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RESUMO 

Neste trabalho são propostas três novas configurações para o processo de purificação de 

ácido acético por extração e destilação azeotrópica empregando estratégias de intensificação. 

As novas configurações com recompressão de vapor e destilação de duplo efeito (entre as 

colunas azeotrópica e de esgotamento lateral e por divisão da coluna azeotrópica) foram 

projetadas e simuladas no software UniSim Design Suite com base no processo original e em 

um processo modificado com acoplamento térmico, visando principalmente a redução do 

consumo de água e energia. Os processos de referência e as propostas de intensificação foram 

avaliadas mediante a metodologia do Índice Comparativo de Ecoeficiência utilizando-se dez 

indicadores, nomeadamente emissões de dióxido de carbono, consumo de água, potencial de 

toxicidade terrestre, potencial de toxicidade aquática, potencial de acidificação, potencial de 

toxicidade humana por exposição, custos de capital, custo específico de energia, custo 

específico de água e fração de custos de efluentes líquidos. Os resultados demonstraram que as 

estratégias de intensificação são de 33,6 a 67,2% mais ecoeficientes do que o processo original. 

A configuração com destilação de duplo efeito entre as colunas azeotrópica e de esgotamento 

lateral e o processo com acoplamento térmico apresentaram ganhos em ecoeficiência similares 

de 48,5% e 46,4%, respectivamente, enquanto a destilação de duplo efeito por divisão da coluna 

azeotrópica apresentou um ganho de apenas 33,6%, o menor aumento em ecoeficiência dentre 

as estratégias avaliadas. A configuração com recompressão de vapor destacou-se como a 

melhor alternativa, sendo 67,2% mais ecoeficiente do que o processo original devido 

principalmente às reduções de 75,2% e 81,4% nos consumos de água e energia, 

respectivamente, ao mesmo tempo em que os custos de capital são elevados em apenas 1,4%. 

Palavras-chave: Ácido acético, Engenharia de processos, Intensificação de processos, 

Ecoeficiência, Simulação computacional. 

 



  

ABSTRACT 

This work proposes three novel designs for the acetic acid purification process via 

extraction and azeotropic distillation which employ intensification strategies. The new process 

configurations with vapor recompression and double-effect distillation (between the azeotropic 

column and the side stripper and by dividing the azeotropic column) were designed and 

simulated in the UniSim Design Suite software based on the original process and a modified 

one with thermal coupling, mainly for reducing water and energy consumption. The reference 

processes and the intensified designs were evaluated using the Eco-efficiency Comparison 

Index method based on ten indicators, namely carbon dioxide emissions, water consumption, 

terrestrial toxicity potential, aquatic toxicity potential, acidification potential, human toxicity 

potential via exposure, capital costs, specific energy costs, specific water costs and liquid waste 

cost fraction. Results showed that the intensified strategies are from 33.6 to 67.2% more eco-

efficient than the original process. The double-effect distillation between the azeotropic column 

and the side stripper and the thermally coupled design presented similar increases in eco-

efficiency equal to 48.5% and 46.4%, respectively, while the design using double-effect 

distillation by dividing the azeotropic column was only 33.6% more eco-efficient, thus being 

the smallest increase among the evaluated strategies. The vapor recompression design 

comprised the best alternative, with a 67.2% increase in eco-efficiency compared to the original 

process, mainly due to the reductions of 75.2% and 81.4% in water and energy consumption, 

respectively, while also increasing the total capital costs only by 1.4%. 

Keywords: Acetic acid, Process engineering, Process intensification, Eco-efficiency, 

Computer simulation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

O desenvolvimento tecnológico nas atividades industriais se tornou, além de um 

benefício, uma necessidade da sociedade contemporânea, devido à elevada demanda por 

energia e bens de consumo proporcionada pelo atual cenário econômico e pelo acelerado 

crescimento populacional. Concomitantemente, é importante que esses serviços sejam 

prestados à sociedade visando a minimização do consumo de recursos naturais e dos impactos 

ao meio ambiente, de maneira a assegurar os padrões de vida das gerações futuras. Estas duas 

vertentes apontam para a necessidade de um sistema de produção no qual o desempenho 

econômico é interligado com o desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, a ecoeficiência apresenta-se como uma abordagem para o 

desenvolvimento e modificação de processos industriais que visa a maximização da capacidade 

de produção e da qualidade do produto ao mesmo tempo em que são mitigados os impactos ao 

meio ambiente (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). A ecoeficiência é quantificada por métricas 

denominadas de ecoindicadores, que são ferramentas de grande utilidade para a análise de 

atividades econômicas, pois permitem verificar se o empreendimento está em conformidade 

com desenvolvimento sustentável sem agravar o desempenho econômico. 

Segundo a IEA (International Energy Agency – Agência Internacional de Energia), o 

setor industrial foi responsável por 37% da demanda energética mundial em 2017, sendo 70% 

deste consumo proveniente de combustíveis fósseis (IEA, 2019). Ademais, estima-se que 

processos de destilação sejam responsáveis por 45 a 55% do consumo de energia nas indústrias 

química, de petróleo e farmacêutica (YANG et al., 2019) e 3% do consumo de energia mundial 
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(ENGELIEN e SKOGESTAD, 2005a). Diante deste cenário, torna-se importante a busca por 

tecnologias que aumentem a eficiência energética desses processos de separação, visto que o 

uso de fontes energéticas não-renováveis está diretamente associado à emissão de gases do 

efeito estufa, dentre outros impactos ambientais. Na indústria química,  este contexto é 

abordado pela intensificação de processos, que consiste no desenvolvimento de novos 

equipamentos e técnicas visando a redução das dimensões de equipamentos e, de maneira geral, 

tecnologias mais econômicas e sustentáveis (STANKIEWICZ e MOULIJN, 2000). 

Em relação a processos de separação, a purificação do ácido acético é uma das mais 

estudadas na indústria química devido à ampla utilização do mesmo neste setor, além de 

correntes aquosas deste composto serem produzidas como subprodutos de diversos processos 

industriais (CHILEV et al., 2016; SAHA et al., 2000). Portanto, a importância comercial do 

ácido acético, somada à dependência das operações de separação em equipamentos com 

elevadas demandas energéticas, faz do processo de purificação de ácido acético um tema de 

particular relevância para o estudo de estratégias de intensificação e melhoria em ecoeficiência. 

Diversos estudos encontram-se disponíveis na literatura técnico-científica acerca do 

processo de purificação de ácido acético, incluindo estratégias propostas para aumento de sua 

eficiência energética, sendo alguns trabalhos focados na otimização (SAHA et al., 2000) e 

intensificação (LI et al., 2014) de tecnologias disponíveis, enquanto outros investigaram os 

efeitos da seleção do componente de arraste ou entrainer (CHILEV et al., 2016; 

HARVIANTO et al., 2016; KÜRÜM et al., 1995; DEMIRAL e YILDIRIM, 2003; 

GALLI et al., 2017). No entanto, apesar de muitos destes trabalhos empregarem fatores 

econômicos ou métricas relacionadas ao consumo de energia para selecionar configurações 

mais eficientes do processo, verificou-se uma escassez de estudos que propõem e comparam 

diferentes técnicas de intensificação do processo com base em seus efeitos nos impactos 

ambientais e no desempenho econômico, o que motivou o presente trabalho. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como principal objetivo propor novas configurações para o processo 

de purificação de ácido acético apresentado no trabalho de Lee e Kim (2018), aplicando-se 

técnicas de intensificação de processos voltadas a colunas de destilação, nomeadamente 

destilação de duplo efeito e recompressão de vapor. As estratégias de intensificação são 
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projetadas visando a redução do consumo de água e energia para, consequentemente, diminuir 

os impactos ambientais do processo e aumentar seu desempenho econômico. 

O processo original e o modificado com acoplamento térmico apresentados pelos 

autores de referência e as propostas de intensificação deste trabalho são simuladas no software 

UniSim Design Suite R390.1 para determinação das vazões molares e composições das 

correntes materiais, condições operacionais nos equipamentos e taxas de transferência de calor 

nas operações unitárias. Uma planta de utilidades contendo sistemas de água de resfriamento e 

vapor de aquecimento também foi projetada e simulada para a obtenção de dados mais 

fidedignos quanto ao consumo de água e energia de cada processo. 

A possibilidade de redução dos impactos ambientais pelas propostas de intensificação é 

avaliada por meio da metodologia do Índice Comparativo de Ecoeficiência baseado em cinco 

indicadores ambientais (emissões de dióxido de carbono, consumo de água, potencial de 

toxicidade terrestre, potencial de toxicidade aquática e potencial de acidificação), um indicador 

de segurança (potencial de toxicidade humana por exposição) e quatro indicadores econômicos 

(custos de capital, custo específico de energia, custo específico de água e fração de custos de 

efluentes líquidos), totalizando dez indicadores. Os resultados obtidos por simulação 

computacional dos processos foram utilizados para o cálculo das métricas de ecoeficiência, com 

o auxílio de equações de custos de equipamentos, valores de referência para custos de utilidades 

e heurísticas para análise econômica e ambiental, disponíveis na literatura técnico-científica. 

1.3 CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 

Este trabalho apresenta três configurações novas para o processo de purificação de ácido 

acético por extração e destilação azeotrópica, nas quais são empregas as técnicas de destilação 

de duplo efeito e recompressão de vapor. Além de ser apresentada a metodologia completa para 

desenvolvimento das propostas de intensificação, são descritos detalhadamente seus 

fluxogramas de processo e os dos processos de referência apresentados no trabalho de Lee e 

Kim (2018). Portanto, acredita-se que sejam fornecidas as informações necessárias para que os 

resultados deste trabalho possam ser replicados, permitindo futuros estudos tanto nas 

configurações propostas quanto no desenvolvimento de novas tecnologias visando o aumento 

da sustentabilidade e do desempenho econômico. 
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Adicionalmente, este trabalho contribui para a comunidade acadêmica com uma 

apresentação detalhada da metodologia do Índice Comparativo de Ecoeficiência, incluindo 

equações, ferramentas e heurísticas para o cálculo dos dez indicadores utilizados, permitindo 

sua implementação para a análise da ecoeficiência de outros projetos da indústria química. 

1.4 ESTRUTURA 

Além deste capítulo, no qual são apresentados a contextualização, motivação e 

objetivos, o conteúdo do presente trabalho é organizado conforme a estrutura a seguir: 

No Capítulo 2, é realizada uma revisão bibliográfica acerca do ácido acético e dos 

processos de purificação deste composto, intensificação de processos, planta de utilidades e 

análise de ecoeficiência. 

No Capítulo 3, são apresentados e descritos os fluxogramas das configurações do 

processo de purificação de ácido acético estudadas neste trabalho e da planta de utilidades. 

No Capítulo 4, é descrita a metodologia para obtenção dos resultados deste trabalho por 

meio da simulação computacional dos processos e cálculo dos ecoindicadores. 

No Capítulo 5, são apresentados e discutidos os resultados do presente trabalho, 

incluindo gráficos e tabelas que apresentam os principais resultados obtidos por meio da 

metodologia previamente apresentada. 

No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do presente estudo, além de sugestões 

para trabalhos futuros. 

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

do trabalho, enquanto no Apêndice A é apontado o resumo do artigo científico publicado. 

Esta dissertação de mestrado foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química da Universidade Federal Fluminense, especificamente no Núcleo de 

Estudos de Otimização. O trabalho se insere nas linhas gerais da área de Processos e Fenômenos 

da Indústria da Transformação, mais especificamente na linha de pesquisa referente à 

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



  

 CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica acerca dos principais temas 

abordados no trabalho. É apresentado um contexto sobre o ácido acético, suas aplicações 

industriais e processos de purificação do composto a partir de correntes diluídas. Também é 

apresentado o conceito de intensificação de processos e as respectivas estratégias relacionadas 

a colunas de destilação, conforme estudadas neste trabalho. Por fim, é realizada uma revisão 

acerca de plantas de utilidades com sistemas de água de refrigeração e geração de vapor e um 

contexto sobre ecoeficiência e indicadores para análise ambiental, econômica e de segurança. 

2.1 ÁCIDO ACÉTICO 

O ácido etanoico, também denominado de hidróxido de acetil, acetato de hidrogênio, 

ácido metanocarboxílico ou ácido acético - conforme a nomenclatura preferencial da IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry – União Internacional de Química Pura e 

Aplicada) – é um composto orgânico de fórmula química C2H4O2. À temperatura ambiente, o 

composto apresenta-se como um líquido incolor e de odor penetrante usualmente associado ao 

vinagre, que consiste em soluções diluídas de ácido acético em água. Por ser um dos ácidos 

carboxílicos com a estrutura molecular mais simples, o composto também é solúvel em diversas 

outras substâncias polares, tais como etanol, éter e acetona (LABCHEM, 2016). 

Apesar de sua utilização pelo setor alimentício na forma de vinagre, soluções 

concentradas de ácido acético são altamente corrosivas aos olhos, pele e vias respiratórias. 

Adicionalmente, devido ao seu caráter inflamável e volátil, é recomendado que o composto seja 
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armazenado em áreas ventiladas e afastado de fontes de ignição (LABCHEM, 2016). Na 

Tabela 2.1 são apresentadas outras propriedades físico-químicas do ácido acético puro.  

Tabela 2.1 – Principais propriedades físico-químicas do ácido acético. 

Fórmula química C2H4O2 
Massa molar 60,05 g/mol 
Massa específica 1049 kg/m3 
Ponto de fusão 17 ºC 
Ponto de ebulição 118 ºC 
Ponto de fulgor 40 ºC 
Temperatura crítica 322 ºC 
Pressão crítica 4530 kPa 

Pressão de vapor 
1,6 kPa a 20 ºC 
7,5 kPa a 50 ºC 

Viscosidade absoluta 1,2 cP a 20 ºC 

Fonte: LabChem (2016). 

O ácido acético é empregado industrialmente como solvente na manufatura de produtos 

farmacêuticos, acetato de celulose e ácido tereftálico, além de ser utilizado como matéria-prima 

principalmente para a produção de acetato de vinila e anidrido acético. Esses compostos, por 

sua vez, possuem aplicações nas indústrias alimentícia, têxtil, automobilística e de construção, 

dentre diversas outras, o que faz com que o ácido acético seja considerado um dos produtos 

orgânicos mais utilizados e mais importantes da indústria química (CHILEV et al., 2016; 

CREEDENCE RESEARCH, 2019). 

Em 2014, a produção mundial de ácido acético foi de 12,1 milhões de toneladas, 

correspondente a uma receita de 9,075 bilhões de dólares (CREEDENCE RESEARCH, 2019). 

Devido à crescente demanda por acetato de vinila nas indústrias de adesivos e selantes e por 

acetatos na indústria de revestimento, a produção mundial de ácido acético atingiu 16 milhões 

de toneladas em 2018, sendo a maior parte proveniente da região da Ásia-Pacífico e tendo como 

principais importadores países como Brasil, Índia, México e Alemanha (DIMIAN et al., 2019). 

Aproximadamente 85% da produção industrial de ácido acético é realizada por meio da 

carbonilação do metanol (KALCK et al., 2020). No processo desenvolvido pela empresa 

Monsanto, metanol e monóxido de carbono reagem em fase líquida sob a presença de um 

catalisador a base de ródio e iodo, conforme a Equação (2.1). O ácido acético é produzido com 

seletividade de aproximadamente 99% em temperaturas entre 150 e 200 ºC e pressões de até 30 

bar (WEISSERMEL e ARPE, 2003). Uma pequena quantidade de água é utilizada devido à 
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participação do composto no mecanismo reacional e, por isso, dióxido de carbono e hidrogênio 

podem ser gerados como subprodutos a partir da reação de mudança do vapor de água, 

conforme a Equação (2.2) (DIMIAN et al., 2019). 

CH4O
metanol

 + CO → C2H4O2
ácido acético

 (2.1)

CO + H2O → CO2 + H2 (2.2)

Além da carbonilação do metanol, outras rotas industriais de produção de ácido acético 

incluem a oxidação em fase líquida de hidrocarbonetos, oxidação em fase vapor de etano e 

etileno e a fermentação alcoólica (SASAKI et al., 1997). Tecnologias mais recentes foram 

propostas para produzir ácido acético a partir da hidrocarboxilação do metanol com dióxido de 

carbono e hidrogênio. Essas rotas são promissoras do ponto de vista do desenvolvimento 

sustentável devido à fixação do CO2 em matérias-primas orgânicas, mas atualmente apresentam 

desvantagens como baixas seletividades e elevadas temperaturas de reação (QIAN et al., 2016). 

2.2 PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO ACÉTICO 

Tanto o processo de carbonilação do metanol – no qual água é utilizada para auxiliar no 

mecanismo reacional – quanto as demais rotas de produção de ácido acético partilham o fato 

de que o produto final é obtido na forma de soluções aquosas (SASAKI et al., 1997; 

DURMAZ-HILMIOGLU et al., 2001). Portanto, torna-se necessário remover a água para 

permitir a utilização do ácido acético concentrado em outros processos industriais. 

Ademais, a purificação do ácido acético também é importante nos processos de síntese 

de outros produtos químicos, principalmente nos quais são geradas correntes de subproduto 

contendo água e ácido acético. No processo de produção de ácido tereftálico, por exemplo, 

p-xileno é oxidado na presença de água utilizando-se ácido acético como solvente, sendo gerada 

uma corrente residual contendo água e subprodutos de oxidação como o acetato de metila. De 

maneira a minimizar a perda de solvente, o ácido acético é recuperado em uma unidade de 

desidratação por destilação azeotrópica ou por processos híbridos de extração e destilação 

(HARVIANTO et al., 2017). Esta unidade de recuperação influencia significativamente no 

desempenho econômico do processo, uma vez que a pureza do ácido acético está diretamente 

relacionada à qualidade do ácido tereftálico produzido (HARVIANTO et al., 2017). 
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Apesar de não ser formado um azeótropo entre a água e o ácido acético, a separação 

desses componentes por destilação simples não é recomendada do que diz respeito à viabilidade 

técnico-econômica, pois a presença de ligações de hidrogênio e efeitos de associação fazem 

necessários elevados números de pratos e elevadas razões de refluxo (KÜRÜM et al., 1995; 

PU et al., 2010). Alternativamente, dentre as tecnologias empregadas industrialmente para a 

purificação de ácido acético, podem ser citadas a destilação extrativa, extração líquido-líquido 

com éter etílico ou acetato de etila e processos híbridos de extração e destilação (DEMIRAL e 

YILDIRIM, 2003; CHILEV et al., 2016). Na Tabela 2.2 são apresentadas as tecnologias de 

separação recomendadas de acordo com a composição mássica de ácido acético na solução. 

Tabela 2.2 – Tecnologias recomendadas para a purificação de ácido acético. 

Tecnologia de separação recomendada Concentração de ácido acético (% m/m) 
Destilação simples > 70% 
Destilação azeotrópica 50-80% 
Destilação extrativa 30-70% 
Extração líquido-líquido 2-30% 
Processo híbrido de recuperação 0,5-5% 

Fonte: Adaptado de Demiral e Yildirim (2003). 

Segundo Kürüm e Fonyo (1996), a destilação azeotrópica é a tecnologia recomendada 

para composições mássicas de ácido acético superiores a 35%, enquanto, para soluções mais 

diluídas, é recomendada uma etapa preliminar de extração utilizando solventes como acetato 

de etila, acetato de isopropila e etoxietano, que constituem componentes de arraste ou 

entrainers. Essa abordagem na qual são empregados os dois tipos de separação também é 

denominada de processo híbrido (CHILEV et al., 2016). Nestes processos, o ácido acético é 

recuperado da solução diluída no topo da coluna de extração, ao mesmo tempo em que um 

azeótropo heterogêneo é formado entre o entrainer adicionado e a água da solução, o que 

permite separar esta mistura em uma coluna azeotrópica e obter como produto de fundo o ácido 

acético aproximadamente 100% de pureza. A última etapa do processo consiste na recuperação 

do solvente em uma coluna de esgotamento ou de stripping, na qual a água é obtida como 

produto de fundo (SASAKI et al., 1997; DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS, 2019). 

Conforme mencionado, diversos estudos estão disponíveis na literatura técnico-

científica acerca do processo de purificação de ácido acético. Em sua maioria, esses trabalhos 

abordam estudos de casos hipotéticos, nos quais as vazões de alimentação e composições das 
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correntes diluídas não necessariamente correspondem a dados obtidos a partir de processos reais 

de indústrias químicas em operação. 

Semelhantemente, no trabalho de Lee e Kim (2018), que constitui a referência principal 

deste estudo, os autores abordam um processo híbrido de purificação de ácido acético por 

extração e destilação azeotrópica. O processo é projetado para separar uma solução diluída com 

vazão mássica de 10.000 kg/h composta por 35% ácido acético e 65% água; no entanto, não é 

esclarecida pelos autores a escolha de tal corrente de alimentação. Isto pode ser justificado pelo 

fato de que o processo híbrido apresentado no trabalho é baseado na patente de Sasaki et al. 

(1997), na qual a invenção é descrita para permitir a separação de correntes diluídas com 

composições mássicas de ácido acético entre 10 e 50%. Não obstante, verificou-se na literatura 

que, em certos processos de produção de ácido tereftálico, são gerados efluentes líquidos 

compostos aproximadamente de 35% em massa de ácido acético que deve ser recuperado 

(GALLI et al., 2017), o que aponta uma possível aplicação para o processo apresentado por Lee 

e Kim (2018), bem como para as novas configurações propostas neste trabalho. 

2.3 INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

A intensificação de processos é uma abordagem para o desenvolvimento e modificação 

de projetos industriais cuja definição se difere entre variados autores. Dentre as que foram 

verificadas na literatura técnico-científica, pode-se destacar a do trabalho de Stankiewicz e 

Moulijn (2000), no qual os autores definem a intensificação de processos como o 

desenvolvimento de novas técnicas que causam melhorias significativas na produção, 

diminuindo-se as dimensões de equipamentos, o consumo de energia e a geração de rejeitos 

visando, essencialmente, tecnologias mais limpas e sustentáveis. 

É importante notar que, segundo os mesmos autores, a intensificação de processos 

compreende apenas técnicas da engenharia e o projeto de equipamentos, o que exclui, por 

exemplo, o desenvolvimento de novos catalisadores ou rotas de síntese de produtos, apesar de 

essas inovações também trazerem melhorias à produção (STANKIEWICZ e MOULIJN, 2000). 

Devido à crescente demanda por processos mais eficientes e sustentáveis, diversos 

avanços tecnológicos foram observados em projetos industriais nas últimas décadas, fazendo 

com que, ultimamente, a abordagem da intensificação de processos fosse estudada em quase 
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todas as operações unitárias da engenharia química (GRÜTZNER et al., 2018).  No caso de 

processos industriais que envolvem etapas de destilação, tais como o objeto de estudo deste 

trabalho, podem ser citados como técnicas de intensificação de processos o acoplamento 

térmico, a destilação de duplo efeito e a recompressão de vapor. Essas técnicas destinadas a 

processos de separação serão discutidas em detalhes nas próximas seções. 

Deve-se destacar, também, que as estratégias de intensificação não se restringem a 

modificar apenas uma etapa do processo, mas podem envolver a combinação de múltiplas 

operações unitárias para aumentar a eficiência econômica e ambiental e, ao mesmo tempo, 

diminuir as dimensões totais de equipamentos. No trabalho de Gao et al. (2014), por exemplo, 

uma coluna reativa integrada energeticamente é projetada para unificar as etapas de reação e 

destilação de um processo convencional de produção de terc-amil metil éter, o que permitiu 

reduzir os custos operacionais em 34,2%. Conforme discutido no trabalho de Feyzi e 

Beheshti (2017), apesar de a coluna de destilação reativa ser uma técnica de intensificação 

limitada a apenas alguns sistemas reacionais, a realização simultânea de múltiplas etapas do 

processo neste tipo de equipamento proporciona benefícios como o aumento da conversão e 

seletividade, além de reduzir a formação de subprodutos. 

2.3.1 Acoplamento térmico 

O acoplamento térmico é uma estratégia de intensificação que pode ser empregada em 

processos com múltiplas unidades de separação, e consiste na remoção de condensadores, 

refervedores ou ambos equipamentos das colunas de destilação para direcionamento de suas 

saídas de vapor ou líquido para outras colunas do processo. Quando um desses trocadores de 

calor é removido, o refluxo de líquido (no caso de condensadores) ou de vapor (no caso de 

refervedores) é proporcionado por uma saída lateral proveniente do mesmo estágio da segunda 

coluna no qual é inserida a corrente de refluxo da primeira. Esta transferência de massa entre 

as colunas tem como objetivo estabelecer uma integração energética para reduzir o consumo 

total de energia e, em certos casos, os custos de capital (CABALLERO, 2009). 

Múltiplas configurações de acoplamento térmico podem ser estabelecidas entre colunas 

de um mesmo processo, sendo a separação dos componentes nas correntes finais determinada 

de acordo com quais trocadores de calor foram substituídos. Na Figura 2.1 são apresentadas 
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três possíveis configurações de acoplamento térmico para a separação de uma mistura dos 

componentes hipotéticos A, B e C. 

Figura 2.1 – Exemplos de estratégias de acoplamento térmico. 
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Fonte: Adaptado de Agrawal (2000). 

No trabalho de Lee e Kim (2018), os autores propõem uma modificação do processo 

original de purificação de ácido acético utilizando uma configuração com acoplamento térmico 

entre a coluna azeotrópica e uma coluna de esgotamento lateral, conforme será apresentado com 

mais detalhes no Capítulo 3. Os autores demonstram em seus resultados que a intensificação 

proposta reduz as perdas de exergia em 8%, além de aumentar em 11% a eficiência 

termodinâmica do processo. De maneira similar, no trabalho de Yusri et al. (2015) foi 

apresentada uma nova configuração para a separação do líquido de gás natural com 

acoplamento térmico, sendo reduzidas em 67,7% e 69,9% as demandas de utilidades quentes e 

frias, respectivamente, além de a separação ser realizada com uma coluna a menos. 

2.3.2 Destilação de duplo efeito 

A destilação de múltiplos efeitos, também denominada de destilação em estágios de 

pressão (pressure-staged distillation), é uma estratégia de intensificação de processos na qual 

as pressões de operação das colunas em uma unidade de separação são ajustadas de maneira 

que o calor removido nos processos de resfriamento de uma coluna possa ser utilizado como 

fonte de energia em outra coluna (ENGELIEN e SKOGESTAD, 2005b). A destilação de duplo 

efeito é a estratégia mais simples de destilação de múltiplos efeitos, e consiste em elevar a 

pressão de operação em uma coluna de maneira a aumentar a temperatura de seu produto de 

topo, permitindo que este seja utilizado como fluido de aquecimento do refervedor de outra 
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coluna. A integração energética estabelecida entre as duas colunas de destilação reduz a 

demanda de utilidades quentes e frias, ao mesmo tempo que permite a redução dos custos de 

capital, uma vez que o resfriamento do produto de topo da coluna de alta pressão e o 

aquecimento do produto de fundo da coluna de baixa pressão são realizados simultaneamente 

no mesmo trocador de calor. A Figura 2.2 ilustra a implementação da destilação de duplo efeito 

para um processo representativo. 

Figura 2.2 – Exemplo representativo de destilação de duplo efeito. 
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Apesar de, por definição, a destilação de múltiplos efeitos necessitar de duas ou mais 

colunas de destilação, é possível reconfigurar um processo para permitir que seja empregada a 

destilação de duplo efeito mesmo quando há apenas uma unidade de separação. Conforme 

demonstrado no trabalho de Bessa et al. (2013), a estratégia mais simples para realizar a 

destilação de duplo efeito consiste em substituir uma coluna de destilação por duas colunas em 

paralelo, sendo a corrente de entrada de alimentação da original dividida entre as novas 

unidades. Em seguida, uma das colunas é ajustada para uma pressão de operação mais elevada 

do que a da outra, aumentando a temperatura de sua corrente de topo e permitindo, então, a 

integração energética com a corrente de fundo da coluna de menor pressão. 

A estratégia supracitada foi utilizada no trabalho de Bessa et al. (2013) para projetar 

duas novas configurações do processo de destilação de bioetanol. Apesar de resultarem em 

aumentos de até 24,9% nos custos capitais, os autores demonstraram que as configurações com 

destilação de duplo efeito reduziram em até 32,4% os custos com utilidades térmicas, além de 

serem reduzidos em até 7,9% os custos operacionais anuais. No trabalho de Li et al. (2017), por 
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sua vez, foi proposto um processo para separação da mistura ternária de butanol, acetato de 

butila e isobutil metil cetona, no qual são combinadas as tecnologias de destilação de duplo 

efeito e destilação por pressão variante (pressure swing distillation). Os autores demonstraram 

que, em relação ao processo com destilação simples, a configuração intensificada reduz as 

demandas energéticas nos refervedores e condensadores em 48,6% e 44,6%, respectivamente. 

Diante de seu comprovado potencial para a redução do consumo de energia, a destilação 

de duplo efeito será utilizada neste trabalho para intensificar o processo de purificação de ácido 

acético em duas configurações distintas: uma por integração energética entre duas colunas do 

processo e outra por divisão da coluna azeotrópica, conforme a estratégia supracitada. 

2.3.3 Recompressão de vapor 

A recompressão de vapor é uma estratégia de intensificação de processos que consiste 

em reduzir as demandas energéticas de uma coluna de destilação por meio de transferência de 

calor do produto de topo para o produto de fundo (KAZEMI et al., 2018). A integração 

energética entre essas correntes é possibilitada pela utilização de um compressor para elevar a 

pressão da corrente de topo, o que também causa um aumento de sua temperatura. Após sua 

utilização como fluido quente no refervedor da própria coluna, a corrente sofre expansão em 

uma válvula para resfriamento e é direcionada ao vaso de topo. A Figura 2.3 apresenta um 

fluxograma da recompressão de vapor aplicada para uma coluna de destilação representativa. 

Figura 2.3 – Exemplo de destilação com recompressão de vapor. 

P2 > P1P1

 

Apesar de sua eficiência na redução do consumo de energia, a recompressão de vapor 

apresenta elevados custos de capital com a aquisição do compressor, sendo, por este motivo, 
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mais recomendada para processos com elevadas demandas energéticas, tais como a separação 

de misturas com pontos de ebulição próximos (KISS e OLUJIC, 2014). Não obstante, diversos 

trabalhos da literatura demonstraram os benefícios desta tecnologia no desempenho econômico. 

No trabalho de Li et al. (2016), por exemplo, foi proposta uma configuração 

combinando integração energética e recompressão de vapor para separar misturas de propeno e 

propano, sendo reduzidos os custos de energia e de operação anuais em relação ao processo 

original e outras configurações intensificadas. Da mesma maneira, no trabalho de 

Cong et al. (2018) foi apresentada uma nova tecnologia para separação de diversas misturas 

orgânicas denominada de coluna com recompressão de vapor intermediária ou MVRC (Middle 

Vapor Recompression Column), na qual a recompressão de vapor é empregada entre as seções 

de esgotamento e retificação da coluna. Apesar de seus maiores custos anuais, os autores 

demonstraram que esta tecnologia apresenta maior flexibilidade operacional e a segunda maior 

economia de energia, quando comparada a outras propostas de intensificação. Estes resultados 

presentes na literatura motivaram neste trabalho o desenvolvimento de uma configuração 

intensificada do processo de purificação de ácido acético empregando recompressão de vapor. 

Por fim, deve-se destacar que as técnicas de intensificação de processos industriais, 

especialmente as que empregam integração energética e recompressão de vapor (tais quais as 

estudadas neste trabalho), podem apresentar filosofias de controle particularmente complexas 

devido à diminuição dos graus de liberdade do sistema. De fato, o tema de controlabilidade em 

processos intensificados é objeto de estudo na literatura técnico-científica, sendo sugeridos 

inclusive procedimentos de inicialização (start-up) para tecnologias com recompressão de 

vapor (JOGWAR e DAOUTIDIS, 2009; LI et al., 2019). Neste contexto, ressalta-se que os 

processos deste trabalho foram considerados operando em condições de regime estacionário; 

portanto, aspectos relacionados a controle de processos, em regime dinâmico, não foram 

abordados para realizar a avaliação das tecnologias ou a análise de ecoeficiência.  

2.4 PLANTA DE UTILIDADES 

A planta de utilidades é uma instalação a partir da qual são fornecidos os serviços 

auxiliares necessários para a operação dos processos industriais. Essas utilidades incluem os 

combustíveis para fornos, eletricidade, gases inertes, ar comprimido, água de processo, fluidos 

de aquecimento e refrigeração, dentre outras (TOWLER e SINNOTT, 2013). De acordo com 
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os tipos de utilidades empregadas no processo principal, os equipamentos da planta de 

utilidades podem contribuir significantemente para diversos parâmetros diretamente associados 

ao desempenho econômico e ambiental do projeto, tais como consumo total de energia, custos 

de capital e de operação anuais e taxa de geração de efluentes. 

No processo de purificação de ácido acético estudado neste trabalho, além de 

eletricidade para operação das bombas e compressores, são empregadas duas utilidades de troca 

térmica: água de resfriamento para resfriadores e condensadores e vapor de aquecimento para 

aquecedores e refervedores. Portanto, de maneira a obter resultados mais fidedignos para a 

análise de ecoeficiência, neste trabalho foi desenvolvida e simulada uma planta de utilidades 

contendo sistemas de água de resfriamento e de geração de vapor. Uma revisão bibliográfica 

acerca desses sistemas será apresentada nas próximas seções. 

2.4.1 Sistema de água de resfriamento 

A água é o fluido mais utilizado como utilidade de resfriamento devido principalmente 

à sua ampla disponibilidade, baixo custo e facilidade de descarte (SENEVIRATNE, 2007). Os 

sistemas para fornecimento de água de resfriamento em processos industriais compreendem 

três categorias: abertos, fechados e abertos com recirculação. Sistemas abertos ou de único 

passe (once-through) apresentam elevados consumos de água pois esta é descartada após sua 

utilização, além de serem responsáveis por impactos ambientais por choque térmico e poluição 

dos corpos de água. Sistemas fechados, por sua vez, mantêm a água em ciclos de aquecimento 

e resfriamento sem contato com o ar, evitando perdas exceto por vazamentos. Este tipo de 

sistema é empregado quando o processo requer um controle rigoroso de temperatura, tal como 

em compressores e motores a combustão (SENEVIRATNE, 2007). 

Os sistemas abertos com recirculação são os mais utilizados na indústria química devido 

à reutilização da água, o que permite reduzir tanto o seu consumo quanto o de energia, quando 

comparados aos sistemas abertos (PANJESHAHI et al., 2009). Esta tecnologia se baseia na 

utilização de uma torre de resfriamento aberta ao ambiente, na qual a água é retornada à sua 

temperatura de fornecimento aos processos por meio de ventiladores, que promovem 

resfriamento por tiragem induzida (SENEVIRATNE, 2007). 

Na Figura 2.4 é ilustrado o fluxograma típico de um sistema aberto com recirculação. 
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Figura 2.4 – Sistema de água de resfriamento aberto com recirculação. 
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Fonte: Adaptado de Seneviratne (2007). 

Devido à reutilização da água de resfriamento, o consumo de água total do processo é 

proveniente apenas de uma corrente de reposição ou make-up, que se torna necessária devido a 

perdas da água recirculante por vazamentos, purga, evaporação e arraste mecânico. O 

funcionamento do sistema de água de resfriamento da planta de utilidades desenvolvida para 

este trabalho será detalhado no Capítulo 3. 

2.4.2 Sistema de geração de vapor 

O vapor de água é amplamente utilizado na indústria como utilidade quente 

principalmente devido à sua baixa toxicidade, facilidade de transporte, alta capacidade 

calorífica e baixo custo. Como vantagem adicional, ao contrário de outros fluidos de 

aquecimento, a maior parte da energia do vapor é armazenada na forma de calor latente, o que 

permite sua transferência a temperatura constante (SENEVIRATNE, 2007). 

A geração de vapor em plantas de utilidades é realizada majoritariamente por 

aquecimento e evaporação de água tratada. Em processos industriais, devido às diversas 

condições de temperatura nos processos de aquecimento, o vapor é usualmente classificado em 

três categorias: alta pressão ou hps (high-pressure steam), média pressão ou mps (medium-

pressure steam) e baixa pressão ou lps (low-pressure steam). Frente a estas classificações, a 

água costuma ser vaporizada em uma caldeira na mais alta pressão utilizada e, em seguida, 
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frações do vapor produzido são direcionadas a turbinas para expansão de acordo com as 

necessidades das instalações (TURTON et al., 2018). Da mesma maneira, a água tratada pode 

ser fornecida a operações tais como resfriamento de reatores para gerar vapor nas categorias 

supracitadas. A Figura 2.5 apresenta o fluxograma típico de um sistema de geração de vapor. 

Figura 2.5 – Sistema de geração de vapor. 
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Fonte: Adaptado de Turton et al. (2018). 

Assim como no sistema de água de resfriamento, o consumo de água da geração de 

vapor é proveniente apenas da corrente de make-up para reposição de perdas por purga e 

vazamentos, uma vez que o condensado removido dos processos de aquecimento é reutilizado 

para geração de vapor na caldeira. O funcionamento deste sistema conforme desenvolvido para 

este trabalho também será detalhado no Capítulo 3. 

2.5 ANÁLISE DE ECOEFICIÊNCIA 

A definição mais comumente adotada para o conceito de desenvolvimento sustentável 

é apresentada no relatório Nosso Futuro Comum (Our Common Future), no qual é definido 

como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (WCED, 1987). A 

publicação deste relatório impulsionou diversos esforços a níveis nacional e internacional 
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focados em estratégias para o desenvolvimento sustentável e satisfazer mutuamente os setores 

social, ambiental e financeiro, também denominados de tripé da sustentabilidade ou triple 

bottom line (AZAPAGIC e PERDAN, 2000). Conforme enunciado pela Agência Ambiental 

Europeia (European Environmental Agency – EEA), avanços em direção ao desenvolvimento 

sustentável devem ser atingidos pela elaboração de políticas ambientais integradas com a 

atividade econômica para, desta maneira, reestruturar as atividades socioeconômicas visando a 

sustentabilidade. Diante deste cenário, torna-se necessário pelo setor econômico adotar como 

um de seus principais objetivos o aumento da ecoeficiência (EEA, 2017). 

A ecoeficiência é uma abordagem ou estratégia aplicável a empreendimentos 

econômicos e processos industriais que visa maximizar a capacidade de produção e a qualidade 

do produto ao mesmo tempo em que são mitigados os impactos ao meio ambiente 

(VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). Apesar de, em certos casos, ser necessária a redução 

absoluta dos impactos ambientais ao invés de medidas relativas, a ecoeficiência ainda se 

apresenta como uma condição necessária para a sustentabilidade, uma vez que um de seus 

principais objetivos consiste em reduzir consideravelmente o vínculo das atividades 

econômicas com o uso de recursos naturais (EEA, 2017). 

Uma das principais dificuldades para a elaboração de estratégias para o 

desenvolvimento sustentável encontra-se em quantificar a sustentabilidade nos diferentes 

setores das atividades socioeconômicas. Desta maneira, verifica-se a necessidade de se 

desenvolverem metodologias e métricas para avaliar quantitativamente os aspectos da 

sustentabilidade, principalmente no setor industrial (AZAPAGIC e PERDAN, 2000). Este 

contexto motivou a elaboração dos indicadores de ecoeficiência ou ecoindicadores. 

A definição mais comum dos ecoindicadores os estabelece como a razão entre uma 

variável ambiental e uma variável econômica, conforme a Equação (2.3) (UNCTAD, 2004). 

Ecoindicador = Variável ambiental  Variável econômica⁄  (2.3)

Como variável ambiental, são empregados parâmetros relacionados a diferentes 

categorias de impactos ao meio ambiente, tais como consumo de água, energia e matérias-

primas ou emissão de gases do efeito estufa (VERFAILIE e BIDWELL, 2000). A variável 

econômica, por sua vez, costuma ser expressa em termos de produção tais como a taxa de 

formação de produto (SIITONEN et al., 2010). Em alguns estudos, os ecoindicadores são 

definidos através da relação inversa à apresentada na Equação (2.3), isto é, pela razão entre uma 
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variável econômica e uma ambiental. Nestes casos, a variável econômica costuma ser expressa 

em termos de receita líquida (KHAREL e CHARMONDUSIT, 2008). 

Verifica-se então que as definições supracitadas para os ecoindicadores estabelecem 

métricas que correlacionam os impactos ao meio ambiente com o desempenho econômico, o 

que está de acordo com os principais objetivos da ecoeficiência. Diversos estudos disponíveis 

na literatura demonstram a eficiência do uso de ecoindicadores para a avaliação de processos 

industriais. No trabalho de Halim et al. (2011), por exemplo, foi proposta uma metodologia 

para o projeto sustentável de plantas químicas na qual ferramentas computacionais são 

auxiliadas por um conjunto de ecoindicadores para elaborar e otimizar alternativas de projeto, 

visando a minimização dos impactos ambientais. Os autores aplicaram a metodologia para 

estudos de caso de plantas de produção de acetona e de metanol e dimetil éter, sendo possível 

identificar os principais parâmetros responsáveis pelos fardos ambientais e reduzir o consumo 

de água, energia e matérias-primas, além de aumentar a receita líquida. 

No presente estudo, a ecoeficiência dos processos de purificação de ácido acético e suas 

propostas de identificação será avaliada com base em dez indicadores utilizando-se a 

metodologia do Índice Comparativo de Ecoeficiência. Nas próximas seções, será apresentada 

uma revisão bibliográfica acerca dos indicadores utilizados, além de uma descrição da 

metodologia de análise de ecoeficiência supracitada. 

2.5.1 Indicadores ambientais e de segurança 

Na análise de ecoeficiência deste trabalho foram utilizados cinco indicadores ambientais 

(nomeadamente emissões de dióxido de carbono, consumo de água, potencial de toxicidade 

terrestre, potencial de toxicidade aquática e potencial de acidificação), além de um indicador 

de segurança, nomeadamente potencial de toxicidade humana por exposição. 

No trabalho de Pereira et al. (2014), as emissões de dióxido de carbono em plantas 

petroquímicas são subdivididas conforme suas fontes emissoras nas seguintes categorias: 

x Emissões por combustão: provenientes da queima de combustíveis gasosos e líquidos; 

x Emissões indiretas: provenientes de fontes externas como eletricidade e vapor; 

x Emissões fugitivas: provenientes de veículos de transporte, vazamentos em 

equipamentos e queima de componentes por alívio em flare. 
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Diante dessas classificações, é possível definir o indicador de emissão de dióxido de 

carbono ou CDE (Carbon Dioxide Emissions) conforme a Equação (2.4): 

CDE = 
Ecomb + Eind + Efug tCO2 h⁄

Taxa de produção [t h⁄ ]    
tCO2

t  (2.4)

na qual Ecomb, Eind e Efug correspondem às taxas de emissão de CO2 por combustão, indiretas e 

fugitivas, respectivamente. Em casos nos quais não se encontram disponíveis dados reais de 

emissão da planta (como, por exemplo, em etapas de projeto ou propostas de intensificação), 

as emissões por combustão e indiretas podem ser estimadas por fatores de emissão disponíveis 

na literatura de acordo com a fonte de energia, enquanto as emissões fugitivas por alívio em 

flare podem ser determinadas por balanços estequiométricos das reações de combustão dos 

componentes, desde que suas composições sejam conhecidas (PEREIRA et al., 2014). 

O consumo de água em processos industriais é citado no livro de Towler e 

Sinnott (2013) como sendo proveniente das correntes de make-up dos sistemas da planta de 

utilidades, conforme mencionadas nas seções 2.4.1 e 2.4.2. Portanto, é possível definir o 

indicador de consumo de água ou WC (Water Consumption) por meio da Equação (2.5): 

WC = 
Make-upref + Make-upvap - Vapor gerado (exportado) mH2O

3 h⁄
Taxa de produção [t h⁄ ]    

mH2O
3

t  (2.5)

na qual Make-upref e Make-upvap correspondem às vazões volumétricas de reposição de água 

nos sistemas de água de resfriamento e geração de vapor, respectivamente. Em processos nos 

quais ocorre geração de vapor, é possível exportar a quantidade de água tratada enviada para 

essas operações de resfriamento, o que explica seu sinal negativo na expressão do indicador. 

 Ressalta-se que Pereira et al. (2018) sugeriram o ecoindicador de consumo de energia, 

que constitui uma métrica particularmente relevante para a análise de ecoeficiência em 

propostas de intensificação. No entanto, sabendo-se que no processo de purificação de ácido 

acético não há correntes de purga responsáveis por emissões fugitivas e que o uso de vapor de 

aquecimento é o principal contribuinte para o consumo energético total, este indicador 

apresentaria resultados proporcionais aos do indicador de emissões de CO2, diferenciando-se 

apenas pelo fator de emissão do combustível da caldeira da planta de utilidades. Por este 

motivo, e visando a independência dos indicadores, o ecoindicador de consumo de energia não 

foi avaliado no presente estudo. Não obstante, os efeitos da redução do consumo energético na 

ecoeficiência do processo serão verificados por meio dos indicadores econômicos. 
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Os demais indicadores ambientais e de segurança são provenientes de uma metodologia 

para a análise de ecoeficiência denominada de algoritmo de Redução de Rejeitos ou WAR 

(WAste Reduction algorithm). O algoritmo WAR foi desenvolvido por Hilaly e Sikdar (1994) 

como uma metodologia para quantificar a geração de rejeitos em processos industriais, visando 

a aplicação destas métricas para o desenvolvimento de novos processos ou modificação de 

tecnologias já existentes. O algoritmo é proposto para ser empregado conjuntamente com 

simuladores computacionais, e se baseia no balanço material das correntes de processo e em 

índices de poluição de cada componente envolvido para realizar um balanço da geração total 

de rejeitos por quantidade de produto (HILALY e SIKDAR, 1994). 

Posteriormente, a metodologia do algoritmo WAR foi expandida nos trabalhos de 

Cabezas et al. (1999) e de Young e Cabezas (1999) para incluir a geração de rejeitos 

provenientes do consumo de energia do processo, além de transcrever os índices de poluição 

em termos de impactos ambientais. Estas modificações permitiram pelo algoritmo WAR a 

determinação de oito categorias de indicadores ambientais, a saber: 

x Potencial de toxicidade humana por ingestão; 

x Potencial de toxicidade humana por exposição; 

x Potencial de toxicidade terrestre; 

x Potencial de toxicidade aquática; 

x Potencial de aquecimento global; 

x Potencial de desgaste de ozônio; 

x Potencial de oxidação fotoquímica; 

x Potencial de acidificação. 

Os indicadores supracitados são calculados pelo algoritmo WAR em termos de potencial 

de impacto ambiental ou PEI (Potential Environmental Impact) por massa de produto gerado 

pelo processo. O potencial de impacto ambiental, por sua vez, é uma métrica que expressa em 

uma quantidade conceitual os impactos que seriam causados pela quantidade de matéria ou 

energia caso esta fosse liberada ao meio ambiente (YOUNG et al., 2000). 

O cálculo dos indicadores do algoritmo por meio da metodologia apresentada no 

trabalho de Young e Cabezas (1999) pode ser generalizado conforme a Equação (2.6): 

EIi = 
∑  Mj

saída ∙j ∑  xkj ∙ ψikk  - ∑  Mj
entrada ∙ ∑  xkj ∙ ψikkj  [PEI h⁄ ]

Taxa de produção [t h⁄ ]    
PEI

t  (2.6)
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na qual EIi é o valor do indicador i, Mj

 entrada e Mj
 saída correspondem à vazão mássica da corrente 

de entrada ou saída j, respectivamente, e xkj se refere à fração mássica do componente k na 

corrente j. O fator de conversão ψik corresponde ao potencial de impacto ambiental do 

componente k, e é calculado em função de diferentes parâmetros para cada indicador i. 

Dentre as métricas calculadas pelo algoritmo WAR, quatro foram selecionadas para a 

análise de ecoeficiência deste trabalho: potencial de toxicidade humana por exposição ou HTPE 

(Human Toxicity Potential by Exposure), potencial de toxicidade terrestre ou TTP (Terrestrial 

Toxicity Potential), potencial de toxicidade aquática ou ATP (Aquatic Toxicity Potential) e 

potencial de acidificação ou AP (Acidification Potential). Na Tabela 2.3 são apresentados os 

principais parâmetros utilizados pelo algoritmo para determinar o valor de ψik para cada 

indicador, além de suas respectivas definições. Maiores detalhes do procedimento de cálculo 

desses fatores de conversão podem ser verificados no trabalho de Young e Cabezas (1999). 

Tabela 2.3 – Principais parâmetros dos indicadores do algoritmo WAR. 

Indicador Parâmetro Definição 

HTPE TLV Concentração máxima de exposição ao componente sem que sejam 
causados efeitos à saúde humana. 

TTP LD50 Dose do componente que resulta na morte de 50% de uma 
população em teste de ratos por ingestão oral. 

ATP LC50 Concentração do componente que resulta na morte de 50% de uma 
população em teste de peixes da espécie pimephales promelas. 

AP H+̇  
Taxa de liberação de íons H+ na atmosfera pelo componente 
comparada com a mesma taxa para o SO2. 

Fonte: Young e Cabezas (1999). 

2.5.2 Indicadores econômicos 

Na análise de ecoeficiência deste trabalho foram utilizados quatro indicadores 

econômicos, nomeadamente custos de capital, custo específico de energia, custo específico de 

água e fração de custos de efluentes líquidos. Estes indicadores são apresentados no trabalho 

de Ruiz-Mercado et al. (2012), e se baseiam em parâmetros relacionados à análise econômica 

do processo, dentre os quais destacam-se os custos fixos e operacionais. 

Os custos de capital ou CAPEX (CAPital EXpenditure) compreendem os custos fixos 

totais do empreendimento relacionados a desenvolvimento, construção e instalação da planta 
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química e modificações para adequação do terreno (TOWLER e SINNOTT, 2013). Os 

investimentos em bens de capital compreendem duas principais categorias, nomeadamente 

limites dentro e fora da bateria, além de custos diversos associados a engenharia e construção. 

Os custos nos limites dentro da bateria ou ISBL (InSide Battery Limits) se referem aos 

custos de aquisição e instalação dos principais equipamentos do processo, o que também inclui 

gastos relacionados a tubulações, instrumentos, estruturas e fundações, solventes e 

catalisadores, dentre outros. Os custos nos limites fora da bateria ou OSBL (OutSide Battery 

Limits), por sua vez, constituem os investimentos adicionais feitos para atender às necessidades 

do projeto, o que inclui os equipamentos da planta de utilidades, iluminação, sistemas de 

saneamento e de fornecimento de energia elétrica, escritórios e equipamentos de segurança, 

dentre outros. Além dessas duas categorias, podem ser citados outros gastos relacionados a 

processos da indústria química tais como taxas com patentes, importações e royalties, obras 

civis e tarifas de contingência (TOWLER e SINNOT, 2013). 

Diante dessas classificações para os custos de capital, o CAPEX de um projeto pode ser 

definido conforme a Equação (2.7), na qual OutrosC se refere aos gastos diversos supracitados. 

CAPEX = ISBL + OSBL + OutrosC   [M$] (2.7)

Os custos operacionais, também denominados de custos totais de produção ou TPC 

(Total Production Costs) correspondem a outro componente fundamental para a análise 

econômica de processos, e são classificados em duas principais categorias, nomeadamente 

custos fixos e variáveis. Os custos fixos ou FC (Fixed Costs) se referem aos gastos operacionais 

independentes da taxa de produção do processo, tais como aluguel do terreno e das instalações, 

manutenção e gastos com seguro da planta. Os custos variáveis ou VC (Variable Costs), por 

sua vez, compreendem os custos proporcionais à produção, tais como matérias-primas, 

solventes, materiais inertes e gastos com transporte. Outros custos associados à operação de 

processos químicos incluem os gastos com mão-de-obra, utilidades, vendas e marketing 

(TOWLER e SINNOTT, 2013). 

Essas classificações permitem definir os custos operacionais conforme a Equação (2.8), 

na qual OutrosP compreende os gastos alheios aos custos fixos e variáveis. 

TPC = FC + VC + OutrosP   [$] (2.8)

Os indicadores de custo específico de energia ou SEC (Specific Energy Cost), custo 

específico de água ou SWC (Specific Water Cost) e fração de custos de efluentes líquidos ou 
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LWCF (Liquid Waste Cost Fraction) são calculados a partir dos custos operacionais conforme 

as Equações (2.9) a (2.11) (RUIZ-MERCADO et al., 2012). Uma vez que tanto os custos 

utilizados nos numeradores quanto os custos operacionais são calculados para o mesmo período 

de operação da planta, nota-se que os indicadores apresentam uma unidade atemporal. 

SEC = Custo total de energia  TPC⁄    [$ $⁄ ] (2.9)
SWC = Custo total de água  TPC⁄    [$ $⁄ ] (2.10)
LWCF = Custo total de tratamento de efluentes  TPC⁄    [$ $⁄ ] (2.11)

Por fim, é importante ressaltar que existem diversos outros fatores fundamentais para a 

análise econômica além dos que foram apresentados, tais como valor presente líquido, período 

de retorno do investimento e taxa interna de retorno. No entanto, esses parâmetros não foram 

considerados no presente estudo devido à sua dependência com a análise de fluxo de caixa, que 

requer, por sua vez, o cálculo de custos com matéria-prima e de receita líquida com venda do 

produto. Tendo em vista que o processo de purificação de ácido acético compreende apenas um 

processo de separação de uma solução diluída, verificou-se que seria difícil estimar 

corretamente o custo da corrente de alimentação; ademais, a não ser que sejam escolhidos 

valores de referência desatualizados presentes na literatura, os valores de venda de produtos 

químicos encontram-se disponíveis apenas em relatórios financeiros que não são fornecidos 

gratuitamente para fins acadêmicos. Estes motivos justificaram a escolha dos indicadores 

supracitados para a análise de ecoeficiência, ao mesmo tempo em que explicam a omissão dos 

custos de matéria-prima nos cálculos dos custos operacionais. 

2.5.3 Índice Comparativo de Ecoeficiência 

O Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) é uma metodologia proposta por 

Pereira et al. (2018) para análise e monitoramento da ecoeficiência de processos da indústria 

química. Conforme demonstrado nas seções anteriores, os processos industriais estão 

associados a diversas categorias de impactos ao meio ambiente, além de existirem variados 

fatores que devem ser considerados para a análise econômica de um projeto. Assim sendo, 

verifica-se que apenas um indicador não é suficiente para avaliar corretamente a ecoeficiência 

ou determinar qual tecnologia deve ser empregada em um processo visando a melhor alternativa 

para o desempenho econômico e sustentável. Neste contexto, o ICE foi desenvolvido para 
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realizar a avaliação conjunta de uma série de indicadores que são agrupados pela metodologia 

em um único índice, o que permite que diversos aspectos sociais, ambientais e financeiros sejam 

levados em consideração na análise de ecoeficiência. 

A metodologia do ICE para a análise comparativa de processos industriais se baseia na 

normalização dos indicadores escolhidos para o estudo, que se realiza por divisão dos 

indicadores pelos maiores valores em suas respectivas categorias. Esses valores normalizados 

são então apresentados em gráficos de radar, nos quais os vértices representam os indicadores 

de cada processo. Esta representação gráfica é particularmente conveniente à medida em que 

facilita a visualização dos diferentes aspectos da sustentabilidade de cada alternativa de projeto 

submetida à análise. A utilização do gráfico de radar também justifica a normalização dos 

indicadores, uma vez que, dependendo das métricas consideradas, os valores absolutos podem 

apresentar variadas ordens de grandeza. 

Em seguida, a área S de cada gráfico de radar é calculada com base na Lei dos Senos 

conforme a Equação (2.12), na qual n corresponde ao número total de indicadores e EI aos seus 

valores normalizados. O ICE de cada processo é então calculado em função da área de seu 

gráfico conforme a Equação (2.13), na qual SMAX corresponde à área do maior gráfico. 

S = 0,5 ∙ sen(2π n⁄ )  ∙  EI1 ∙ EIn + EIi ∙ EIi+1

n-1

i=1
  (2.12)

ICE = (1 - S SMAX⁄ ) ∙ 100% (2.13)

A Figura 2.6 apresenta o gráfico de radar e os resultados para a metodologia do ICE 

aplicada a um caso representativo contendo três processos e cinco indicadores. 

Figura 2.6 – Resultados do ICE para um caso representativo. 
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É importante destacar que o método do ICE emprega indicadores definidos conforme a 

Equação (2.3), na qual o numerador corresponde à variável associada a fardos ambientais. Isto, 

somado à normalização por divisão pelo indicador de maior valor, permite concluir que os 

indicadores normalizados estabelecem uma classificação do tipo “quanto menor, melhor”, pois 

valores próximos de 0 estarão associados a menores impactos ambientais, enquanto valores 

próximos de 1 corresponderão aos piores resultados para a categoria de ecoeficiência em 

questão. Interpretando-se o caso representativo da Figura 2.6 à luz desses conceitos, o processo 

P3 é verificado como a melhor alternativa dentre as avaliadas, apresentando um ganho em 

ecoeficiência de 47% em relação ao processo P1, para o qual foram obtidos os piores resultados. 

Diversos estudos disponíveis na literatura técnico-científica demonstraram a eficiência 

do ICE para avaliação de processos na indústria química, sendo a metodologia aplicada a 

tecnologias de produção de cumeno (JUNQUEIRA et al., 2018) e anidrido maleico 

(MANGILI et al., 2019a), separação da mistura de acetona e metanol (MANGILI et al., 2018) 

e alternativas de integração energética na produção de acetato de butila (MANGILI e 

PRATA, 2019), dentre outros. No entanto, é importante notar que, conforme demonstrado no 

trabalho de Mangili et al. (2019b), as áreas dos gráficos de radar são dependentes da ordem na 

qual são arranjados os indicadores, o que faz com que os resultados do ICE também estejam 

influenciados pelo ordenamento dos indicadores. De todo modo, os autores realizaram uma 

análise utilizando de 3 a 10 indicadores de um estudo de caso na qual foram testadas todas as 

possíveis permutações, verificando que, mesmo com variações no resultado do ICE, o rearranjo 

dos indicadores ao redor do gráfico de radar não alterou a decisão final, além de os desvios 

padrões dos resultados serem reduzidos quanto mais indicadores são utilizados. 

Diante dessas observações, neste trabalho optou-se por realizar todas as permutações 

circulares dos indicadores e calcular o ICE por meio das áreas médias dos gráficos de radar de 

cada processo. Esta decisão também justifica a utilização de apenas dez indicadores na análise 

de ecoeficiência, uma vez que quantidades maiores elevariam o total de permutações de 

362.880 para mais de 3,5 milhões, aumentando a complexidade computacional dos cálculos. 

Por fim, ressalta-se que diversas outras metodologias foram desenvolvidas para avaliar 

a sustentabilidade de processos da indústria química baseadas em Análise de Ciclo de Vida ou 

LCA (Life Cycle Assessment), tais como CML 2001, IMPACT 2002 e Eco-indicador 99. De 

fato, esses métodos são de grande utilidade à medida que fornecem informações detalhadas 

acerca de diversas categorias de impactos ambientais; no entanto, estas metodologias 

geralmente não consideram aspectos financeiros e sociais, exceto quando integradas com suas 
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contrapartes Life Cycle Costing e Societal Life Cycle Assessment, respectivamente 

(MANGILI et al., 2019b). Ademais, conforme destacado pela ecoinvent (2020), estudos de 

LCA podem ser praticamente impossíveis de serem realizados caso o avaliador não possua 

bancos de dados de inventário confiáveis. 

Em contrapartida, o método do ICE é particularmente conveniente à medida que permite 

considerar todos os aspectos da sustentabilidade, ao mesmo tempo em que emprega indicadores 

que podem ser calculados com dados prontamente acessíveis por simulação computacional ou 

dados reais de um processo industrial petroquímico em diversos períodos do ano 

(PEREIRA et al., 2018), o que demonstra as principais vantagens do ICE frente a metodologias 

baseadas em métricas de LCA.



  

CAPÍTULO 3 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 

Neste capítulo é apresentada uma descrição detalhada do processo original de 

purificação de ácido acético apresentado por Lee e Kim (2018) e da modificação com 

acoplamento térmico proposta pelos autores. São fornecidas informações acerca das correntes 

de massa e energia (isto é, vazões e composições molares, condições operacionais e taxas de 

transferência de calor) e do dimensionamento dos equipamentos. 

Em seguida, são apresentados os processos intensificados, projetados neste trabalho 

empregando as técnicas de destilação de duplo efeito e recompressão de vapor, com ênfase nas 

modificações em relação aos processos-base. As especificações dos processos conforme 

apresentadas no trabalho de referência foram utilizadas como dados de entrada para simulação 

no UniSim, e os dados apresentados nas subsequentes seções correspondem aos resultados após 

convergência das simulações computacionais. Por fim, é apresentada a planta de utilidades, 

desenvolvida neste trabalho para obtenção de dados mais realistas na análise de ecoeficiência. 

3.1 PROCESSO ORIGINAL (PO) 

O processo original de purificação de ácido acético é apresentado no trabalho de Lee e 

Kim (2018) com base na patente de Sasaki et al. (1997). Nesta tecnologia, o ácido acético é 

obtido puro a partir de uma corrente diluída em água por meio de um processo híbrido de 

extração e destilação azeotrópica. O fluxograma deste processo, assim como vazões e 

composições molares das correntes de processo, condições operacionais e tags (etiquetas) de 

identificação dos equipamentos são apresentados na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Processo original de purificação de ácido acético (PO). 
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Fonte: Adaptado de Lee e Kim (2018). 

A alimentação do processo é uma corrente com vazão molar de 419,1 kmol/h composta 

de 86,1% água e 13,9% ácido acético (HAc). A corrente é inserida a 150 ºC e 500 kPa no topo 

da coluna de absorção C101, que possui 35 estágios e pressões de 152 kPa e 202,6 kPa no topo 

e no fundo, respectivamente. O ácido acético é extraído com composição de 21,1 mol % no 

produto de topo utilizando-se como solvente uma mistura composta de 5,4 mol % isopropanol 

(i-POH), 79,2 mol % acetato de isopropila (i-PAc) e 15,4 mol % água, proveniente das colunas 

de desidratação. O rafinado é composto de 97,5 mol % água com traços de solvente e ácido 

acético e é inserido no 29o prato da coluna de desidratação C104. 

No resfriador HX101 é condensada a fase vapor presente no extrato da coluna 

absorvedora. Essa corrente é então inserida no 18o prato da coluna azeotrópica C102 a 92,43 ºC 

no estado de líquido saturado. A coluna, que possui 37 pratos e opera a uma pressão de 110  kPa, 

tem como principal objetivo a obtenção do ácido acético com 99,9% de pureza no produto de 

fundo, com vazão molar de 57,1 kmol/h e temperatura de 120,6 ºC. O vazo de topo da coluna 

azeotrópica consiste em um decantador no qual as fases orgânica e aquosa do produto de topo 

são separadas a 40 ºC. A fase orgânica é pressurizada a 250 kPa na bomba P101 e tem uma 

parcela com vazão de 118,4 kmol/h utilizada como refluxo na coluna, enquanto o remanescente, 

com vazão de 119,1 kmol/h, constitui o solvente que é empregado na coluna absorvedora. A 

fase aquosa, por sua vez, é inserida no 15o estágio da coluna de desidratação C103. 
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As colunas de desidratação C103 e C104 operam a 110 kPa e possuem 36 e 46 pratos, 

respectivamente. Em ambas, água pura é separada nos produtos de fundo a temperaturas 

semelhantes (102,32 ºC na coluna C103 e 102,25 ºC na coluna C104). Os produtos de topo são 

misturados e em seguida pressurizados a 250 kPa na bomba P102, constituindo uma corrente 

de 13,9 kmol/h composta majoritariamente de água, isopropanol e acetato de isopropila, que é 

reciclada para o 34o prato da coluna absorvedora. 

3.2 PROCESSO MODIFICADO COM ACOPLAMENTO TÉRMICO (AT) 

No trabalho de Lee e Kim (2018), os autores destacam que as colunas de desidratação 

C103 e C104 do processo original separam correntes similares em termos de composições 

molares de isopropanol, água e acetato de isopropila, o que indica uma possibilidade de realizar 

essas separações em um único equipamento. Portanto, tendo como principal objetivo a redução 

do consumo de energia, foi proposta pelos autores uma nova configuração do processo na qual 

as colunas C103 e C104 são substituídas por uma torre de esgotamento lateral ou side stripper. 

O fluxograma do processo modificado dos autores é ilustrado na Figura 3.2. 

Figura 3.2 – Processo modificado com acoplamento térmico (AT). 
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Fonte: Adaptado de Lee e Kim (2018). 
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Nesta nova configuração, o rafinado da coluna absorvedora C201 é inserido no 17o prato 

do side stripper C203, enquanto a fase orgânica separada no vaso de topo da coluna azeotrópica 

C202 é inserido no 23o prato. O side stripper, que possui 39 pratos e opera a uma pressão de 

130 kPa, separa água das duas correntes de alimentação em seu produto de fundo com 

99,7 mol % de composição e temperatura de 107,1 ºC. 

A modificação dos autores compreende uma intensificação do processo original à 

medida que é implementada uma estratégia de acoplamento térmico entre a coluna azeotrópica 

e o side stripper. Devido à ausência de um condensador, a corrente de topo do side stripper é 

diretamente inserida no 14o prato da coluna azeotrópica; deste mesmo prato, uma corrente 

líquida é removida e inserida no primeiro estágio do side stripper, promovendo então um 

refluxo de fase líquida no topo deste equipamento. Devido à transferência de massa entre o topo 

do side stripper e o 14o prato da coluna azeotrópica, outra modificação em relação ao processo 

original é a ausência da corrente de reciclo, antes inserida no 34o prato da coluna absorvedora. 

Além de reduzir custos de capital com a remoção de uma coluna de destilação e um 

trocador de calor, a maior vantagem desta modificação é a redução considerável no consumo 

de energia total do processo. Isto pode ser observado pela comparação entre o consumo de 

2,29 GJ/h no refervedor HX204 e o consumo total de 9,09 GJ/h nos refervedores HX106 e 

HX107, que indica uma redução de aproximadamente 75% na demanda de utilidades quentes. 

É importante destacar as adaptações em relação ao processo descrito pelos autores que 

foram feitas para permitir a simulação no UniSim. No trabalho de referência, o produto de topo 

da coluna azeotrópica é resfriado a 40,90 ºC no condensador HX202, enquanto a fração de 

138,7 kmol/h da fase orgânica separada no decantador deve ser inserida a 70 ºC na coluna 

absorvedora. Apesar de tal diferença em condições operacionais, não é mencionado ou ilustrado 

no trabalho de referência nenhum equipamento de troca térmica no qual é realizado este 

aquecimento; portanto, de maneira a obter resultados coerentes com os citados pelos autores, o 

aquecedor HX205 foi inserido após a bomba P201 para elevar a temperatura da fase orgânica 

até o valor de 70 ºC que deveria ser utilizado na coluna absorvedora. 

Adicionalmente, devido ao fato da pressão de operação da coluna C202 de 120 kPa ser 

inferior à do side stripper C203, as bombas P202 e P203 foram inseridas para elevar 

respectivamente a corrente removida do 14o estágio da coluna azeotrópica e o rafinado da 

coluna absorvedora para a pressão de 130 kPa utilizada no side stripper. 



49 
 
3.3 PROCESSO COM DESTILAÇÃO DE DUPLO EFEITO 1 (DE1) 

No processo modificado com acoplamento térmico proposto por Lee e Kim (2018), os 

refervedores HX203 e HX204 são responsáveis por 76,1% e 15,4% do consumo total de energia 

em utilidades quentes, respectivamente. Visando reduzir ainda mais o consumo energético do 

processo original e aumentar a ecoeficiência da purificação de ácido acético, neste trabalho 

foram propostas duas intensificações empregando a técnica de destilação de duplo efeito. 

A primeira proposta tem como objetivo reduzir o consumo energético do refervedor 

HX204 do side stripper C203 no processo com acoplamento térmico. A nova configuração do 

processo foi desenvolvida com base no trabalho de Agrawal (2000), no qual o autor apresenta 

estratégias para empregar destilação de múltiplo efeito em colunas de destilação termicamente 

acopladas. O fluxograma modificado do processo é ilustrado na Figura 3.3. 

Figura 3.3 – Processo com destilação de duplo efeito 1 (DE1). 
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Para possibilitar o uso da destilação de duplo efeito, neste processo o side stripper da 

configuração com acoplamento térmico foi reprojetado na forma da coluna de destilação C303, 

que possui 40 pratos e opera a uma pressão de 110 kPa. Esta nova coluna separa água no produto 

de fundo com 99,7 mol % de pureza a 102,28 ºC, tendo como correntes de alimentação o 

rafinado da coluna absorvedora C301 e a fase aquosa do vaso de topo da coluna azeotrópica 

C302, inseridos nos pratos 21 e 23, respectivamente. Similarmente ao processo original, após 

pressurização até 250 kPa na bomba P302, o produto de topo da coluna C303 é reciclado no 

34o prato da coluna absorvedora. 

A coluna azeotrópica C302 possui 37 pratos e tem como corrente de alimentação no 

18o prato a corrente de extrato da coluna absorvedora. A técnica de destilação de duplo efeito é 

possibilitada pelo aumento da pressão de operação da coluna azeotrópica até 340 kPa, que eleva 

a temperatura de sua corrente de topo até 116,1 ºC, permitindo que seja realizada no trocador 

de calor HX302 a integração energética com a corrente de fundo da coluna C303, a 102,3 ºC. 

O resfriador HX304 é utilizado para condensar a fase vapor remanescente na corrente de topo 

após a integração energética até 112,15 ºC, antes da mesma ser inserida no vaso decantador. 

3.4 PROCESSO COM DESTILAÇÃO DE DUPLO EFEITO 2 (DE2) 

A segunda proposta de intensificação empregando destilação de duplo efeito tem como 

objetivo reduzir o consumo energético no refervedor HX203 da coluna azeotrópica C202 no 

processo com acoplamento térmico. Esta configuração se diferencia do processo DE1 

anteriormente descrito pois a destilação de duplo efeito não é realizada entre a coluna 

azeotrópica e o side stripper, mas sim entre duas novas colunas que substituem a coluna 

azeotrópica e dividem a corrente de alimentação da coluna original. 

O fluxograma da segunda alternativa com destilação de duplo efeito é apresentado na 

Figura 3.4. Neste processo, a corrente de extrato da coluna absorvedora C401 tem uma fração 

enviada ao 21o prato da coluna C402A e outra ao 18o prato da coluna C402B. A coluna C402A 

possui 35 pratos e opera a 80 kPa, enquanto a coluna C402B possui 46 pratos e opera a 800 kPa; 

esta diferença em condições operacionais torna-se necessária para reduzir a temperatura do 

produto de fundo na coluna C402A e aumentar a do produto de topo na coluna C402B, 

permitindo a integração energética entre essas duas correntes no trocador de calor HX403A, 

que atua simultaneamente como refervedor da coluna C402A e condensador da coluna C402B.  
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 Figura 3.4 – Processo com destilação de duplo efeito 2 (DE2). 
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93,94 ºC
800 kPa

294,1 kmol/h
xi-POH 0,009
xi-PAc 0,009
xH2O 0,972
xHAc 0,010

69,90 ºC
800 kPa

79,3 kmol/h
xi-POH 0,044
xi-PAc 0,766
xH2O 0,186
xHAc 0,004

C402A

153,28 ºC
17,4 kmol/h
xi-POH 0,112
xi-PAc 0,280
xH2O 0,530
xHAc 0,078

 

O side stripper C403, que possui 39 pratos e opera na mesma pressão de 800 kPa da 

coluna C402B, tem como correntes de alimentação o rafinado da coluna C401 no 17o prato e a 

mistura das fase aquosas dos vasos de topo das colunas C402A e C402B no 23o prato. A nova 

configuração do processo retém o acoplamento térmico entre as colunas azeotrópicas e o side 

stripper, sendo a corrente de topo deste dividida e inserida no 9o prato da coluna C402A e no 

15o da coluna C402B; no entanto, resultados da simulação computacional determinaram que 

apenas a coluna C402B realiza transferência de massa de volta ao side stripper. 

Assim como a coluna C202 original, as colunas azeotrópicas C402A e C402B têm 

refluxo parcial das fases orgânicas separadas nos vasos de  topo, enquanto o remanescente é 

misturado e utilizado como solvente na coluna absorvedora. O ácido acético puro é obtido com 

vazões de 32 e 22,8 kmol/h nas colunas C402A e C402B, respectivamente, totalizando 

54,8 kmol/h de produto. As bombas P401, P402, P403 e P404 pressurizam a 800 kPa o extrato 

e o rafinado da coluna C401 e as fases orgânica e aquosa da coluna C402A, respectivamente, 

adequando essas correntes às condições operacionais da coluna C402B e do side stripper C403. 
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3.5 PROCESSO COM RECOMPRESSÃO DE VAPOR (RV) 

A terceira proposta de intensificação do processo de purificação de ácido acético 

desenvolvida neste trabalho emprega a técnica de recompressão de vapor, com o objetivo de 

reduzir o consumo de energia no refervedor da coluna azeotrópica. O fluxograma da nova 

configuração do processo é ilustrado na Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Processo com recompressão de vapor (RV). 
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A coluna absorvedora C501, a coluna azeotrópica C502 e o side stripper C503 possuem 

os mesmos números de pratos, posição dos pratos de alimentação e condições operacionais de 

suas colunas correspondentes no processo com acoplamento térmico. O compressor K501 eleva 

a pressão do produto de topo da coluna azeotrópica até 700 kPa, aumentando a temperatura 

desta corrente de 82,9 a 149,4 ºC, o que permite sua utilização como fluido quente no refervedor 

HX503. A quantidade de calor fornecida ao produto de fundo é suficiente para eliminar o 

consumo de utilidades quentes neste equipamento. 

Após a troca térmica, a pressão do produto de topo é reduzida de volta ao valor de 

120 kPa em uma válvula para promover seu resfriamento de 139,8 até 78,81 ºC. O condensador 

HX502 condensa a fase vapor remanescente e a corrente é inserida no vaso de topo da coluna 

azeotrópica no estado de líquido saturado a 40,90 ºC. A fase aquosa separada no decantador é 
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pressurizada a 130 kPa na bomba P503 e encaminhada ao side stripper. A fase orgânica, por 

sua vez, é pressurizada a 200 kPa na bomba P501 e tem um refluxo parcial na coluna 

azeotrópica, enquanto o remanescente constitui o solvente utilizado na coluna absorvedora. 

Assim como no processo com acoplamento térmico, verificou-se que a fase orgânica 

deve ser aquecida a 70 ºC para se realizarem as separações desejadas nos equipamentos; 

portanto, o trocador HX505 foi introduzido de maneira a utilizar como fluido quente deste 

aquecimento o produto de topo da coluna azeotrópica após queda de pressão na válvula. 

Simultaneamente, a introdução deste trocador tem como benefício uma redução adicional na 

temperatura do produto de topo antes de seu resfriamento no condensador, diminuindo, 

portanto, o consumo de utilidades frias neste equipamento. 

3.6 PLANTA DE UTILIDADES 

De maneira a obter estimativas mais fidedignas quanto ao consumo de água e energia, 

assim como dos custos de capital de cada processo, neste trabalho foi desenvolvida e simulada 

uma planta de utilidades baseada nos sistemas de água de resfriamento e de geração de vapor 

apresentados nos trabalhos de Seneviratne (2007), Boyd (2011) e Smith (2016). O fluxograma 

da planta de utilidades é ilustrado na Figura 3.6, enquanto a descrição das correntes de processo 

contidas no fluxograma é apresentada na Tabela 3.1. 

Figura 3.6 – Planta de utilidades. 
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Tabela 3.1 – Correntes da planta de utilidades. 

Corrente Definição 
Fmu Make-up total da planta de utilidades 

Fmuresf Make-up do sistema de água de resfriamento 
Fmuaq Make-up do sistema de geração de vapor 
Fcw Água de resfriamento (cooling water) 

Fevap Perdas por evaporação e arraste na torre de resfriamento 
Fptr Purga na torre de resfriamento 

Fpresf Perdas nos processos de resfriamento 
Fpt Perdas no pré-tratamento 
Fbfw Água de alimentação da caldeira (boiler feed water) 
Fpc Purga na caldeira 
Fvap Vapor de aquecimento 
Fpaq Perdas nos processos de aquecimento 

Devido às vantagens citadas no Capítulo 2 com relação ao potencial de economia no 

consumo de água e energia, a água de resfriamento utilizada nos resfriadores e condensadores 

do processo principal é proveniente de um sistema aberto com recirculação. A água de 

resfriamento (corrente Fcw) é fornecida como utilidade fria a 30 ºC e deixa os trocadores de 

calor a 45 ºC (TURTON et al., 2018). Um tratamento químico é utilizado para inibir problemas 

de incrustação nos trocadores de calor, e a água aquecida é inserida na torre de resfriamento. O 

resfriamento por arraste induzido retorna a temperatura da água a 30 ºC, e uma corrente de 

make-up (Fmuresf) é adicionada para reposição das perdas provenientes de arraste, evaporação e 

purga na torre de resfriamento e vazamentos nos trocadores de calor da planta principal. Por 

fim, uma bomba é utilizada para pressurizar a água a 500 kPa (TURTON et al., 2018), 

permitindo seu reciclo nas operações de resfriamento. 

No sistema de geração de vapor, a água de alimentação da caldeira (corrente Fbfw) é 

pressurizada em uma bomba até a pressão da maior classe de vapor utilizada nos processos da 

planta principal e fornecida à caldeira para aquecimento e vaporização. Frações do vapor 

saturado (corrente Fvap) são direcionadas para queda de pressão em válvulas de acordo com a 

demanda por vapor de alta, média e baixa pressão (hps, mps e lps, respectivamente). O vapor 

realiza a troca de calor latente nos aquecedores e refervedores da planta principal, deixando 

esses trocadores no estado de líquido saturado. O líquido saturado, por sua vez, é inserido em 

um desaerador para remoção de possíveis gases dissolvidos e, por fim, é reciclado para 

alimentação da caldeira. Uma corrente de make-up (Fmuaq) é submetida a um pré-tratamento 

para remoção de sólidos e adicionada ao desaerador para reposição das perdas provenientes de 

purga na caldeira, de vazamentos nos processos de aquecimento e do próprio pré-tratamento. 



  

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para obtenção dos resultados deste 

trabalho. São apresentadas as estratégias e considerações adotadas na simulação dos processos 

de referência, das propostas de intensificação e da planta de utilidades; em seguida, é 

apresentada a metodologia para a análise de ecoeficiência, incluindo as equações utilizadas, 

métodos para tratamento de dados e heurísticas para cálculo de custos de capital e operacionais. 

As metodologias apresentadas em cada seção são sintetizadas por tabelas que descrevem 

as principais informações de cada etapa do estudo, tais como objetivos, referências principais e 

considerações. Adicionalmente, no final do capítulo são apresentados os software e hardware 

utilizados e um fluxograma representativo da metodologia completa do trabalho. 

4.1 METODOLOGIA - SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Esta seção descreve a metodologia para simulação dos processos e da planta de 

utilidades, além de apresentar os modelos termodinâmicos utilizados e as estratégias e 

ferramentas adicionais empregadas para convergência dos resultados no UniSim. 

4.1.1 Modelos termodinâmicos 

Assim como a maioria dos simuladores comerciais, o UniSim contém diversos pacotes 

termodinâmicos para solução das equações MESH (isto é, balanços de massa e energia, 
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somatórios de frações molares e relações de equilíbrio entre fases) que compõem a simulação 

de processos industriais. Esses pacotes são constituídos de modelos matemáticos e bancos de 

dados de parâmetros para diversos componentes químicos que permitem prever as propriedades 

físico-químicas de substâncias e descrever o comportamento de equilíbrios entre fases. 

No trabalho de Lee e Kim (2018), as simulações foram realizadas no software Aspen 

HYSYS utilizando o modelo de coeficientes de atividade UNIQUAC (UNIversal 

QUAsiChemical). A equação UNIQUAC é amplamente utilizada para descrever equilíbrios em 

fase líquida, pois considera não apenas o tamanho e a natureza das moléculas, mas também as 

forças intermoleculares das interações soluto-solvente (NASRI et al., 2012). Adicionalmente, 

estudos anteriores demonstraram, por comparações com dados experimentais, que o modelo 

UNIQUAC apresenta resultados favoráveis para a estimação de propriedades termodinâmicas 

de misturas contendo água e ácido acético (DEMIREL e ÇEHRELI, 2013). Por esses motivos, 

além de permitir uma comparação justa com os resultados obtidos pelos autores de referência, 

o modelo UNIQUAC foi utilizado neste trabalho em todas as simulações do processo principal. 

Além do UNIQUAC, o pacote Wilson foi empregado na simulação das colunas de 

desidratação C103 e C104 da configuração PO e C303 da configuração DE1. Essa mudança foi 

realizada pois, ao contrário do que é descrito no trabalho de Lee e Kim (2018), quando utilizado 

o modelo UNIQUAC, o UniSim prevê a existência de duas fases líquidas nos vasos de topo 

desses equipamentos. O modelo da equação de Wilson também é baseado em coeficientes de 

atividade e fornece boas representações para componentes polares (PRAUSNITZ et al., 1999), 

mas se diferencia do UNIQUAC pois não prevê a formação de mais de uma fase líquida, sendo 

por esses motivos escolhido como substituto nesses equipamentos. 

4.1.2 Simulação dos processos de referência 

Para a simulação dos processos de referência (isto é, as configurações PO e AT descritas 

no Capítulo 3), utilizaram-se como dados de entrada as informações apresentadas no trabalho 

de Lee e Kim (2018) referentes a vazões e composições das correntes de massa, condições 

operacionais (temperatura e pressão), taxas de transferência de energia nos equipamentos e 

número de estágios e posições de alimentação nas colunas de separação. Um resumo da 

metodologia de simulação desses processos é apresentado na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Metodologia para simulação dos processos de referência. 

Processo: Processo híbrido de extração e destilação azeotrópica para 
purificação de ácido acético 

Plantas: - Processo original (PO) 
- Processo modificado com acoplamento térmico (AT) 

Referência base: Lee e Kim (2018) 

Objetivos: 

- Obter os dados necessários para cálculo dos indicadores da 
análise de ecoeficiência 
- Intensificar os processos empregando as técnicas de destilação 
de duplo efeito e recompressão de vapor 

Software para simulação: UniSim Design Suite R390.1 
Modelos termodinâmicos: UNIQUAC e Wilson 
Regime de processo: Estacionário 
Componentes: Isopropanol, acetato de isopropila, água e ácido acético 

Alimentação: 
Corrente diluída de ácido acético 
F = 419,1 kmol/h, T = 150 ºC, P = 500 kPa 
Composição molar: 86,1% água, 13,9% ácido acético 

Considerações: 

- Os aquecedores e refervedores operam com vapor de 
aquecimento (alta, média ou baixa pressão) 
- Os resfriadores e condensadores operam com água de 
resfriamento 
- As bombas operam com energia elétrica e 75% de eficiência 
adiabática (valor padrão do UniSim) 
- Não há perda de carga nas tubulações e trocadores de calor 

Validação dos resultados: 
Comparação dos resultados obtidos por simulação para as 
principais correntes de massa e energia com os resultados 
apresentados por Lee e Kim (2018) 

Critérios de tolerância: Correntes de massa: desvios relativos de 5% (arbitrado) 
Correntes de energia: desvios relativos de 10% (arbitrado) 

Também é importante elucidar a metodologia de simulação das colunas azeotrópicas, 

presentes em todas as configurações do processo. No UniSim, os condensadores, vasos de topo 

e refervedores de colunas de destilação são resolvidos em uma simulação secundária 

denominada Column Environment (Ambiente de Colunas), o que faz com que esses 

equipamentos não estejam presentes na simulação principal. Isto, por sua vez, torna a simulação 

de colunas azeotrópicas particularmente laboriosa, pois o bloco Three Phase Distillation 

(Destilação Trifásica) específico para esses equipamentos requer a escolha de três variáveis de 

decisão para atender aos graus de liberdade do modelo matemático. Essas dificuldades foram 

verificadas durante as simulações dos processos deste trabalho, uma vez que não foi possível 

convergir as colunas azeotrópicas utilizando o modelo do UniSim para este equipamento. 

Diante dessas limitações, as colunas azeotrópicas foram simuladas utilizando-se o bloco 

Reboiled Absorber, que consiste em uma coluna absorvedora com refervedor. Devido à 



58 
 
ausência de correntes de refluxo e de mais de uma corrente de saída no topo, este equipamento 

requer apenas uma variável de decisão, o que facilita a convergência de seus resultados. O 

condensador e o vaso decantador, por sua vez, foram inseridos na simulação principal ao invés 

do Column Environment, com os blocos do UniSim específicos para tais equipamentos. 

Esta metodologia também pode ser empregada para inserir refervedores na simulação 

principal; neste caso, simulando a coluna de destilação apenas como uma coluna absorvedora. 

Isto foi realizado na simulação dos processos intensificados, uma vez que as técnicas de 

destilação de duplo efeito e recompressão de vapor incluem a substituição de refervedores por 

trocadores de calor entre correntes de processo. 

A Figura 4.1 apresenta as estratégias supracitadas para simulação de colunas 

azeotrópicas no ambiente do UniSim, aplicadas para um caso representativo. 

Figura 4.1 – Métodos de simulação de colunas azeotrópicas no UniSim: a) Bloco do UniSim; 

b) Condensador e decantador externos; c) Refervedor externo. 

 

4.1.3 Simulação das propostas de intensificação 

A Tabela 4.2 apresenta um resumo da metodologia de simulação das propostas de 

intensificação, após a convergência dos resultados para os processos de referência. 
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Tabela 4.2 – Metodologia para simulação das propostas de intensificação. 

Plantas: 
- Processo com destilação de duplo efeito 1 (DE1) 
- Processo com destilação de duplo efeito 2 (DE2) 
- Processo com recompressão de vapor (RV) 

Objetivo: Redução do consumo de utilidades térmicas nos aquecedores, 
refervedores, resfriadores e condensadores 

Software para simulação: UniSim Design Suite R390.1 
Modelos termodinâmicos: UNIQUAC e Wilson 
Regime de processo: Estacionário 
Componentes: Isopropanol, acetato de isopropila, água e ácido acético 

Alimentação: 
Corrente diluída de ácido acético 
F = 419,1 kmol/h, T = 150 ºC, P = 500 kPa 
Composição molar: 86,1% água, 13,9% ácido acético 

Consideração adicional: - O compressor da configuração RV opera com energia elétrica e 
75% de eficiência adiabática (valor padrão do UniSim) 

Restrições: 
- Manter as especificações da(s) corrente(s) de produto 
- Diferença mínima de temperatura de 10 ºC nos terminais dos 
trocadores de calor das técnicas de intensificação 

Ferramentas utilizadas: - Destilação shortcut 
- Case Studies (Estudos de Caso) 

Validação dos resultados: Comparação dos resultados obtidos para a(s) corrente(s) de 
produto com os resultados apresentados por Lee e Kim (2018) 

Critério de tolerância: Desvio relativo de 5% para a corrente de produto (arbitrado) 

As três propostas de intensificação envolvem a substituição de refervedores por 

trocadores de calor entre correntes de processo. Um dos parâmetros mais importantes para o 

projeto de integrações energéticas é a diferença de temperatura entre as correntes, uma vez que, 

quanto menor seu valor, maior a área de transferência de calor no trocador e, consequentemente, 

maiores os custos de aquisição do equipamento. Portanto, trocadores de calor devem ser 

dimensionados mediante uma diferença mínima de temperatura em seus terminais. Neste 

trabalho, adotou-se para este parâmetro de projeto um valor de 10 ºC, segundo as heurísticas 

apresentadas por Kemp (2007). Esse valor foi utilizado como uma restrição durante a 

especificação das condições operacionais nos equipamentos dos processos intensificados. 

A configuração DE1 foi projetada com base na simulação do processo original, sendo a 

coluna C303 dimensionada com o bloco Short Cut Distillation do UniSim, que consiste em um 

algoritmo simplificado para solução de colunas de destilação que fornece, conforme a separação 

especificada pelo usuário, resultados preliminares para número de estágios, estágio de 

alimentação e razão de refluxo. Esses dados foram então utilizados no bloco de uma coluna de 

destilação completa, para a obtenção de resultados mais rigorosos. Ademais, a pressão de 

operação na coluna azeotrópica C302 foi elevada até que a temperatura no condensador fosse 
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suficientemente alta para permitir a integração energética com o refervedor da coluna C303. 

Uma estratégia similar foi utilizada na configuração RV, ajustando-se a pressão de saída do 

compressor K501 para integrar as correntes de topo e fundo da coluna azeotrópica. 

As colunas azeotrópicas da configuração DE2 foram dimensionadas utilizando-se dois 

blocos Short Cut Distillation, conforme a Figura 4.2. Tendo em vista que tal bloco não permite 

múltiplas correntes de alimentação, uma corrente material foi especificada como a mistura entre 

o extrato da coluna absorvedora e o topo do side stripper C403 e dividida em duas correntes 

(Alim. (A) e Alim (B)), sendo cada uma direcionada a uma coluna azeotrópica. Uma bomba 

pressuriza a corrente de alimentação até a pressão de operação da coluna C402B. 

Figura 4.2 – Dimensionamento das colunas azeotrópicas da configuração DE2. 

 

As pressões de operação das colunas foram determinadas em um processo iterativo 

visando integrar energeticamente as correntes de fundo e topo das colunas C402A e C402B, 

respectivamente.  Em seguida, foi utilizada a ferramenta Case Studies do UniSim, na qual é 

possível realizar testes com uma ou mais variáveis independentes do processo para verificar a 

influência destas em variáveis dependentes. A divisão das correntes de alimentação foi alterada 

até que se igualassem as taxas de transferência de calor no refervedor da coluna C402A 

(EREB(A)) e no condensador da coluna C402B (ECOND(B)), de maneira a permitir a 

integração energética sem a necessidade de trocadores de calor adicionais. Assim, 

determinaram-se as frações do extrato e do topo do side stripper que deveriam ser 

encaminhadas a cada coluna para realizar a técnica de duplo efeito. 

Por fim, os resultados obtidos pelo método supracitado foram empregados em 

simulações rigorosas das colunas azeotrópicas, sendo os estágios de alimentação em cada uma 

alterados em um processo iterativo até que fossem obtidas as separações esperadas. 
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4.1.4 Simulação da planta de utilidades 

A planta de utilidades apresentada no Capítulo 3 foi simulada no UniSim utilizando-se 

o modelo termodinâmico UNIQUAC. A mesma configuração da planta foi considerada para 

todos os processos de purificação de ácido acético, alterando-se apenas a classe de vapor gerada 

na caldeira de acordo com os requerimentos de cada alternativa de projeto. 

Após a convergência das simulações dos processos de referência e das propostas de 

intensificação, os resultados obtidos para as taxas de transferência de calor nos equipamentos 

foram somados e especificados na simulação da planta de utilidades, de maneira a determinar 

as vazões necessárias de água de resfriamento e vapor de aquecimento. A classe do vapor 

gerado na caldeira foi ajustada para cada processo de acordo com as temperaturas de saída em 

seus aquecedores e refervedores, assim como as frações direcionadas para perda de pressão em 

válvulas para obtenção do vapor em pressões inferiores. 

O fornecimento desses dados permite ao UniSim calcular a vazão da corrente de 

make-up de água, assim como o consumo energético dos equipamentos da planta de utilidades. 

As condições operacionais consideradas para as utilidades são apresentadas na Tabela 4.3, 

enquanto as heurísticas adotadas para as perdas de água são listadas na Tabela 4.4. 

Tabela 4.3 – Condições operacionais das utilidades. 

Utilidade Temperatura Pressão 
Água de make-up 30 ºC 101,3 kPa 
Água de resfriamento 30 ºC (entrada) e 45 ºC (saída) 500 kPa 
Vapor de baixa pressão (lps) 134,5 ºC 308 kPa 
Vapor de média pressão (mps) 185,5 ºC 1136 kPa 
Vapor de alta pressão (hps) 253,8 ºC 4238 kPa 

Fonte: Turton et al. (2018). 

Tabela 4.4 – Heurísticas para as fontes de perda de água. 

Fonte de perda Valor Referência 
Evaporação e arraste (torre de resfriamento) 1% Smith (2016) 
Pré-tratamento 1% Smith (2016) 
Vazamentos (processos de resfriamento) 1% Seider et al. (2016) 
Vazamentos (processos de aquecimento) 20% Boyd (2011) 
Purga (torre de resfriamento) 3% Turton et al. (2018) 
Purga (caldeira) 2% Smith (2016) 
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A Tabela 4.5 apresenta um resumo da metodologia descrita para simulação da planta de 

utilidades, incluindo seus objetivos e as considerações adotadas. 

Tabela 4.5 – Metodologia para simulação da planta de utilidades. 

Processos: - Sistema de água de resfriamento 
- Sistema de geração de vapor 

Referências principais: Seneviratne (2007), Boyd (2011) e Smith (2016) 

Objetivos: 
Obter resultados mais fidedignos para o consumo de água e 
energia, custos de capital e ecoindicadores do processo de 
purificação de ácido acético 

Software para simulação: UniSim Design Suite R390.1 
Modelo termodinâmico: UNIQUAC 
Regime de processo: Estacionário 
Componentes: Água 

Alimentação: Corrente de make-up de água 
T = 30 ºC, P = 101,3 kPa (1 atm) 

Considerações: 
- As bombas operam com energia elétrica e 75% de eficiência 
adiabática 
- A caldeira opera com gás natural e 80% de eficiência 

Dados de entrada: 
- Taxas de transferência de calor nos equipamentos da planta 
principal (processos originais e propostas de intensificação) 
- Classe do vapor gerado na caldeira 

4.2 METODOLOGIA - ANÁLISE DE ECOEFICIÊNCIA 

Esta seção descreve a metodologia para o cálculo dos indicadores ambientais, de 

segurança e econômicos e do Índice Comparativo de Ecoeficiência, conforme proposto para a 

avaliação das estratégias de intensificação desenvolvidas neste trabalho. 

4.2.1 Metodologia - Indicadores ambientais e de segurança 

Os indicadores ambientais e de segurança foram calculados a partir dos resultados 

obtidos pelas simulações dos processos de referência, das propostas de intensificação e da 

planta de utilidades. Todos os seis indicadores são expressos em termos da taxa de produção, 

para a qual utilizou-se a vazão mássica da(s) corrente(s) de ácido acético puro (AA), em tAA/h. 
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Com base em sua definição apresentada no Capítulo 2, o ecoindicador de emissões de 

dióxido de carbono (CDE) foi calculado a partir da Equação (4.1), na qual Qcald corresponde ao 

consumo de energia da caldeira da planta de utilidades em GJ/h, Fprod à taxa de produção em 

tAA/h e Pbombas, Pcomb e Ptresf aos consumos totais de eletricidade em GJ/h por bombas, pelo 

compressor e pela torre de resfriamento, respectivamente. 

CDE = 
Qcald θcald⁄  ∙ ξcomb + Pbombas + Pcomp + Ptresf  ∙ ξele

Fprod
   

tCO2

tAA
 (4.1)

No UniSim, o consumo energético de bombas e compressores é corrigido pela eficiência 

adiabática especificada nesses equipamentos; no entanto, isto não é realizado para trocadores 

de calor, tais como os que foram utilizados para representar a caldeira na simulação. O consumo 

energético calculado pelo UniSim neste equipamento foi, portanto, dividido pela eficiência 

térmica da caldeira θcald, para a qual utilizou-se um valor heurístico de 80% 

(U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2019). Para os fatores de emissão de CO2 por combustão 

ξcomb e indireta por eletricidade ξele, utilizaram-se o valor para o gás natural de 0,0561 tCO2/GJ 

(IPCC, 2006) e para a matriz energética brasileira igual a 0,0206 tCO2/GJ (MCTIC, 2019), 

respectivamente, sendo o último correspondente ao valor médio em 2018. 

O consumo energético dos ventiladores da torre de resfriamento foi calculado segundo 

os dados para dimensionamento propostos no livro de Green e Perry (2007). Para as 

temperaturas de entrada e saída utilizadas para a água de resfriamento e considerando-se uma 

temperatura de bulbo úmido do ar de 26,7 ºC (valor de referência para Rio de Janeiro, Brasil), 

a torre deve possuir uma área específica de 1,804 ft2/(m3/h). Adicionalmente, considerando-se 

um valor de 90% para o desempenho da torre para a obtenção de resultados mais conservadores, 

os ventiladores são especificados com uma potência por área de 8,05.10-5 (GJ/h)/ft2. A 

multiplicação desses parâmetros permite calcular o consumo energético dos ventiladores 

conforme a Equação (4.2), em função da vazão de entrada de água na torre Ftresf em m3/h. 

Ptresf = Ftresf ∙ 1,45222 ∙ 10-4   [GJ h⁄ ] (4.2)

O ecoindicador de consumo de água (WC), por sua vez, foi calculado conforme a 

Equação (4.3) em função da vazão volumétrica da corrente de make-up de água Fmu em m3/h, 

obtida diretamente pelos resultados da simulação da planta de utilidades. 

WC = Fmu  Fprod⁄    mH2O
3 tAA⁄  (4.3)
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Por fim, os ecoindicadores de potencial de toxicidade aquática (ATP), potencial de 

toxicidade terrestre (TTP), potencial de acidificação (AP) e potencial de toxicidade humana por 

exposição (HTPE) foram determinados utilizando-se a interface gráfica do algoritmo WAR, 

disponibilizada gratuitamente no portal eletrônico da Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency – EPA, 2019). É necessário 

especificar no programa as vazões e composições mássicas das correntes de entrada e saída do 

processo, além de designar quais destas últimas constituem produto e rejeito. Para todos os 

processos, consideraram-se como produto as correntes de ácido acético puro, enquanto as 

correntes de água obtidas no fundo das colunas de desidratação e side strippers foram 

especificadas como rejeito. 

Por fim, é necessário especificar a demanda energética do processo e o tipo de 

combustível utilizado (isto é, carvão, gás ou gasolina). Para este dado, considerou-se o consumo 

energético por queima de gás natural na caldeira da planta de utilidades. Os ecoindicadores 

foram então determinados pelo software em unidades de PEI/tAA. 

4.2.2 Metodologia – Indicadores econômicos 

Conforme discutido no Capítulo 2, os indicadores econômicos utilizados neste trabalho 

são baseados nos custos de capital e operacionais de cada processo. Estes dados foram 

determinados por meio de equações matemáticas para cálculo de custos de equipamentos e 

heurísticas para estimação de custos indiretos, além de valores de referência para custos de 

utilidades fornecidos na literatura técnico-científica. 

Os custos de equipamentos foram determinados utilizando-se as equações para custos 

de aquisição livre a bordo ou FOB (Free On Board) do livro de Seider et al. (2016). Essas 

equações foram parametrizadas no material de referência com base em cotações de fabricantes 

e curvas de custo para diferentes equipamentos. Ressalta-se que estes dados estão sujeitos a 

amplas variações devido a diferenças em métodos de fabricação, qualidade de materiais e 

condições do mercado, entre outros fatores; portanto, segundo os próprios autores, é esperada 

uma incerteza de aproximadamente 25% nos custos calculados. Não obstante, estas equações 

foram consideradas suficientes para a avaliação econômica do presente estudo, uma vez que a 

análise de ecoeficiência utilizada consiste em uma metodologia comparativa e as mesmas 

equações e heurísticas foram empregadas para a avaliação de todos os processos. 
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A seguir, são apresentadas as equações de custos de aquisição (CP) em dólares 

americanos para cada tipo de equipamento. É importante apontar que essas expressões utilizam 

diversos fatores multiplicativos de acordo com diferentes parâmetros como material de 

construção, tipo de equipamento, pressão operacional, dentre outros. Visando apresentar de 

maneira mais objetiva a metodologia da análise econômica, as equações do livro de 

Seider et al. (2016) serão apresentadas a seguir com esses fatores previamente multiplicados. 

Adicionalmente, destaca-se que o aço inoxidável foi considerado como material de construção 

em todos os processos, conforme sugerido pelos autores dada a presença de água e ácido acético 

em praticamente todos os equipamentos e correntes de massa. 

As expressões para custos de bombas são apresentadas nas Equações (4.4) a (4.7), nas 

quais Fbomba é a vazão volumétrica de entrada em gpm, H é a altura manométrica em ft e P é a 

potência em hp, conforme determinada pela simulação. Consideraram-se bombas centrífugas e 

motores do tipo descoberto à prova de gotejamento (open, drip-proof enclosure), sendo este 

último escolhido devido aos menores fatores de custo. 

CP = 2 ∙ Cbomba + Cmotor (4.4)

Cbomba = exp 12,1656 - 1,1448∙ ln Fbomba∙H0,5  + 0,0862∙ ln Fbomba∙H0,5 2
 (4.5)

Cmotor = exp 5,9332 + 0,16829∙ ln PC  - 0,110056∙(ln PC)2

+ 0,071413∙(ln PC)3-0,0063788∙(ln PC)4  (4.6)

PC = P  [0,80 + 0,0319∙ ln P  - 0,00182∙(ln P)2]⁄  (4.7)

O custo do compressor da configuração RV é dado em função da potência P em hp pela 

Equação (4.8), considerando-se um compressor do tipo centrífugo com motor elétrico. 

CP = 2,5 ∙ exp(9,1553 + 0,63∙ ln P) (4.8)

Os custos dos trocadores de calor (considerados do tipo casco e tubos com 12 ft de 

comprimento) foram determinados por meio das Equações (4.9) a (4.12), sendo CPcf e CPpan  os 

custos para trocadores do tipo cabeçote flutuante e panela (kettle), respectivamente. Os custos 

são calculados em função da maior pressão no interior do trocador P em psig e da área de troca 

térmica A em ft2. Os refervedores das colunas azeotrópicas e side strippers foram considerados 

como trocadores do tipo panela e os demais trocadores como do tipo cabeçote flutuante. 

CPcf =1,12 ∙ FP ∙ FM ∙ exp[12,0310 - 0,8709∙ ln A  + 0,09005∙(ln A)2] (4.9)

CPpan = 1,12 ∙ FP ∙ FM ∙ exp[12,3310 - 0,8709∙ ln A  + 0,09005∙(ln A)2] (4.10)
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FP = 0,9803 + 0,018 ∙ (P 100⁄ ) + 0,0017 ∙ (P 100⁄ )2 (4.11)

FM = 2,70 + (A  100⁄ )0,07 (4.12)

A área de troca térmica, por sua vez, é calculada pelas Equações (4.13) e (4.14), nas 

quais Q é a taxa de transferência de calor em BTU/h, U é o coeficiente de troca térmica em 

BTU/(ºF.ft2.h) e LMTD é a diferença de temperatura média logarítmica (Logarithmic Mean 

Temperature Difference) em ºF, sendo ΔT1 e ΔT2 as diferenças de temperatura de cada corrente 

na entrada e saída do trocador, em ºF. Considerou-se para U um valor de projeto igual a 

150 BTU/(ºF.ft2.h), conforme a heurística apresentada por Seider et al. (2016). 

A = Q  (U ∙ LMTD)⁄  (4.13)

LMTD = (∆T1 - ∆T2)  ln(∆T1 ∆T2⁄ )⁄  (4.14)

Durante a avaliação econômica, verificou-se que os resfriadores da corrente de extrato 

(HX101, HX201, HX301, HX401 e HX501) de todos os processos apresentavam áreas de troca 

térmica menores do que 150 ft2, que corresponde ao limite inferior de validade das equações 

para trocadores do tipo casco e tubos. Portanto, esses resfriadores foram considerados como 

trocadores bitubulares, para os quais são utilizadas as Equações (4.15) e (4.16). 

CP = 3,0 ∙ FP ∙ exp(7,2718 + 0,16∙ ln A) (4.15)

FP = 0,8510 + 0,1292 ∙ (P 100⁄ ) + 0,0198 ∙ (P 100⁄ )2 (4.16)

As colunas absorvedoras foram consideradas do tipo discos rotativos (rotating-disc 

contactor), sendo seus custos dados pela Equação (4.17), na qual Ns é o número de estágios e 

Fabs é a vazão volumétrica total de alimentação em ft3/h. 

CP = 726 ∙ 4 ∙ Ns ∙ Fabs (18∙π)⁄
1,5 0,84

 (4.17)

Os custos das colunas azeotrópicas e side strippers são calculados conforme as 

Equações (4.18) a (4.21), nas quais Di é o diâmetro interno em ft, L é a altura em ft, Ns é o 

número de estágios e ts é a espessura da parede da coluna em polegadas. Considerou-se em 

todas as colunas a utilização de pratos perfurados (sieve trays). 

CP = 1,7 ∙ Cv + 341 ∙ Di
0,63316 ∙ L0,80161 + CT (4.18)

Cv = exp[10,5449 - 0,4672∙ ln W  + 0,05482∙(ln W)2] (4.19)

CT = 468 ∙ Ns ∙ (1,189 + 0,0577∙Di) ∙ exp(0,1482∙Di) (4.20)

W = 0,284 ∙ π ∙ (Di + ts) ∙ (L + 0,8 ∙ Di) ∙ ts (4.21)
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Os diâmetros internos e alturas foram obtidos no UniSim utilizando-se a ferramenta 

Tray Sizing para dimensionamento de colunas. Para determinar a espessura da parede, 

inicialmente é necessário calcular a espessura mínima tv em função da espessura tp para resistir 

à pressão de operação, além da espessura tw para resistência contra ventos ou terremotos 

equivalentes. Esses valores são calculados pelas Equações (4.22) a (4.25), nas quais tv, tp e tw 

são dadas em polegadas e Po é a pressão de operação em psig. O parâmetro ST corresponde à 

tensão máxima em psi permitida pelo material, sendo seus possíveis valores disponibilizados 

no livro de Seider et al. (2016) em função da faixa de temperatura em ºF no interior da coluna. 

tv = 2∙tp + tw  ∙ 0,5 + 0,125 (4.22)

tp = Pd ∙ Di  (1,7∙S - 1,2∙Pd)⁄  (4.23)

tw = 0,22 ∙ Di + 2∙tp + 18  ∙ L2   ST ∙ Di + 2∙tp
2  (4.24)

Pd = exp[0,60608 + 0,91615∙ ln Po + 0,0015655∙(ln Po)2] (4.25)

As equações supracitadas são válidas para colunas com pressões de operação superiores 

à pressão atmosférica. Para colunas que operam a vácuo, tal como a coluna azeotrópica C402A 

do processo DE2, são utilizadas as Equações (4.26) a (4.28), nas quais EM é o módulo de 

elasticidade do material em psi. Assim como o parâmetro ST, os possíveis valores de EM são 

dados em função da temperatura de operação em ºF. Os valores de tp e Pd continuam sendo 

calculados pelas Equações (4.23) e (2.25), respectivamente. 

tv = tE + tEC + 0,125 (4.26)

tE = 1,3 ∙ Di + 2∙tp  ∙ Pd ∙ L  EM ∙ Di + 2∙tp⁄ 0,4 (4.27)

tEC = L ∙ (0,18 ∙ Di - 2,2) ∙ 10-5 - 0,19 (4.28)

Por fim, no livro de Seider et al. (2016) considera-se que o corpo da coluna é fabricado 

a partir de placas de metal com espessuras pré-determinadas pelos fabricantes. Portanto, a 

espessura da parede é finalmente obtida a partir dos valores calculados para tv, que devem ser 

arredondados para cima até um dos possíveis valores apresentados pelos autores. 

Os vasos de topo das colunas são calculados pelas Equações (4.29) a (4.32) 

CP = 1,7 ∙ Cv + 2275 ∙ Di
0,2094 (4.29)

Cv = exp[5,6336 + 0,4599∙ ln W  + 0,00582∙(ln W)2] (4.30)

W = 1,0792 ∙ π ∙ (Di + ts) ∙ Di ∙ ts (4.31)

Di = (40 ∙ Fvaso  3 ∙ π⁄ )1 3⁄  (4.32)
 



68 
 
nas quais Fvaso é a vazão volumétrica de entrada em ft3/min e ts é a espessura da parede em 

polegadas que, para este equipamento, é determinada a partir de valores apresentados no livro 

de Seider et al. (2016) em função do diâmetro interno Di em polegadas. Foram considerados 

vasos horizontais com um tempo de residência de 5 minutos a 50% de capacidade e uma razão 

comprimento/diâmetro igual a 3, conforme as heurísticas apresentadas por Couper et al. (2012). 

Em relação à planta de utilidades, os custos de aquisição da torre de resfriamento 

(CPtresf), da caldeira (CPcald) e do sistema de tratamento de efluentes (CPtrat) são calculados 

respectivamente pelas Equações (4.33), (4.34) e (4.35), nas quais Ftrat e Ftresf se referem às 

vazões volumétrica em gpm de efluentes e de entrada na torre, respectivamente, enquanto Qcald 

corresponde ao consumo de energia na caldeira em BTU/h. 

CPtresf = 328.000 ∙ (Ftresf  1000⁄ )0,65 (4.33)

CPcald = 0,416 ∙ Qcald
0,77 (4.34)

CPtrat = 48.760 ∙ Ftrat
0,64 (4.35)

As equações que foram apresentadas nesta seção correspondem aos custos de 

equipamentos calculados para um índice de custo de planta química ou CEPCI (Chemical 

Engineering Plant Cost Index) igual a 567, referente ao ano de 2013. Este índice, por sua vez, 

constitui um método para correção temporal de custos para plantas químicas mediante fatores 

como variações cambiais e evoluções nos métodos de produção de equipamentos (EPE, 2018). 

Sendo CP o custo de aquisição do equipamento, os custos de referência são corrigidos para 

valores atuais em função do CEPCI utilizando-se a Equação (4.36). 

CPatual = CPref ∙ (CEPCIatual  CEPCIref⁄ ) (4.36)

Portanto, os custos de todos os equipamentos calculados pelas equações do livro de 

Seider et al. (2016) foram atualizados considerando-se o valor do CEPCI igual a 603,1, 

referente ao ano de 2018 (Jenkins, 2019). 

Os custos de equipamentos calculados pelas Equações (4.4) a (4.36) foram utilizados 

como base para estimar outros tipos de despesas associadas aos custos de capital de plantas 

químicas. Custos associados às categorias de dentro da bateria (ISBL) e fora da bateria (OSBL), 

conforme definidas no Capítulo 2, além de outros tipos de gastos, foram determinados por meio 

de heurísticas disponíveis na literatura, que são apresentadas na Tabela 4.6. O CAPEX de cada 

processo, que constitui um dos quatro indicadores econômicos utilizados, foi calculado pela 

soma dos custos listados na referida tabela. 
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Tabela 4.6 – Heurísticas para custos de capital. 

Categoria Tipo de custo Valor Referência 

ISBL Custos de equipamentos (CE) Calculados Seider et al. (2016) 
Tubulações, instrumentação etc. 30% de CE Peters et al. (2003) 

OSBL Planta de utilidades Calculado Seider et al. (2016) 
Armazém, iluminação etc. 40% de ISBL Towler e Sinnott (2013) 

Outros 

Custos com terreno 1% de CE Sinnott (2005) 
Obras civis 5% de CE Sinnott (2005) 
Taxas, importações etc. 5% de CE Sinnott (2005) 
Projeto e engenharia 7% de CE Peters et al. (2003) 
Contingência 7% de CE Peters et al. (2003) 
Capital de giro 5% de CE Towler e Sinnott (2013) 

Os custos operacionais anuais, por sua vez, incluem mão-de-obra, gastos com utilidades 

e os custos fixos (FC) e variáveis (VC). Considerando-se 8.000 horas de operação da planta por 

ano (TURTON et al., 2018), valores de referência disponíveis na literatura foram utilizados 

para determinar os gastos com mão-de-obra (MDO) e utilidades, enquanto os demais custos 

foram estimados por meio de heurísticas. Esses dados de referência são apresentados na 

Tabela 4.7, na qual Overhead compreende custos indiretos decorrentes da operação da planta. 

Tabela 4.7 – Heurísticas para custos operacionais anuais. 

Categoria Tipo de custo Valor Referência 
MDO 3 turnos, 5 operadores por turno 50.000 $/operador Turton et al. (2018) 

Utilidades 

Eletricidade 18,72 $/GJ Turton et al. (2018) 
Gás natural 2,99 $/GJ EIA (2019) 
Água (make-up) 0,0157 $/m3 Turton et al. (2018) 
Tratamento de efluentes 0,043 $/m3 Turton et al. (2018) 

FC 
Manutenção 5% de CAPEX Towler e Sinnot (2013) 
Overhead 5% de MDO Towler e Sinnot (2013) 
Seguro, royalties etc. 2% de CAPEX Towler e Sinnot (2013) 

VC Materiais de limpeza, acessórios etc. 1% de manutenção Towler e Sinnot (2013) 

Outros Vendas e marketing 2% de FC + VC Towler e Sinnot (2013) 
Recursos humanos, finanças etc. 35% de MDO Towler e Sinnot (2013) 

Desta maneira, foram determinados os custos operacionais totais (TPC) de cada 

processo, que correspondem à soma dos itens listados na Tabela 4.7. Isto permitiu, finalmente, 

determinar os ecoindicadores de custo específico de água (SWC), custo específico de energia 

(SEC) e fração de custos com rejeitos líquidos (LWCF), calculados, respectivamente, pelos 

custos com água de make-up, energia elétrica e gás natural, e tratamento de efluentes, divididos 

pelos custos operacionais totais. 
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4.2.3 Metodologia – Índice Comparativo de Ecoeficiência 

As cinco configurações do processo de purificação de ácido acético foram avaliadas por 

meio do Índice Comparativo de Ecoeficiência com base nos dez indicadores cujas metodologias 

de cálculo foram apresentadas nas seções anteriores. O software de computação numérica 

Scilab foi utilizado para realizar as permutações circulares dos indicadores e calcular o valor 

médio do ICE para cada processo. Conforme discutido no Capítulo 2, esses valores médios 

foram então utilizados como o critério de avaliação para determinar a alternativa mais 

ecoeficiente para o processo de purificação de ácido acético. 

Um resumo das metodologias descritas na seção 4.2 para cálculo dos indicadores e 

análise de ecoeficiência é apresentado na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Metodologia para a análise de ecoeficiência. 

Metodologia: Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) 

Indicadores ambientais: 
Emissões de dióxido de carbono (CDE), consumo de água (WC), 
potencial de toxicidade aquática (ATP), potencial de toxicidade 
terrestre (TTP) e potencial de acidificação (AP) 

Indicador de segurança: Potencial de toxicidade humana por exposição (HTPE) 

Indicadores econômicos: 
Custos de capital (CAPEX), custo específico de água (SWC), 
custo específico de energia (SEC) e fração de custos com rejeitos 
líquidos (LWCF) 

Referências principais: Ruiz-Mercado et al. (2012), Seider et al. (2016), 
Pereira et al. (2018) e Turton et al. (2018) 

Objetivos: 

- Quantificar os impactos ambientais e o desempenho econômico 
das configurações do processo de purificação de ácido acético 
- Analisar comparativamente os processos para determinar a 
alternativa mais ecoeficiente 

Variáveis econômicas: 
- Taxa de produção em tAA/h (CDE, WC, ATP, TTP, AP e HTPE)
- Custos de produção anuais em $ (SWC, SEC e LWCF) 

Considerações: 

- Consumo de energia elétrica nas bombas, no compressor e nos 
ventiladores da torre de resfriamento 
- Consumo de gás natural na caldeira da planta de utilidades 
- Material de construção dos equipamentos: aço inoxidável 
- Bombas e compressores centrífugos, operando com energia 
elétrica e 75% de eficiência adiabática 
- Trocadores de calor dos tipos casco e tubos e bitubulares 
- Colunas absorvedoras do tipo discos rotativos 
- Colunas de destilação com pratos perfurados 
- Tempo de operação anual das plantas: 8.000 horas 
- 3 turnos, 5 operadores por turno 
- Índice de custo de planta química (CEPCI): 603,1 
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4.3 SOFTWARE E HARDWARE 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os programas UniSim Design 

Suite, Microsoft Word, Microsoft Excel, WAR GUI, Scilab e AutoCAD. 

O UniSim Design Suite R390.1 foi utilizado para as simulações computacionais dos 

processos de purificação de ácido acético e da planta de utilidades. A licença de uso do software 

é concedida pela empresa Honeywell à Universidade Federal Fluminense para fins acadêmicos. 

O Microsoft Word 365 foi utilizado para redigir e formatar o texto do presente trabalho. 

O Microsoft Excel 365 foi empregado para comparar os resultados das simulações com os dados 

informados pelos autores do trabalho de referência, calcular os indicadores de todos os 

processos e construir gráficos e tabelas presentes neste trabalho. 

O algoritmo WAR foi utilizado para calcular os indicadores da referida metodologia, 

com base nos resultados das simulações. A interface gráfica do algoritmo (WAR GUI – WAste 

Reduction algorithm Graphical User Interface) é disponibilizada gratuitamente pela Agência 

de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, 2019). 

O software gratuito de computação numérica Scilab 6.0.2 foi utilizado para realizar as 

permutações circulares dos ecoindicadores e determinar os valores médios do ICE dos 

processos, que compõem o principal resultado deste estudo. 

O AutoCAD 2020 foi empregado para a elaboração dos fluxogramas de processos 

apresentados nos Capítulos 2 e 3. A versão de estudantes do software é concedida pela empresa 

Autodesk para fins acadêmicos.  

Os programas supracitados foram utilizados com a seguinte configuração de hardware: 

x Processador Intel Core i7–6700HQ a 2,60 GHz; 

x Disco rígido de 1TB a 7200 rpm; 

x Memória RAM de 16GB, DDR4 a 2400 MHz; 

x Sistema operacional Windows 10 64-bit. 

Desta maneira, foi descrita neste capítulo a metodologia completa do presente trabalho, 

por meio da qual foram obtidos os resultados apresentados no Capítulo 5. Um fluxograma 

representativo da metodologia, incluindo a sequência de etapas, é apresentado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Fluxograma representativo da metodologia do trabalho. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados do presente trabalho. Os 

resultados para as principais correntes de massa e energia dos processos de referência são 

comparados com os dados do artigo-base para validação das simulações. Em seguida, são 

apresentadas as simulações das propostas de intensificação, além da planta de utilidades 

elaborada no UniSim e os resultados obtidos para os consumos de água e energia de cada 

processo. Finalmente, são apresentados os resultados para os indicadores, análise econômica e 

avaliação de ecoeficiência, obtidos por meio da metodologia apresentada no Capítulo 4. 

5.1 RESULTADOS – SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para as simulações computacionais dos 

processo de referência e das propostas de intensificação, além dos consumos de água e energia 

de cada processo determinados por meio da simulação da planta de utilidades. 

5.1.1 Resultados – Processos de referência 

O processo original de purificação de ácido acético (configuração PO) foi simulado 

mediante as considerações descritas na seção 4.1.2 do Capítulo 4. O fluxograma da simulação 

no UniSim é ilustrado na Figura 5.1, enquanto na Tabela 5.1 são apresentados os resultados 

para as principais correntes de massa e seus desvios relativos aos dados informados no trabalho 
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de Lee e Kim (2018), representados pela sigla L&K. Os resultados com maiores desvios foram 

destacados em negrito. É importante notar que não foram informadas pelos autores as 

temperaturas das fases separadas no decantador (correntes 6A e 7). 

Figura 5.1 – Simulação da configuração PO. 

 

Tabela 5.1 – Resultados – Simulação da configuração PO. 

Corrente T P F Composição molar 
(ºC) (kPa) (kmol/h) i-POH i-PAc H2O HAc 

2A 
L&K 142,0 150,0 272 0,027 0,349 0,413 0,211 
UniSim 92,4 152,0 270 0,027 0,352 0,410 0,211 
Desvio (%) 34,91 1,32 0,84 - 0,86 0,73 - 

6A 
L&K - 110,0 238 0,053 0,795 0,151 - 
UniSim 40,0 110,0 237 0,054 0,792 0,154 - 
Desvio (%) - - 0,36 1,89 0,38 1,99 - 

7 
L&K - 110,0 96 0,010 0,005 0,984 - 
UniSim 40,0 110,0 94 0,010 0,005 0,984 - 
Desvio (%) - - 1,99 - - - - 

Ácido acético 
L&K 123,0 110,0 57 - - - 1,000 
UniSim 120,1 110,0 57 - 0,005 - 0,995 
Desvio (%) 2,39 - - - - - 0,55 

H2O 1 (11) 
L&K 111,0 110,0 93 - - 1,000 - 
UniSim 102,3 110,0 91 - - 1,000 - 
Desvio (%) 7,87 - 2,13 - - - - 

H2O 2 (13) 
L&K 111,0 110,0 269 - - 0,996 0,004 
UniSim 102,3 110,0 272 - - 0,994 0,006 
Desvio (%) 7,87 - 0,99 - - 0,21 58,15 

Os resultados apresentados na Tabela 5.1 demonstram que os maiores desvios foram 

observados nas temperaturas das correntes 2A e 11 e na temperatura e fração molar de ácido 
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acético da corrente 13. Quanto à temperatura do produto de topo da coluna absorvedora 

(corrente 2A), destaca-se que este equipamento, ao contrário de colunas de destilação, não 

requer variáveis de decisão, sendo simulado pelo UniSim com base apenas em suas correntes 

de entrada. Isto faz com que a temperatura e a pressão de suas correntes de saída sejam 

determinadas pelo método de solução do simulador. Portanto, os desvios nesses resultados 

foram atribuídos às diferenças inerentes aos softwares de simulação, uma vez que neste trabalho 

foi utilizado o UniSim, enquanto no estudo de referência foi empregado o HYSYS. 

Os desvios nas temperaturas das correntes 11 e 13, por sua vez, foram justificados pela 

utilização do pacote termodinâmico Wilson nas colunas de desidratação ao invés do 

UNIQUAC, conforme mencionado no Capítulo 4. No entanto, apesar dessa mudança, ressalta-

se que os demais resultados dessas correntes foram encontrados dentro do limite de tolerância. 

O maior desvio foi observado na fração molar de ácido acético na corrente 13 e, além 

das diferenças inerentes das simulações em softwares distintos (com diferentes métodos 

numéricos e tolerâncias) e da mudança de pacote termodinâmico na segunda coluna de 

destilação, pode ser justificado também pela alta sensibilidade desta variável devido ao seu 

baixo valor absoluto (na ordem de grandeza de 10-3). Os demais resultados para as principais 

correntes de massa foram encontrados com desvios relativos máximos de 2,39%, adequando-

se ao critério de tolerância de 5%. Isto, somado às justificativas supracitadas para os resultados 

que apresentaram maiores desvios, permitiu validar os resultados obtidos pela simulação. 

A Figura 5.2 apresenta o fluxograma da simulação no UniSim do segundo processo de 

referência, que corresponde à modificação com acoplamento térmico (configuração AT). 

Figura 5.2 – Simulação da configuração AT. 
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Na Tabela 5.2 são comparados os resultados obtidos no UniSim para as principais 

correntes de massa da configuração AT com os dados de referência (L&K), sendo os maiores 

desvios relativos destacados em negrito. 

Tabela 5.2 – Resultados – Simulação da configuração AT. 

Corrente T P F Composição molar 
(ºC) (kPa) (kmol/h) i-POH i-PAc H2O HAc 

2A 
L&K 138,7 152,0 276,7 0,016 0,388 0,387 0,209 
UniSim 92,1 150,0 276,7 0,016 0,388 0,387 0,209 
Desvio (%) 33,6 1,32 - - - - - 

3 
L&K 70,0 203,0 281,1 0,010 0,007 0,979 0,003 
UniSim 70,0 200,0 281,1 0,010 0,007 0,979 0,003 
Desvio (%) - 1,28 - - - - - 

8A 
L&K 40,9 110,0 98,38 0,010 0,005 0,983 0,001 
UniSim 40,9 110,0 97,87 0,010 0,005 0,983 0,001 
Desvio (%) - - 0,52 - - -  

10 
L&K 70,0 110,0 100,5 0,053 0,789 0,155 0,003 
UniSim 70,0 200,0* 101,1 0,053 0,789 0,155 0,003 
Desvio (%) - 81,82 0,60 - - - - 

Ácido acético 
L&K 123,4 120,0 57,28 - - - 1,000 
UniSim 123,3 120,0 57,28 - - - 1,000 
Desvio (%) 0,04 - - - - - - 

H2O 
L&K 107,1 130,0 361,8 - - 0,997 0,003 
UniSim 107,1 130,0 361,8 - - 0,997 0,003 
Desvio (%) - - - - - - - 

* Valor condizente com as condições operacionais da coluna absorvedora, que opera entre 152 e 200 kPa. 

Os resultados apresentados na Tabela 5.2 demonstram que os maiores desvios relativos 

foram observados na temperatura da corrente 2A e na pressão da corrente 10. A diferença entre 

temperaturas na corrente 2A, conforme justificado na Tabela 5.1 para a configuração PO, pode 

ser atribuída às diferenças nos métodos de solução de colunas absorvedoras do UniSim 

(utilizado neste trabalho) e do HYSYS (empregado no estudo de referência). Nota-se que, 

mesmo com um desvio relativo de 33,6% nesta variável, os demais resultados tanto na corrente 

em questão quanto na corrente 3 do mesmo equipamento são praticamente idênticos aos obtidos 

pelos autores de referência. 

O desvio na pressão da corrente 10, por sua vez, pode ser justificado pela necessidade 

de introduzir a bomba P201, na qual a corrente 7B é pressurizada de 110 a 200 kPa. Esta 

elevação de pressão é necessária uma vez que a corrente 9, proveniente da corrente 7B, é 

introduzida na coluna absorvedora, cuja pressão de operação no fundo é de 200 kPa. Os demais 
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resultados para as principais correntes de massa foram encontrados com desvios relativos 

máximos de 1,32%, permitindo validar os resultados da simulação. 

A Tabela 5.3 apresenta os resultados para as correntes de energia das configurações PO 

e AT, incluindo uma comparação com os dados do artigo de referência (L&K). Novamente, os 

maiores desvios relativos foram destacados em negrito. 

Tabela 5.3 – Resultados – Correntes de energia das configurações PO e AT. 

Processo Corrente de energia L&K (GJ/h) UniSim (GJ/h) Desvio (%) 

PO 

EHX101 10,80 1,82 83,15 
EHX102 14,40 14,16 1,67 
EHX103 12,60 12,78 1,43 
EHX104 2,52 2,65 5,16 
EHX105 3,24 3,09 4,63 
EHX106 4,32 4,76 10,19 
EHX107 5,40 6,00 11,11 

AT 

EHX201 10,08 1,85 81,65 
EHX202 14,40 14,40 - 
EHX203 10,80 11,34 5,00 
EHX204 2,16 2,29 6,02 

Observa-se pelos resultados da Tabela 5.3 que os maiores desvios foram encontrados 

nas correntes EHX101, EHX106, EHX107 e EHX201. As correntes EHX101 e EHX201 

correspondem aos resfriadores da corrente de topo da coluna absorvedora, e seus desvios podem 

ser associados às menores temperaturas encontradas para a corrente 2A nos dois processos (de 

142,0 para 92,4 ºC na configuração PO e de 138,7 para 92,1 ºC na configuração AT). 

As correntes EHX106 e EHX107, por sua vez, correspondem respectivamente ao 

condensador e ao refervedor da coluna C104. De maneira similar, seus desvios também podem 

ser associados à menor temperatura da corrente de alimentação deste equipamento, que 

corresponde ao rafinado da coluna absorvedora (corrente 3). Assim como o produto de topo da 

mesma coluna, o valor de 44,3 ºC encontrado para a temperatura desta corrente é menor do que 

o valor de 71 ºC descrito pelos autores, o que influencia diretamente nas taxas de transferência 

de calor nos trocadores HX106 e HX107. 

As demais correntes foram encontradas com desvios relativos de até 6,02%, atendendo, 

portanto, ao critério de tolerância de 10% previamente estabelecido. Verificou-se então que, de 

maneira geral, foram encontrados resultados satisfatórios para as correntes de massa e energia 

dos dois processos de referência, o que permitiu validar suas simulações computacionais. 
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5.1.2 Resultados – Propostas de intensificação 

A validação dos resultados para os processos de referência permitiu prosseguir com a 

simulação das propostas de intensificação. A Figura 5.3 apresenta o fluxograma no UniSim da 

primeira intensificação do processo de purificação de ácido acético empregando a técnica de 

destilação de duplo efeito (configuração DE1). 

Figura 5.3 – Simulação da configuração DE1. 

 

Nota-se na Figura 5.3 que o trocador de calor HX302 é representado na simulação por 

meio dos equipamentos HX302A e HX302B. O primeiro é um trocador de calor no qual ocorre 

a integração energética entre os produtos de fundo e de topo das colunas C303 e C302, 

respectivamente, enquanto o segundo é um vaso separador, introduzido na simulação de 

maneira a separar da corrente 11B a fase vapor que constitui o boil-up e é direcionada de volta 
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à coluna C303 (corrente 12A). Esta separação de fases empregando um vaso flash também foi 

realizada nas simulações dos demais processos intensificados. 

Em relação à configuração PO (a partir da qual a proposta DE1 foi projetada), a pressão 

de operação da coluna C302 foi aumentada de 110 a 340 kPa, de maneira a elevar a temperatura 

de seu produto de topo de 80,38 a 116,39 ºC. Isto permitiu a integração energética com a 

corrente 11A (que se encontra a 102,27 ºC), sendo o calor fornecido suficiente para eliminar o 

consumo de energia no refervedor da coluna C303. Simultaneamente, a taxa de transferência 

de calor no condensador HX304 é reduzida de 14,16 a 5,74 GJ/h, correspondente a uma 

economia de 59,45% em utilidades frias neste equipamento. O condensador HX305, que 

substitui os condensadores HX104 e HX106 da configuração PO, possui uma taxa de 

transferência de calor de 7,06 GJ/h, acarretando uma redução de 6,10% em relação ao total de 

7,40 GJ/h dos trocadores originais. 

A segunda proposta de intensificação empregando destilação de duplo efeito 

(configuração DE2) foi projetada com base na configuração AT. O fluxograma da simulação 

no UniSim é ilustrado na Figura 5.4. 

Figura 5.4 – Simulação da configuração DE2. 
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As colunas C402A e C402B foram dimensionadas conforme a metodologia apresentada 

na seção 4.1.2 do Capítulo 4. De maneira a empregar a destilação de duplo efeito, foi necessário 

reduzir a pressão de operação da coluna C402A de 110 a 80 kPa (diminuindo a temperatura da 

corrente 7A de 123,35 para 110,27 ºC) e elevar a da coluna C402B de 110 a 800 kPa (elevando 

a temperatura da corrente 5BA de 80,35 para 152,86 ºC). Para essas condições operacionais, o 

algoritmo de destilação shortcut determinou um número total de 35 pratos para a primeira 

coluna e de 45 pratos para a segunda. Por fim, determinou-se por meio da ferramenta Case 

Studies que 53,5% da alimentação da coluna original C202 deveriam ser direcionados à coluna 

C402A, e os 46,5% remanescentes foram separados na coluna C402B. 

A integração energética entre as correntes 7A e 5BA é suficiente para eliminar o 

consumo de utilidades tanto no refervedor da coluna C402A quanto no condensador da coluna 

C402B. Em relação ao condensador HX202 da coluna C202, cuja taxa de transferência de calor 

é igual a 14,40 GJ/h, o valor de 6,97 GJ/h no trocador HX402 corresponde a uma redução de 

51,62% em utilidades frias. Analogamente, o valor de 6,14 GJ/h no trocador HX403B resulta 

em uma redução de 45,87% de energia em relação ao valor de 11,34 GJ/h do refervedor HX203. 

É importante notar que, conforme descrito no Capítulo 3, apesar da presença da corrente 

6AA no fluxograma, sua vazão molar foi determinada pela simulação com um valor igual a 

zero. Por este motivo, a bomba P405 foi desconsiderada na análise deste processo. 

A última proposta de intensificação, na qual utiliza-se a técnica de recompressão de 

vapor (configuração RV), também foi projetada a partir da configuração AT. A Figura 5.5 

ilustra o fluxograma da simulação no UniSim. 

Figura 5.5 – Simulação da configuração RV. 
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Determinou-se com a simulação que a corrente 4A é pressurizada no compressor K501 

de 110 a 700 kPa, elevando sua temperatura de 82,90 a 149,41 ºC e permitindo a integração 

energética com a corrente 6A, que se encontra a 122,25 ºC. Após a troca de calor no refervedor 

HX503A, a pressão da corrente 4C é reduzida na válvula de volta a 110 kPa, diminuindo sua 

temperatura de 139,80 a 78,81 ºC. Em seguida, a corrente 4D sofre um resfriamento adicional 

até 78,77 ºC no trocador HX505, diminuindo sua fração de fase vaporizada. Este conjunto de 

integrações energéticas e trocas térmicas, proporcionado pela recompressão de vapor, permite 

eliminar o consumo de energia no refervedor da coluna C502, ao mesmo tempo que é reduzido 

o consumo de utilidades frias no condensador HX502 em 69,75% (de 14,40 para 4,36 GJ/h). 

Desta maneira, foram apresentados nesta seção os principais resultados das simulações 

das propostas de intensificação. Quanto à taxa de purificação de ácido acético nas colunas 

azeotrópicas, as configurações DE1, DE2 e RV apresentaram vazões molares de iguais a 57,3 

kmol/h, 54,8 kmol/h e 54,9 kmol/h, respectivamente. Quando comparados às vazões de produto 

dos processos nos quais foram baseados, esses resultados correspondem respectivamente a 

desvios relativos de 0,38%, 4,27% e 4,25%, mantendo-se a especificação de qualidade de 100% 

do produto. O maior desvio é observado no produto da configuração DE2; contudo, os três 

processos atenderam ao critério de tolerância de 5% estabelecido. Portanto, determinaram-se 

como validadas as simulações computacionais das propostas de intensificação. 

Uma análise preliminar dos resultados para o consumo de energia das configurações 

DE1, DE2 e RV, conforme realizada nesta seção, demonstra que as intensificações permitem 

reduzir consideravelmente o consumo de utilidades térmicas em relação aos processos de 

referência PO e AT. Uma discussão mais detalhada dos efeitos dessas intensificações na análise 

de ecoeficiência será apresentada nas próximas seções deste capítulo. 

5.1.3 Resultados – Planta de utilidades 

A Figura 5.6 ilustra o fluxograma da simulação no UniSim da planta de utilidades. As 

principais correntes de massa foram identificadas conforme a nomenclatura utilizada na Figura 

3.6 e na Tabela 3.1 do Capítulo 3. É importante ressaltar que os equipamentos e correntes de 

tratamento químico não foram considerados na simulação, uma vez que não foram encontrados 

dados ou heurísticas relacionados a esses sistemas nos trabalhos de referência. Não obstante, 

acredita-se que esta omissão não implica em erros consideráveis nos resultados, visto que a 
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simulação da planta de utilidades visa apenas estimar o consumo de água e energia nos 

equipamentos dos processos principais. 

Figura 5.6 – Simulação da planta de utilidades. 

 

Também é importante destacar que a caldeira foi subdividida na simulação nos 

aquecedores CALDEIRA (A) e CALDEIRA (B), sendo o primeiro equipamento representativo 

da transferência de calor sensível à água até sua temperatura de saturação, enquanto o segundo 

representa a transferência de calor latente, provocando a transição para a fase vapor. Esta 

divisão foi realizada visando simular de maneira mais fidedigna a purga de água aquecida na 

caldeira antes da formação de vapor, o que influencia no consumo de energia do equipamento. 

Os resfriadores e condensadores, que utilizam água de resfriamento, foram simulados 

na forma do trocador de calor RESF., enquanto os trocadores HPS, MPS e LPS estão associados 

aos aquecedores e refervedores que utilizam as referidas classes de vapor. De acordo com a 
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demanda pelas diferentes utilidades de troca térmica em cada processo, os valores de consumo 

de energia nesses equipamentos representativos foram ajustados para permitir ao UniSim o 

cálculo da vazão de água necessária. 

A simulação da planta de utilidades permitiu então determinar o consumo de água dos 

processos, além do consumo de energia tanto na forma de gás natural pela caldeira quanto na 

forma de energia elétrica pelas bombas, compressores e ventiladores da torre de resfriamento. 

Esses resultados são listados na Tabela 5.4, na qual o calor sensível se refere ao consumo de 

energia no equipamento CALDEIRA (A) da simulação, conforme citado anteriormente. 

Tabela 5.4 – Consumo de água e energia dos processos. 

Processo PO AT DE1 DE2 RV 
Trocadores de calor (GJ/h) 27,34 18,61 16,90 11,92 2,89 
Calor sensível (GJ/h) 2,70 1,84 3,72 4,41 0,29 
Eletricidade (GJ/h) 0,26 0,18 0,17 0,16 2,48 
Consumo de energia (GJ/h) 30,30 20,63 20,79 16,49 5,65 
Perdas nos processos de resfriamento (m3/h) 3,706 2,575 2,336 1,413 0,983 
Perdas nos processos de aquecimento (m3/h) 2,030 1,382 1,358 1,062 0,214 
Purga na torre de resfriamento (m3/h) 11,117 7,725 7,008 4,240 2,948 
Purga na caldeira (m3/h) 0,207 0,141 0,139 0,108 0,022 
Perdas por arraste e evaporação (m3/h) 3,706 2,575 2,336 1,413 0,983 
Perdas por pré-tratamento (m3/h) 0,023 0,015 0,015 0,012 0,002 
Consumo de água (m3/h) 20,789 14,414 13,192 8,249 5,152 

Os resultados apresentados na Tabela 5.4 estão de acordo com as conclusões 

preliminares citadas na seção 5.1.2: conforme esperado, as propostas de intensificação foram 

capazes de reduzir o consumo de água e energia em relação a seus processos de referência. 

Também é possível notar em todos os processos que o calor sensível representa de 9 a 

27% do consumo total de energia da caldeira. Isto demonstra a importância da simulação da 

planta de utilidades, tendo em vista que, se a análise de ecoeficiência fosse realizada apenas 

comparando-se o consumo de energia nos trocadores de calor, não seria contabilizada a 

demanda energética adicional com aquecimento da água para formação do vapor. A inclusão 

do calor sensível nos resultados também faz com que a configuração DE1 tenha um consumo 

de energia total maior do que a configuração AT (que constitui um dos processos de referência), 

apesar da menor demanda energética nos equipamentos de troca térmica. 

A Figura 5.7 apresenta uma comparação do consumo de energia em cada processo 

detalhado por tipo de equipamento. 
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Figura 5.7 – Consumo de energia nos processos por tipo de equipamento. 

 
O aumento do consumo de energia tanto na coluna azeotrópica quanto por calor sensível 

na configuração DE1 demonstra uma das principais desvantagens da destilação de duplo efeito: 

o aumento da pressão de operação na coluna C302 tem como efeito indesejado o aumento do 

consumo energético no refervedor deste equipamento. Adicionalmente, a elevação da 

temperatura do produto de fundo (de 119,26 para 161,81 ºC) torna necessário o uso de vapor 

de média pressão ao invés de vapor de baixa pressão no refervedor, o que aumenta o consumo 

de energia na forma de calor sensível na caldeira. 

Em contrapartida, a configuração DE2 apresentou um menor consumo total de energia 

do que seu processo de referência AT e do que a configuração DE1, na qual é empregada a 

mesma técnica de intensificação de processos. Apesar do aumento de pressão na coluna C402B 

para 800 kPa ser maior do que o aumento para 340 kPa na coluna C302, o consumo de energia 

no refervedor é 54,26% menor devido às menores vazões molares de alimentação. Portanto, 

verifica-se que, para a redução do consumo energético do processo de purificação de ácido 

acético, a estratégia de destilação de duplo efeito na qual se divide a coluna azeotrópica é mais 

eficiente do que a integração energética deste equipamento com o side stripper. 

Os resultados também demonstraram que a configuração RV apresenta o menor 

consumo total de energia dentre todas as alternativas, apesar do aumento considerável da 

demanda de eletricidade devido à implementação do compressor K501. Uma vez que as colunas 

azeotrópicas são as maiores contribuintes para o consumo de energia em todos os processos, a 

integração energética entre as correntes de topo e fundo da coluna C502 na configuração RV 

permitiu reduzir o consumo de energia para 18,65% do consumo do processo original. 
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De maneira similar à Figura 5.7, na Figura 5.8 são comparadas as demandas de água 

recirculante em cada processo por tipo de equipamento. 

Figura 5.8 – Demanda de água recirculante nos processos por tipo de equipamento. 

 
As demandas por resfriadores referem-se aos trocadores de calor HX101, HX201, 

HX301, HX401 e HX501, nos quais a corrente de extrato da coluna absorvedora é resfriada 

antes da destilação azeotrópica. Os resultados praticamente idênticos para este equipamento em 

todos os processos eram esperados pois as técnicas de intensificação de processos empregadas 

não envolvem a corrente de extrato. 

O uso de vapor de aquecimento nos aquecedores e refervedores constitui menos de 4% 

da demanda de água recirculante em todas as configurações, o que demonstra que as reduções 

no consumo de energia por técnicas de intensificação de processos (conforme apresentadas na 

Tabela 5.4 e na Figura 5.7) não estão diretamente associadas a reduções consideráveis no 

consumo de água. Não obstante, uma vez que essas técnicas são implementadas por meio de 

integrações energéticas com correntes encaminhadas a condensadores (que são os maiores 

consumidores de utilidades frias), a demanda total de água recirculante é reduzida nas 

configurações do processo que consomem menos energia. 

5.2 RESULTADOS – ANÁLISE DE ECOEFICIÊNCIA 

Nesta seção são apresentados os resultados para os indicadores ambientais, de segurança 

e econômicos de cada processo, além do resultado para o Índice Comparativo de Ecoeficiência. 
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5.2.1 Resultados – Indicadores ambientais e de segurança 

Os indicadores ambientais e de segurança foram determinados utilizando-se os 

resultados das simulações computacionais de cada processo e da planta de utilidades. Na 

Tabela 5.5 são listados os resultados dos indicadores CDE e WC, calculados conforme as 

Equações (4.1) a (4.3) apresentadas no Capítulo 4, além dos indicadores HTPE, TTP, ATP e 

AP, determinados por meio do algoritmo WAR. 

Tabela 5.5 – Resultados – Indicadores ambientais e de segurança. 

Processo PO AT DE1 DE2 RV 
CDE (tCO2/t) 0,492 0,335 0,337 0,279 0,070 

WC (m3/t) 6,043 4,190 3,835 2,505 1,571 
HTPE (PEI/t) 0,262 0,167 0,179 0,600 0,471 

TTP (m3/t) 2,920 1,860 2,000 6,710 5,270 
ATP (m3/t) 0,273 0,180 0,187 0,379 0,250 

AP (m3/t) 8,660 5,900 5,950 4,920 0,959 

Os indicadores de emissão de CO2 (CDE) e consumo de água (WC) apresentaram 

variações similares entre cada processo; isto era esperado visto que esses ecoindicadores estão 

diretamente relacionados ao consumo total de energia e às taxas de transferência de calor via 

água de resfriamento e vapor de aquecimento na planta de utilidades. 

Por outro lado, os demais indicadores não apresentaram tendências semelhantes, o que 

é evidenciado pela configuração RV: apesar de este processo apresentar o melhor desempenho 

em termos de emissão de CO2, consumo de água e potencial de acidificação (AP), seus 

resultados para as demais métricas relacionadas à toxicidade humana e do meio ambiente 

(HTPE, TTP e ATP) não são os mais eficientes dentre as configurações estudadas. Sabendo-se 

que em todos os processos é utilizada a mesma corrente de alimentação e que o algoritmo WAR 

se baseia nos dados das correntes de entrada e saída, estes resultados demonstram que até 

mesmo pequenas variações nas composições das correntes de produto interferem 

significativamente no potencial de impacto ambiental do processo. 

As variações nos resultados dos indicadores enfatizam, também, a importância da 

utilização de múltiplas métricas para a análise de ecoeficiência, tendo em vista que, conforme 

exemplificado pela configuração RV, um processo não necessariamente apresentará os 

melhores ou piores resultados quando consideradas diversas categorias de impactos ambientais. 
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5.2.2 Resultados – Indicadores econômicos 

Os custos de aquisição de equipamentos foram calculados pelas equações apresentadas 

na seção 4.2.2 do Capítulo 4, a partir dos resultados das simulações computacionais. A 

Figura 5.9 apresenta um gráfico comparativo dos custos de equipamento de cada processo. 

Figura 5.9 – Custos de aquisição de equipamentos em cada processo. 

 

Apesar de a maioria dos custos ser proveniente dos trocadores de calor e das colunas 

absorvedoras e de destilação, verifica-se que os equipamentos da planta de utilidades (isto é, a 

caldeira, a torre de resfriamento e o sistema de tratamento de efluentes) constituem de 17 a 41% 

dos custos de equipamentos em cada processo. Isto, por sua vez, reforça a decisão de projetar e 

simular para este trabalho a planta de utilidades, não somente para melhor estimar o consumo 

de água e energia, mas também para levar em consideração seus efeitos no desempenho 

econômico de cada alternativa do projeto. 

O gráfico comparativo da Figura 5.9 também aponta para um benefício adicional da 

redução do consumo de água além do ponto de vista da sustentabilidade: conforme apresentado 

nas Equações (4.33) e (4.35), os custos da torre de resfriamento e do tratamento de efluentes 

estão diretamente associados às vazões volumétricas de água; portanto, técnicas de 

intensificação de processos que reduzem o consumo de utilidades de troca térmica têm o 

potencial de reduzir consideravelmente os custos de equipamentos associados à planta de 

utilidades. Isto é mais facilmente evidenciado pela configuração RV, na qual os elevados custos 
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associados à aquisição do compressor são quase totalmente compensados pela redução de 

gastos com a planta de utilidades. 

Na Tabela 5.6 são listados os resultados para os custos de capital (CAPEX) e 

operacionais anuais (TPC) de cada processo, calculados conforme as heurísticas e dados de 

referência apresentados na metodologia do trabalho. Esses resultados foram utilizados para 

determinar os indicadores econômicos (CAPEX, SEC, SWC e LWCF), cujos valores para cada 

processo são apresentados na Tabela 5.7. 

Tabela 5.6 – Custos de capital e operacionais anuais dos processos. 

Processo PO AT DE1 DE2 RV 
ISBL ($) 2.999.115 2.321.742 2.249.100 2.510.493 3.656.232
OSBL ($) 2.772.800 2.160.470 2.074.926 1.890.484 2.051.881
Outros ($) 692.103 535.787 519.023 579.345 843.746
CAPEX ($) 6.464.018 5.017.999 4.843.049 4.980.321 6.551.858
Eletricidade ($)  38.454  26.678  25.754  24.187  371.094 
Água ($)  2.611  1.810  1.657  1.036  647 
Gás natural ($)  718.698  489.227  493.249  390.597  75.834 
Tratamento de efluentes ($)  5.920  4.102  3.781  2.411  1.436 
Outros ($)  1.515.578  1.411.594  1.399.014  1.408.885  1.521.894 
TPC ($)  2.281.261  1.933.411  1.923.454  1.827.116  1.970.906 

Tabela 5.7 – Resultados – Indicadores econômicos. 

Processo PO AT DE1 DE2 RV 
CAPEX (M$) 6,464 5,018 4,843 4,980 6,552 

SEC ($/$) 0,332 0,267 0,270 0,227 0,227 
SWC ($/$) 1,14E-03 9,36E-04 8,61E-04 5,67E-04 3,28E-04 

LWCF ($/$) 2,60E-03 2,12E-03 1,97E-03 1,32E-03 7,29E-04 

Os resultados para os custos de capital demonstram quantitativamente a observação 

anterior quanto à influência da planta de utilidades no desempenho econômico: apesar de a 

configuração RV apresentar os maiores custos dentro dos limites da bateria (ISBL), seus custos 

fora dos limites da bateria (OSBL) são os menores dentre as alternativas, fazendo este processo 

apenas 1,4% mais dispendioso do que a configuração original, em termos de custos fixos. 

No que diz respeito aos custos operacionais, o gás natural se apresenta como o maior 

contribuinte dentre as utilidades; portanto, verifica-se que a redução do consumo de energia por 

técnicas de intensificação de processos apresenta vantagens não somente do ponto de vista 

ambiental (devido às menores emissões de CO2), mas também em termos econômicos devido 
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a reduções nos custos de produção. A água de reposição e o tratamento de efluentes, por sua 

vez, correspondem a menos de 0,4% dos custos operacionais; no entanto, conforme discutido 

anteriormente, os efeitos da redução do consumo de água são visualizados de melhor maneira 

nos indicadores ambientais e nos custos fixos de capital. 

Por fim, apesar de a configuração RV apresentar o menor consumo total de energia, seus 

custos operacionais são os segundos maiores após os da configuração PO, pois a redução de 

gastos com gás natural é compensada pelo consumo de eletricidade no compressor, visto que 

esta utilidade tem um custo por gigajoule (18,72 $/GJ) 6,25 vezes maior do que a anterior 

(2,99 $/GJ). Não obstante, a configuração RV obteve os melhores resultados para os 

indicadores SEC, SWC e LCWF, enquanto o processo DE2 se apresentou como a melhor 

alternativa em termos de custos de capital. 

5.2.3 Resultados – Índice Comparativo de Ecoeficiência 

Nas seções anteriores, foram apresentados os valores obtidos para os indicadores 

ambientais, de segurança e econômicos dos processos. Seguindo-se a metodologia do Índice 

Comparativo de Ecoeficiência, esses resultados foram normalizados para que fossem 

construídos os gráficos de radar. Os valores normalizados dos ecoindicadores de cada processo 

são listados na Tabela 5.8, na qual os indicadores de maior valor em suas respectivas categorias 

encontram-se destacados em negrito. 

Tabela 5.8 – Resultados – Indicadores normalizados. 

Processo PO AT DE1 DE2 RV 
AP 1,000 0,681 0,687 0,568 0,111 

CDE 1,000 0,681 0,686 0,568 0,142 
WC 1,000 0,693 0,635 0,414 0,260 
ATP 0,720 0,475 0,493 1,000 0,660 
TTP 0,435 0,277 0,298 1,000 0,785 

HTPE 0,437 0,278 0,298 1,000 0,785 
LWCF 1,000 0,818 0,757 0,509 0,281 
SWC 1,000 0,818 0,753 0,495 0,287 
SEC 1,000 0,804 0,813 0,684 0,683 

CAPEX 0,987 0,766 0,739 0,760 1,000 
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Deve ser lembrado que, conforme discutido no Capítulo 2, os resultados normalizados 

constituem uma classificação do tipo “quanto menor, melhor”, na qual valores próximos de 0 

correspondem aos melhores cenários e valores próximos de 1 compreendem as piores 

alternativas para a ecoeficiência. Assim sendo, os valores da Tabela 5.8 demonstram que o 

processo original apresentou os piores resultados em quase todos os indicadores, com exceção 

de ATP, TTP e HTPE – nos quais a configuração DE2 obteve os maiores valores – e  dos custos 

de capital (CAPEX), para os quais a configuração RV foi a pior alternativa. Os melhores e 

piores resultados para cada métrica considerada neste trabalho são visualizados mais claramente 

nos gráficos de radar apresentados na Figura 5.10. 

Figura 5.10 – Gráficos de radar do Índice Comparativo de Ecoeficiência. 

 

Utilizando-se os resultados normalizados dos indicadores, finalmente tornou-se possível 

avaliar os processos por meio do Índice Comparativo de Ecoeficiência. Conforme discutido no 

Capítulo 2 e na metodologia do trabalho, as áreas dos gráficos de radar foram determinadas por 

valores médios considerando-se todas as permutações circulares dos indicadores, obtendo-se 

então um valor médio para o ICE de cada processo. Esses resultados são apresentados na 

Tabela 5.9, que também lista os valores inferiores e superiores do ICE, calculados 

considerando-se, respectivamente, as maiores e menores áreas do gráfico de cada processo 

encontradas por meio das permutações. 
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Tabela 5.9 – Resultados – Índice Comparativo de Ecoeficiência. 

Processo PO AT DE1 DE2 RV 
Área média do gráfico 2,146 1,151 1,105 1,424 0,704 
ICE superior - 48,7% 50,2% 37,2% 77,3% 
ICE médio - 46,4% 48,5% 33,6% 67,2% 
ICE inferior - 44,7% 47,5% 31,3% 58,6% 

Conforme esperado, o processo original demonstrou-se a pior alternativa, uma vez que 

neste não são empregadas técnicas de intensificação de processos. A configuração DE2, por sua 

vez, apresentou melhores resultados do que as configurações AT e DE1 tanto para o consumo 

de água e energia quanto para três dos quatro indicadores econômicos (nomeadamente LWCF, 

SWC e SEC); no entanto, devido a seus piores resultados para os indicadores ATP, TTP e 

HTPE, seu valor para o ICE de 33,6% é menor do que os de 46,4% e 48,5% para os processos 

AT e DE1, fazendo desta configuração a pior alternativa dentre as estratégias de intensificação. 

Estes resultados mais uma vez reforçam a importância da utilização de múltiplas métricas para 

a análise de ecoeficiência. 

As configurações AT e DE1 apresentaram resultados similares para o ICE, devido a 

seus valores próximos de indicadores em cada categoria. Sabendo-se que os resultados do ICE 

foram calculados por valores de área médios, é correto assumir que podem existir arranjos de 

indicadores para os quais a configuração AT se apresenta como uma melhor alternativa do que 

o processo DE1, ao contrário do que é indicado pelos valores da Tabela 5.9. À vista disso, foram 

calculadas as diferenças entre as áreas dos gráficos de radar desses dois processos em cada uma 

das 362.880 permutações circulares, conforme apresentado na Figura 5.11. Desta maneira, 

verificou-se que a configuração AT apresentou áreas de gráficos maiores em todos os possíveis 

arranjos dos ecoindicadores, concluindo-se que, de fato, a configuração DE1 é a alternativa 

mais ecoeficiente dentre os dois processos. 

Figura 5.11 – Diferença entre as áreas dos gráficos (AT - DE1) por permutação. 

 



92 
 

Por fim, a configuração RV apresentou um valor final para o ICE 67,2%, sendo, assim, 

a alternativa mais ecoeficiente. Apesar de esta configuração apresentar o pior resultado para os 

custos de capital e piores valores do que quase todos os processos para os indicadores ATP, 

TTP e HTPE, a integração energética estabelecida na coluna azeotrópica foi capaz de reduzir 

consideravelmente o consumo de água e energia, fazendo desta tecnologia o melhor cenário 

para 6 dos 10 indicadores considerados, nomeadamente AP, CDE, WC, LWCF, SWC e SEC. 

Para melhor comparação dos resultados, a metodologia do ICE foi empregada em dois 

casos adicionais considerando-se apenas a configuração RV frente às configurações DE1 e AT, 

que correspondem, respectivamente, às segunda e terceira alternativas mais ecoeficientes. Os 

gráficos de radar desses cenários isolados são ilustrados na Figura 5.12. 

Figura 5.12 – ICE das melhores configurações: a) AT vs. RV; b) DE1 vs. RV. 

 

Os resultados médios do ICE para esses casos complementares determinaram que a 

configuração RV é 42,5% mais ecoeficiente do que a configuração AT, proposta pelos autores 

de referência como uma melhoria do processo original, além de ser 41,7% mais ecoeficiente do 

que a configuração DE1, que corresponde à segunda melhor alternativa desenvolvida neste 

trabalho. Estes resultados demonstram o potencial da tecnologia de recompressão de vapor para 

o aumento da sustentabilidade de processos industriais. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do presente trabalho, assim como 

sugestões para futuros estudos relacionados ao processo de purificação de ácido acético, 

intensificação de processos e análise de ecoeficiência. 

6.1 CONCLUSÕES 

O processo de purificação de ácido acético foi estudado com base no trabalho de Lee e 

Kim (2018), no qual os autores apresentam o processo original baseado na patente de 

Sasaki et al. (1997) e propõem uma configuração modificada empregando acoplamento 

térmico. Essas duas configurações (PO e AT) foram simuladas no software UniSim Design 

Suite e os resultados foram obtidos com pequenos desvios em relação aos dados dos autores 

originais. As maiores divergências foram atribuídas a diferenças entre os métodos de solução 

numérica dos simuladores deste trabalho e do artigo-base, além das adaptações necessárias à 

simulação no UniSim. 

A validação das simulações dos processos de referência permitiu que fossem 

desenvolvidas e simuladas três novas configurações para o processo de purificação de ácido 

acético, nas quais foram empregadas técnicas de intensificação de processos visando 

principalmente a redução do consumo de energia e de utilidades térmicas. Ademais, foi 

projetada e simulada uma planta de utilidades para que fossem obtidos dados mais fidedignos 

para o consumo de energia e água em cada processo. 
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A análise do desempenho ambiental e econômico dos processos de referência e das 

intensificações propostas foi realizada por meio da metodologia do Índice Comparativo de 

Ecoeficiência com base em cinco indicadores ambientais, um de segurança e quatro 

econômicos. Os resultados para a metodologia demonstraram que as técnicas de intensificação 

são capazes de melhorar a ecoeficiência do processo original de 33,6 a 67,2%, devido a 

reduções de até 81,4% no consumo de água e energia. 

Apesar disso, a primeira proposta de intensificação empregando destilação de duplo 

efeito (configuração DE1) não foi capaz de reduzir o consumo de energia em relação à 

configuração AT, devido à maior demanda energética no refervedor da coluna azeotrópica e à 

utilização de vapor de média pressão ao invés de vapor de baixa pressão. Esta mudança na 

classe da utilidade quente influencia diretamente no consumo energético da caldeira para 

geração de vapor, corroborando a decisão neste trabalho de considerar a planta de utilidades na 

análise de ecoeficiência, visto que este efeito não seria observado apenas por comparação direta 

das demandas energéticas dos trocadores de calor. 

A segunda proposta de destilação de duplo efeito (configuração DE2), por sua vez, foi 

capaz de reduzir o consumo de energia da configuração AT em 42,8%; entretanto, seus 

resultados foram os piores para os indicadores ATP, TTP e HTPE, fazendo esta alternativa 

apenas 33,6% mais ecoeficiente do que o processo original, enquanto as configurações AT e 

DE1 apresentaram, respectivamente, melhorias de 46,4% e 48,5%. Estes resultados 

demonstraram a importância da utilização de múltiplos indicadores para uma análise de 

ecoeficiência mais ampla, uma vez que, conforme discutido anteriormente, propostas de 

intensificação são usualmente avaliadas na literatura apenas por métricas relacionadas à 

redução do consumo de energia. 

Dentre as cinco alternativas para o processo de purificação de ácido acético, a 

configuração com recompressão de vapor (RV) apresentou os melhores resultados, sendo 

67,2% e 42,5% mais ecoeficiente do que os processos de referência PO e AT, respectivamente. 

Apesar do elevado custo de aquisição com o compressor, a redução nos custos com 

equipamentos da planta de utilidades faz com que esta configuração tenha custos de capital 

similares aos do processo original. Adicionalmente, os resultados demonstraram que a 

integração energética entre as correntes de colunas de destilação proporcionada pela 

recompressão de vapor é capaz de reduzir consideravelmente o consumo de energia total do 

processo, à medida que a mesma estratégia na destilação de duplo efeito é acompanhada de um 

aumento indesejado nas demandas energéticas de outros equipamentos de troca térmica. 
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6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestões para trabalho futuros relacionados ao processo de purificação de ácido 

acético e sua análise de ecoeficiência, são apresentadas as seguintes recomendações: 

x Verificação de outros modelos termodinâmicos com base em dados experimentais para 

os principais componentes do processo, de maneira a aumentar a convergência dos 

resultados da simulação computacional com o real comportamento das misturas; 

x Desenvolvimento de estratégias de controle do processo e identificação das dificuldades 

relacionadas à controlabilidade e operabilidade das técnicas de intensificação, 

principalmente no que diz respeito à redução dos graus de liberdade dos sistemas; 

x Desenvolvimento de procedimentos de inicialização (start up) e parada (shut down) do 

processo, principalmente para a proposta com recompressão de vapor; 

x Realização de estudos de caso para as tecnologias de referências e propostas de 

intensificação para verificar a influência de diferentes composições da corrente de 

alimentação no desempenho econômico e sustentável; 

x Avaliação de mais indicadores ambientais, de segurança e econômicos além dos que 

foram desenvolvidos neste trabalho, de maneira a expandir a análise de ecoeficiência; 

x Utilização de técnicas de otimização multiobjetivo nos processos originais e nas 

propostas de intensificação, visando a aumentar os resultados de ecoeficiência 

encontrados neste trabalho. 
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