento, visto que a demanda de água de 

resfriamento do trocador de calor HE-1501 foi drasticamente reduzida. Essa economia é um 

indicativo da melhora na otimização do processo de desidrogenação do isopropanol devido às 

modificações propostas. 

 

4.4.2.2.SISTEMA DE RESFRIAMENTO MODIFICADO 

Para o sistema de resfriamento, considerou-se que não houve necessidade de 

modificações visando otimizar o processo. Porém, como previamente citado, as modificações 

referentes ao processo de desidrogenação de acetona e o sistema de geração de vapor 

modificados resultaram em uma redução considerável da vazão de água de processo para o 

sistema de resfriamento. 

O PFD resultante da simulação do sistema de resfriamento modificado encontra-se na 

Figura 4.6. Pode-se observar que não houve alterações no projeto do sistema, visto que não 

houve modificações no sistema, apenas alteração nas vazões requeridas, como citado 

previamente. 
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Figura 4.6: PFD resultante da simulação do sistema resfriamento modificado. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor no software UniSim®. 

O cálculo da vazão de água de resfriamento necessária para atender a demanda do 

processo de desidrogenação do isopropanol modificada foi realizada de maneira análoga ao 

sistema de geração de vapor modificado, e os valores das energias dos equipamentos que 

demandam água como fluido de resfriamento se encontram na Tabela 4.15. 

 

Tabela 4.15: Energia requerida pelo sistema de resfriamento modificado. 

Equipamento Energia requerida (GJ/h) 

HE-1402 1,08 

HE-1404 3,90 

HE-1406 0,62 

HE-1408 0,02 

HE-1501 0,56 

Total: 6,18 

Energia requerida pelo processo convencional 10,95 

Diferença de energias requeridas 4,77 

Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 
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É possível observar uma considerável redução na demanda de água de resfriamento 

requerida pelo processo modificado em relação ao processo convencional, visto que houve uma 

redução de 4,77 GJ/h da energia requerida pelos trocadores para atender as demandas de 

projeto. Essa diferença equivale a uma redução da demanda de energia de 43,5% em relação ao 

processo convencional, diferença essa bastante considerável. Essa redução da demanda da 

energia requerida dos equipamentos reflete na demanda de água de resfriamento para os 

mesmos, o que pode ser observado na Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16: Vazões de água requeridas no sistema de resfriamento modificado. 

Corrente Vazão (m3/h) 

Vazão requerida pelo processo 97,46 

Perdas (20%) 19,49 

Purga (3%) 3,02 

Arraste (0,3%) 0,30 

Evaporação (1%) 1,02 

Reposição (Makeup) 23,83 

Vazão total requerida pelo sistema modificado 101,80 

Vazão total requerida pelo sistema convencional 180,80 

Diferença de vazão 79,0 

Fonte: Dados retirados da simulação no software UniSim®. 

Nota-se uma grande redução da vazão de água de processo demandada pelo sistema de 

resfriamento, resultando em uma redução de 79,0 m3/h que corresponde à uma redução de 

43,7% da vazão em relação ao sistema de resfriamento convencional. 

Consideraram-se satisfatórias as implementações das modificações propostas na planta 

de desidrogenação do isopropanol em conjunto com as plantas de utilidades, resultando em uma 

otimização do processo relacionado ao consumo de água de processo e de consumo energético. 

Uma comparação mais aprofundada entre os processos será efetuada posteriormente com os 

cálculos dos ecoindicadores para o processo modificado e a comparação para com o processo 

convencional. 
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4.5. ECOINDICADORES DO PROCESSO MODIFICADO 

O cálculo de todos os ecoindicadores referentes ao processo de desidrogenação do 

isopropanol modificado foi realizado de maneira análoga ao dos ecoindicadores do processo 

convencional, adaptando-se aos cálculos as modificações propostas para otimização das plantas 

principal e de utilidades. Uma comparação prévia entre os ecoindicadores referentes ao 

processo modificado com os ecoindicadores referentes ao processo convencional é realizada, 

enquanto uma comparação mais aprofundada será realizada no tópico seguinte. 

 

 

4.5.1. ECOINDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO 

Na Tabela 4.17 são encontrados os equipamentos utilizados para o cálculo do 

ecoindicador de consumo energético, assim como suas respectivas eficiências, seus valores 

correspondentes de energia fornecidos pelo software UniSim®, e por fim o valor calculado para 

o ecoindicador de consumo energético da planta total de desidrogenação de acetona modificada. 

Tabela 4.17: Ecoindicador de consumo energético para o processo modificado. 

Fonte Eficiência Energia (GJ/h) 

Bomba (P-1401 A/B) 75% 7,98.10-4 

Bomba (P-1402 A/B) 75% 5,55.10-5 

Bomba (P-1403 A/B) 75% 1,11.10-5 

Bomba (P-1501 A/B) 75% 0,01 

Bomba (P-1502 A/B) 75% 3,60.10-3 

Caldeira 80% 12,84 

Bomba (P-1601 A/B) 75% 2,60.10-3 

Bomba (P-1602 A/B) 75% 1,25.10-2 

Consumo energético total (GJ/h) 12,87 

Produção de acetona (tACE/h) 1,87 

Ecoindicador de consumo energético (GJ/tACE) 6,88 

Fonte: Dados retirados das simulações no software UniSim®. 
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Os resultados se mostraram coerentes e satisfatórios com o esperado, apresentando uma 

redução significativa do consumo energético da planta inteira de desidrogenação do 

isopropanol. A Figura 4.7 ilustra a redução observada entre os dois processos. 

 

Figura 4.7: Comparação entre os ecoindicadores de consumo energético estudados. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

 

4.5.2. ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

A Tabela 4.18 indica os resultados obtidos para o cálculo dos valores de emissão de CO2 

para cada equipamento considerado, assim como a indicação do tipo de emissão 

correspondente, e por fim o valor calculado para o ecoindicador de emissão de CO2 para a 

planta de desidrogenação do isopropanol modificada em conjunto com as plantas de utilidades. 

Para o cálculo, utilizou-se os mesmos valores para os fatores de conversão indicados na Tabela 

4.6, sendo 0,0208 (MCTI, 2019) para emissões indiretas e 0,0561 (IPCC, 2006) para emissões 

por combustão de gás natural. 

É possível observar que, apesar da adição de duas bombas em toda a planta modificada 

(P-1403 A/B e P-1502 A/B) em comparação com a planta convencional, houve uma 

significativa redução da emissão de CO2 no processo em detrimento das modificações 

propostas. A Figura 4.8 compara previamente os ecoindicadores calculados para os dois 

processos estudados. 
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Tabela 4.18: Ecoindicador de emissão de CO2 para o processo modificado. 

Fonte 
Tipo de 

emissão 
Eficiência 

Energia 

(GJ/h) 

Emissão de CO2 

(tCO2/h) 

Bomba (P-1401 A/B) Indireta 75% 7,98.10-4 1,66.10-5 

Bomba (P-1402 A/B) Indireta 75% 5,55.10-5 1,15.10-6 

Bomba (P-1403 A/B) Indireta 75% 1,11.10-5 2,32.10-7 

Bomba (P-1501 A/B) Indireta 75% 0,01 2,09.10-4 

Bomba (P-1502 A/B) Indireta 75% 3,60.10-3 7,49.10-5 

Caldeira Combustão 80% 12,84 0,72 

Bomba (P-1601 A/B) Indireta 75% 2,59.10-3 5,39.10-5 

Bomba (P-1602 A/B) Indireta 75% 1,25.10-2 2,59.10-4 

Emissão de CO2 total (tCO2/h) 0,72 

Produção de acetona (tACE/h) 1,87 

Ecoindicador de emissão de CO2 (tCO2/tACE) 0,38 

  Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

Figura 4.8: Comparação entre os ecoindicadores de emissão de CO2 estudados. 

 

     Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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4.5.3. ECOINDICADOR DE GERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

Com as modificações implementadas nas plantas, o cálculo do ecoindicador de geração 

de efluentes líquidos para os processos modificados se baseia na quantificação do volume de 

água descartada pelas purgas dos sistemas de geração de vapor e de resfriamento, e pela corrente 

Água_descarte referente ao PFD do processo modificado. A Tabela 4.19 apresenta os valores 

das vazões volumétricas das correntes citadas, assim como o cálculo do ecoindicador referente. 

 

Tabela 4.19: Ecoindicador de geração de efluentes para o processo modificado. 

Corrente Vazão (m3/h) 

Água_descarte 0,28 

Purga (Geração de vapor) 0,12 

Purga (Resfriamento) 3,02 

Vazão volumétrica de efluente líquido descartado (m3/h) 3,42 

Produção de acetona (tACE/h) 1,87 

Ecoindicador de geração de efluente líquido (m3/tACE) 1,83 

  Fonte: Dados retirados das simulações no software UniSim®. 

 

Concluiu-se que os resultados obtidos foram satisfatórios e condizentes com o esperado, 

resultando em uma redução da vazão total de efluente líquido gerado com as modificações 

propostas, como mostrado na Figura 4.9. 

Figura 4.9: Comparação entre os ecoindicadores de geração de efluentes estudados. 

 

        Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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4.5.4. ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

Para o cálculo do ecoindicador de consumo da água total na planta de desidrogenação 

de acetona modificada, considerou-se as vazões volumétricas utilizadas para as correntes de 

água totais do sistema de geração de vapor e do sistema de resfriamento. Devido às 

modificações propostas para a planta, a corrente de alimentação da torre absorvedora passou a 

ser provida do reciclo da corrente de fundo da segunda torre de destilação (T-1403), sendo 

assim desconsiderada para o cálculo do ecoindicador de consumo de água. A Tabela 4.20 indica 

as vazões volumétricas requeridas pelas correntes citadas, assim como o cálculo do 

ecoindicador de consumo de água total da planta modificada. A Figura 4.10 compara os 

ecoindicadores de consumo de água entre os dois processos. 

 

Tabela 4.20: Ecoindicador de consumo de água para a planta modificada. 

Corrente Volume (m3/h) 

Sistema de geração de vapor 4,89 

Sistema de resfriamento 101,80 

Volume de água consumida (m3/h) 106,69 

Produção de acetona (tACE/h) 1,87 

Ecoindicador de consumo de água (m3/tACE) 57,09 

  Fonte: Dados retirados das simulações no software UniSim®. 

 

Figura 4.10: Comparação entre os ecoindicadores de consumo de água estudados. 

 

      Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Devido às modificações propostas na planta de desidrogenação do isopropanol 

modificada, observou-se uma significativa redução da demanda de água de processo em 

comparação com a planta convencional. Essa redução se justifica pela implementação da 

corrente de reciclo que alimenta a torre absorvedora e principalmente pela redução da  demanda 

de água do sistema de resfriamento ocasionada pela alteração dos parâmetros de projeto da 

planta de geração de vapor, visto que resultou em uma demanda consideravelmente menor de 

água de resfriamento do trocador de calor do sistema de geração de vapor para atender a 

demanda do projeto. Essa redução da vazão de água total do sistema de resfriamento foi de 

43,7%, resultando em uma diferença de vazão de 79,0 m3/h. 

 

 

 

4.6. ICE – ÍNDICE DE COMPARAÇÃO DE ECOEFICIÊNCIA 

Para o cálculo do ICE – Índice de Comparação de Ecoeficiência utilizou-se a 

metodologia desenvolvida por Pereira et al., (2014), que consiste na construção de um gráfico 

radar utilizando os ecoindicadores estudados como eixos. Primeiramente, compara-se os 

valores referentes aos ecoindicadores calculados para os dois processos através de uma 

normalização de seus valores. Essa normalização se dá através da divisão do valor do 

ecoindicador analisado pelo valor mais elevado desse mesmo ecoindicador entre as plantas 

testadas. Devido ao fato desse trabalho analisar ecoindicadores para apenas duas plantas 

distintas, os valores encontrados para a construção do gráfico radar deu-se sempre através da 

divisão do valor do ecoindicador referente à planta modificada pelo valor referente à planta 

convencional, visto que todos os maiores valores observados pertenciam aos indicadores do 

processo convencional, como mostrado na Tabela 4.21. 

Como observado, todos os menores valores para os ecoindicadores calculados foram 

referentes ao processo modificado, o que indica previamente uma melhora na ecoeficiência da 

planta. Os resultados dos valores normalizados para os ecoindicadores do processo 

convencional foram omitidos, visto que seus valores resultam em 1,0 pela normalização, 

valores esses já esperados pois os mesmos já são os valores de referência por serem os maiores 

entre os analisados, logo seu valor normalizado corresponde ao seu valor absoluto dividido pelo 

próprio valor, resultando obrigatoriamente em 1,0 para todos eles. 
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Tabela 4.21: Comparação e normalização entre os ecoindicadores calculados. 

Ecoindicador 
Processo Menor 

valor 

Valor 

normalizado Convencional Modificado 

Consumo Energético 

(GJ/tACE) 
10,41 6,88 6,88 0,66 

Emissão de CO2 

(tCO2/tACE) 
0,58 0,38 0,38 0,66 

Geração de efluentes 

(m3/tACE) 
3,32 1,83 1,83 0,55 

Consumo de água 

(m3/tACE) 
100,50 57,09 57,09 0,57 

      Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Após a normalização dos valores referentes aos ecoindicadores analisados, plotou-se 

um gráfico radar com os referidos valores, como mostrado na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11: Índice comparativo entre os processos convencional e modificado. 

 

 Fonte: Desenvolvido pelo autor. 
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Posteriormente, para o cálculo do ICE referente aos processos de desidrogenação do 

isopropanol propostos, calculou-se as áreas referentes aos polígonos formados no gráfico da 

Figura 4.11. A área do polígono formado pelas linhas azuis no gráfico corresponde à área 

referente ao processo modificado, e de maneira análoga, a área do polígono formado pelas 

linhas laranjas do gráfico correspondem à área referente ao processo convencional. 

O cálculo da área dos polígonos se deu através da soma das áreas dos triângulos 

retângulos formados cujos valores dos catetos correspondem aos valores do ecoindicador 

normalizado referente ao eixo correspondente. A Figura 4.12 mostra o exemplo do triângulo 

retângulo formado pelos valores dos ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2, 

para o processo modificado, e sua área dá-se através da Equação 11: 

𝐴𝑛 =
(𝑎 𝑥 𝑏)

2
 

(11) 

 

Onde: 

An = Área do triângulo n; 

a = 1° cateto; 

b = 2° cateto. 

 

Figura 4.12: Triângulo retângulo formado pelos ecoindicadores citados. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Para fins de facilitar o entendimento, denominaremos os triângulos cujos catetos se 

constituem dos indicadores de consumo energético e emissão de CO2, de emissão de CO2 e 
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geração de efluentes, de geração de efluentes e consumo de água, e de consumo de água e 

consumo energético de, respectivamente, T1, T2, T3 e T4. 

O cálculo da área do polígono referente ao processo de interesse se dá através da soma 

total das áreas dos triângulos referentes ao mesmo processo. A Tabela 4.22 indica os valores 

calculados para as áreas dos polígonos observados no gráfico, através do cálculo das áreas dos 

triângulos. Devido à normalização dos valores dos ecoindicadores, os mesmos tornaram-se 

adimensionais, e por consequência o valor das áreas calculadas também são adimensionais. 

 

Tabela 4.22: Áreas dos triângulos e polígonos para os processos analisados. 

Triângulos 
Dimensões dos triângulos (adm) Área dos triângulos (adm) 

Convencional Modificado Convencional Modificado 

T1 1 x 1 0,66 x 0,66 0,50 0,22 

T2 1 x 1 0,66 x 0,55 0,50 0,18 

T3 1 x 1 0,55 x 0,57 0,50 0,16 

T4 1 x 1 0,57 x 0,66 0,50 0,19 

  Total: 2 (AC) 0,75 (AM) 

      Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Por fim, é possível calcular o valor do ICE referente ao processo modificado em relação 

ao processo convencional através da Equação 10. 

 

𝐼𝐶𝐸 = (1 −  
𝐴𝑀

𝐴𝐶
⁄ ) 𝑥 100% =  62,5% 

 

Portanto, conclui-se que as modificações propostas para a planta de desidrogenação 

proposta por Luyben (2011) proporcionam um ganho de 62,5% de ecoeficiência em relação ao 

processo convencional. Esse valor calculado pelo ICE mostra-se extremamente satisfatório e 

indica que as modificações propostas melhoraram consideravelmente a ecoeficiência do 

processo, resultando em uma redução dos ecoindicadores de consumo energético, emissão de 

CO2, geração de efluentes e consumo de água de, respectivamente, 34%, 34%, 45% e 43%. 

Valores esses considerados extremamente favoráveis pela escolha da planta modificada como 

planta do processo, em relação à planta convencional. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

 

O processo de obtenção de acetona via reação de desidrogenação do isopropanol 

proposto por Luyben (2011) foi abordado neste trabalho, em conjunto com modificações na 

planta industrial com o objetivo de uma otimização baseado na análise e comparação de 

indicadores ambientais. Foram simuladas duas plantas no software UniSim Design Suite 

R390®, sendo a primeira referente ao processo convencional utilizando como referência as 

condições operacionais e especificações de projeto propostas por Luyben (2011), e a segunda 

planta contendo as modificações de projeto propostas ao longo do trabalho. Ambas as plantas 

apresentam similaridades quanto ao consumo de matéria-prima, produção de acetona e demais 

condições operacionais. 

Foram desenvolvidas e simuladas plantas de utilidades objetivando uma análise mais 

fidedigna acerca dos impactos ambientais decorrentes da implementação da planta industrial 

estudada. Consideraram-se um sistema de resfriamento e um sistema de geração de vapor 

baseados nos estudos de Mangili et al. (2016) e Dias (2017). O sistema de resfriamento consiste 

em um ciclo fechado cujo fluido refrigerante é a água que, após retornar aquecida ao sistema, 

é alimentada em uma torre de refrigeração para redução de sua temperatura para igualar as suas 

condições iniciais. O sistema de geração de vapor consiste em um ciclo fechado, onde uma 

corrente de água é bombeada para um caldeira gerando vapor de alta pressão, que será utilizado 

para aquecimento das correntes no processo, retornando assim para o sistema e sendo 

alimentado em um trocador de calor para retornar para suas condições iniciais de operação. 

Observou-se que, devido à demanda de um resfriamento elevado dessa corrente, fazia-se 

necessário uma corrente de água de resfriamento de vazão elevada. Portanto uma das 

modificações propostas neste trabalho consiste na adaptação dos parâmetros de projeto do 

sistema de geração de vapor, reduzindo significativamente a demanda da água de resfriamento 

para tal. A modificação no sistema de geração de vapor em conjunto com as modificações na 

planta de desidrogenação do isopropanol proposta por Luyben (2011) resultaram em uma 

redução de 43,7% da demanda de água no sistema de resfriamento. Todas as plantas do sistema 

de utilidades ao longo do trabalho foram simuladas também no software UniSim®. 
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Objetivando a redução dos impactos ambientais e otimização da planta de 

desidrogenação do isopropanol proposta por Luyben (2011), foram propostas modificações 

neste trabalho, além da modificação previamente citada no sistema de geração de vapor. A 

primeira modificação consistiu da implementação de uma integração energética entre a corrente 

de alimentação do reator com a sua corrente de saída, dispensando assim a necessidade da 

utilização do vapor para aquecer a corrente de entrada e da água de resfriamento para resfriar a 

corrente de saída, assim como na remoção de um trocador de calor em relação ao processo 

convencional. A segunda modificação consistiu na implementação de uma segunda integração 

energética, realizando uma troca térmica entre a corrente de alimentação da primeira coluna de 

destilação com a corrente de saída da segunda coluna de destilação. Esta corrente de saída 

contém água que necessita ser resfriada para ser descartada. Entretanto, a terceira e última 

modificação na planta de produção de acetona consiste exatamente do reaproveitamento desta 

corrente de descarte. Após deixar o trocador de calor proposto na segunda integração 

energética, essa corrente de água é bombeada para ser reciclada e utilizada como corrente de 

alimentação da torre absorvedora, reduzindo assim a geração de efluentes e a demanda de 

consumo de água total da planta. 

Para análise dos impactos ambientais resultantes das modificações propostas neste 

trabalho, utilizou-se a ferramenta desenvolvida por Pereira et al. (2014) denominada ICE – 

Índice de Comparação de Ecoeficiência, cuja metodologia consiste na comparação entre 

ecoindicadores das plantas estudadas baseado na plotagem em gráficos radar. Os 

ecoindicadores escolhidos neste trabalho para análise dos impactos ambientais foram os de 

consumo energético, emissão de CO2, geração de efluentes líquidos e consumo de água. O 

ecoindicador de consumo energético apresentou uma redução de 34% após as modificações de 

projeto propostas, e de maneira análoga os ecoindicadores de emissão de CO2, geração de 

efluentes líquidos e consumo de água apresentaram reduções com as modificações de 34%, 

45% e 43%, respectivamente. Esses resultados foram considerados extremamente satisfatórios 

e indicam uma melhora significativa nos impactos ambientais da planta de desidrogenação do 

isopropanol. Consequentemente, o ICE calculado para o processo modificado em relação ao 

processo convencional reflete essa melhora, indicando a ocorrência de um ganho de 62,5% na 

ecoeficiência do processo, comprovando a eficácia das modificações propostas neste trabalho. 

A análise de viabilidade econômica é fundamental para o convencimento de quem fará 

o aporte de recursos para o projeto. Portanto, como proposta para trabalhos futuros, recomenda-
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se uma análise da viabilidade técnico-econômica da planta modificada proposta neste trabalho, 

comparando com a planta proposta por Luyben (2011), resultando em uma visão mais 

abrangente acerca da melhor opção de projeto para implantação da planta.  
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