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RESUMO

No cenário atual, as indústrias que visam sustentabilidade avaliam seus processos e suas
ações sobre o meio-ambiente por meio de ecoindicadores – uma relação entre uma variável
econômica e outra ambiental. O presente trabalho lida com a simulação de produção de tolueno,
integração energética e desenvolvimento de ecoindicadores para este processo. A simulação do
processo foi realizada no software UNISIM e os resultados obtidos foram comparados aos
valores reportados por Rodríguez e Granda (2005). Após isto, o processo foi modificado por
integração energética com base no descritivo apresentado por Seider et al. (2008). Desta forma,
os ecoindicadores de consumo energético e de emissão de CO2 foram desenvolvidos, para
ambos os processos analisados: original e modificado. Os resultados mostraram que o processo
original foi simulado satisfatoriamente e em conformidade com os resultados apresentados na
literatura técnico-científica. Os ecoindicadores se mostraram úteis na avaliação de condições
operacionais economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis. A integração energética
resultou em uma melhora de 58,09% no consumo energético e em 58,08% na emissão de CO2,
o que indubitavelmente agrega valor ao processo.

Palavras chave: Tolueno, Integração Energética, Emissão de CO2, Simulação.
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ABSTRACT

In the actual scenario, the industries that seek sustainability evaluate their processes and
their actions over the environment through eco-indicators - a relationship between an economic
variable and other environmental one. This work deals with toluene production simulation,
energy integration and development of eco-indicators for this process. The process simulation
was developed at UNISIM software and the results were compared to the values reported by
Rodriguez and Granda (2005). After this, the process has been modified by energy integration
based on the specification submitted by Seider et al. (2008). Thus, the eco-indicators of energy
consumption and CO2 emissions have been developed for both the processes analyzed: original
and modified ones. The results showed that the original process was simulated satisfactorily
and in accordance with the results presented in the technical-scientific literature. The ecoindicators proved useful in the assessment of economically viable and environmentally
sustainable operating conditions. Energy integration has resulted in a 58,09% improvement in
energy consumption and 58,08% in CO2 emissions, which undoubtedly adds value to the
process.

Keywords: Toluene, Energetic Integration, CO2 Emission, Simulation.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTO

A conscientização da sociedade visando o desenvolvimento sustentável e a
competitividade cada vez mais acirrada no mercado mundial tem impulsionado as indústrias a
melhorarem o desempenho de seus processos, em termos de qualidade dos produtos e na
redução dos impactos ambientais causados por suas ações - ecoeficiência.
A ecoeficiência é competitividade na produção e colocação no mercado de bens ou serviços
que satisfazem às necessidades humanas, melhorando a qualidade de vida, minimizando os
impactos ambientais e a intensidade do uso de recursos naturais, considerando o ciclo inteiro de
vida da produção (WBCSD, 2000).
O desenvolvimento sustentável é a capacidade de atender as necessidades econômicas e
produtivas atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
Segundo Pereira (2013) a ecoeficiência é um objetivo comum das indústrias que visam
sustentabilidade e está baseada na avaliação de ecoindicadores, globais ou não. Um ecoindicador é
uma métrica representada geralmente de forma simples, pela razão entre uma variável ambiental e
uma variável econômica (UNCTAD, 2004). Métricas matematicamente mais complexas podem ser
desenvolvidas (CALLENS e TYTECA, 1999).
Consumo de água, geração de efluentes líquidos, geração de resíduos sólidos, consumo
energético e emissão de gases do efeito estufa, principalmente emissão de CO2, são as maiores
preocupações da indústria e, conseqüentemente, representam os ecoindicadores mais utilizados para
o monitoramento e avaliação de processos industriais (PEREIRA, 2013; BATISTA, 2015).
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Brown et al. (2012) apontaram que 40% da emissão global de CO2 é proveniente da
indústria de transformação (metalúrgica, siderúrgica, fertilizantes, cimento, papel e celulose,
química e petroquímica), provavelmente como consequência deste setor ser responsável por
aproximadamente um terço do consumo de energia global (SIITONEN et al., 2010).
Segundo Batista (2015) a emissão de CO2 e consumo energético são fortemente
correlacionados e reduzindo-se o consumo energético ou substituindo uma fonte energética por
outra menos poluente consequentemente reduzir-se-ão as emissões de CO2.

O procedimento de integração energética também pode ser uma solução viável para
processos já existentes, reduzindo alguns consumos energéticos.
A simulação computacional pode ser utilizada para esta finalidade de modo a avaliar o
ganho e os custos associados para o processo de tomada de decisão na implementação de uma
modificação real de um processo já existente ou na elaboração de novos projetos de unidades
de produção, visando operações industriais mais ecoeficientes.
Define-se simulação como um modelo matemático capaz de gerar a descrição do estado
de um sistema, a partir de condições previamente especificadas (condições iniciais e de
contorno, parâmetros, dimensões de equipamentos, e suas faixas operacionais, entre outras).
Tal modelo é uma estrutura idealizada que representa o processo real, tendo como base
equações matemáticas, as quais são resolvidas no pacote computacional.
Atualmente, com o aumento da demanda e a necessidade de tornar as simulações mais
aplicadas e sua utilização mais eficiente, pacotes computacionais foram e estão sendo
desenvolvidos, tais como: Matlab®, Aspen/HYSYS/UNISIM®, PRO/II® e EMSO®.
Segundo Pereira (2013) e Batista (2015) a indústria petroquímica tem recebido pouca
atenção por parte dos pesquisadores para avaliação de ecoeficiência. Estes autores avaliaram os
processos de produção de eteno e cumeno, respectivamente. Especificamente, o processo de
produção de tolueno tem se tornado muito importante por sua utilização em diversos outros
processos produtivos. O tolueno é um dos líderes dos petroquímicos básicos, sendo o quarto no
ranking em importância atrás do eteno, benzeno e propeno (ANTUNES, 2007).
Com base no exposto, este trabalho visa à modificação de um processo de produção de
tolueno por meio de integração energética para melhorar sua ecoeficiência mensurada pelo
consumo energético e emissão de CO2, por meio de simulação computacional.
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Os estudos de ecoindicadores na indústria de tolueno ainda não foram amplamente
abordados na literatura técnico-científica, fato que motivou a realização deste trabalho. Esperase, assim contribuir para o aumento de informações sobre o uso de ecoindicadores nesse ramo
industrial que tem grande potencial, devido sua demanda mundial.

1.2. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar o processo de produção de tolueno
via desidrogenação catalítica do n-heptano (reação de aromatização), por meio de simulação
computacional. Especificamente será utilizado o software UNISIM1 Design Suite R390, da
empresa Honeywell, licenciado para Universidade Federal Fluminense.
Para representação do processo de produção de tolueno foi selecionada a planta
apresentada originalmente por Rodríguez e Granda (2005), com possibilidade de modificação
por integração energética conforme indicado por Seider et al. (2008). Esta escolha foi devido
aos dados operacionais e de equipamentos suficientes para realização da simulação.
Os objetivos específicos do presente trabalho são:


Comparar os resultados encontrados na simulação realizada pelo software UNISIM
com os resultados apresentados por Rodríguez e Granda (2005);



Realizar integração energética no processo original, conforme proposto por Seider
et al. (2008);



Desenvolver os ecoindicadores de emissão de CO2 e consumo energético, para os
processos: original e modificado por integração energética, respectivamente;



Avaliar de modo quantitativo o ganho em ecoeficiência correspondente à integração
energética;

Por último, este trabalho visa contribuir como referência na literatura no tema de
simulação computacional na indústria de tolueno e ecoindicadores industriais.

1

O Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense foi incluído no

Programa Acadêmico da Empresa Honeywell, o qual concedeu licenças do programa UNISIM versão R390
®

Design Suite para todos os computadores do laboratório de simulação da UFF.
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1.3. ESTRUTURA

Além desta introdução, que apresenta a contextualização, motivação, pacote computacional,
processo analisado e os objetivos, este trabalho de conclusão de curso está organizado como descrito
a seguir.

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica sobre o tolueno, apresentando suas
características, sua importância na indústria e principais rotas de produção. Além disso, são
comentados os principais trabalhos sobre ecoindicadores industriais, incluindo suas
formulações. É ressaltado o conceito de integração energética e seus benefícios. São, também,
apresentadas a importância da simulação computacional para fins de aplicação em engenharia
de processos e especificamente detalhes sobre o software UNISIM Design Suite R390.
Capítulo 3: é apresentado em detalhes o processo de produção de tolueno via
desidrogenação catalítica do n-heptano, incluindo suas condições operacionais, parâmetros
reacionais e de especificação de produto e dimensionamento dos equipamentos. São
apresentadas, também, as equações específicas para o desenvolvimento dos ecoindicadores com
base nas variáveis deste processo.
Capítulo 4: é apresentada a metodologia utilizada na simulação do processo de tolueno,
incluindo o critério de avaliação para o ganho em ecoeficiência.
Capítulo 5: é apresentada a conclusão do trabalho, bem como sugestões para trabalhos
futuros.
Finalmente, são apresentadas as referencias bibliográficas consultadas e citadas durante
o trabalho.
Este trabalho foi desenvolvido durante a Graduação do Departamento de Engenharia
Química da Universidade Federal Fluminense – UFF e está inserido nas linhas gerais de
modelagem, simulação e controle de processos, assim como, de meio ambiente e
sustentabilidade.

CAPÍTULO 2
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre a produção de tolueno, as
características desse produto e sua utilização na indústria. São apresentadas diferentes reações
de produção de tolueno e também é apresentado o processo responsável por 72% da produção
mundial de tolueno definindo suas três seções.
São citados os principais trabalhos sobre ecoindicadores industriais, ressaltando o
conceito de integração energética e seus benefícios.
Por fim, é descrito a importância da simulação computacional para aplicação em
engenharia de processos por meio do software UNISIM (utilizado neste projeto).

2.1. TOLUENO

O tolueno, ou metilbenzeno, é um hidrocarboneto aromático com a fórmula química
C7H8. É um líquido apolar, volátil, incolor, altamente inflamável, com odor característico e
grande estabilidade térmica.
Uma das formas de se obter tolueno é a partir da resina de bálsamo de tolu, originária
da árvore de mesmo nome. Em 1840, descobriu-se que a destilação desta resina produzia um
composto metil benzênico, que veio se chamar, tolueno (CAREY, 2011). Outra maneira de se
obter tolueno é a partir de reformados de fração petrolífera e de óleo leve proveniente da
destilação do carvão à alta temperatura, o que leva a produção de tolueno com três diferentes
graus de pureza (ANTUNES, 2007).
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O tolueno pode ser utilizado em diversos seguimentos, como: produção de benzeno onde
também são gerados xilenos como produtos secundários; produção de para-xileno a partir do
desproporcionamento do tolueno para benzeno e xileno; solvente para revestimentos, adesivos,
tintas e farmacêuticos; Toluenodiisocianato (TDI) e também é utilizado para produção de ácido
benzóico, cloreto de benzila, caprolactama e fenol (ANTUNES, 2007).

2.1.1. MÉTODOS PARA OBTENÇÃO DE TOLUENO

O tolueno é produzido em larga escala em todo o mundo, tanto como um componente
de mistura como um produto primário (WBCSD, 2000). A corrente de benzeno, tolueno e
xilenos (BTX), é a principal fornecedora de tolueno na indústria petroquímica. Os aromáticos
são formados no craqueamento do eteno, como subproduto das olefinas e na reforma catalítica.
O tolueno não consumido pelo mercado é utilizado para produção de benzeno via desalquilação
(ANTUNES, 2007).
Destacam-se como os principais processos de obtenção de tolueno (ANTUNES, 2007):


Reforma catalítica é responsável por 72% da produção mundial. Este processo de
refino melhora a octanagem de correntes de nafta de baixa qualidade para produção
de correntes ricas em BTX nos pólos petroquímicos. Na reforma catalítica a
porcentagem de tolueno varia de 9,5% a 27% em volume. Boa parte do tolueno
presente na reforma não é extraído, permanecendo na gasolina.



A gasolina de pirólise é responsável por 25% do abastecimento mundial de tolueno,
trata-se de uma corrente de co-produto do craqueamento a vapor de hidrocarbonetos
para produção de eteno. As condições de craqueamento e a alimentação da corrente
ditam a quantidade e a composição do tolueno.



Os 3% restantes da produção de tolueno é originado do alcatrão e da queima de
coque de óleos leves. Tais correntes são produzidas quando ocorre a carbonização
do carbono em altas temperaturas para produção de coque.

21
Segundo Antunes (2007), os principais produtores globais de tolueno foram:


Basf;



Bayer;



BP;



Dupont;



Exxon Mobil;



Mitisubishi Oil;



Sumitomo.

2.1.2. REAÇÕES PARA OBTENÇÃO DO TOLUENO

O tolueno pode ser obtido por meio de muitos processos e reações, tais como reação de
Friedel Crafts, reação de Wurtz Fittig e a partir do n – heptano por hidrogenação sobre um
catalisador de Cr2O3 adsorvido sobre Al2O3.
A reação de Fridel Crafts ocorre conforme ilustrado na Figura 2.1:

+

[AlCl3]

CH3

+

ClCH3

HCl

Figura 2.1: Reação de Friedel Crafts com benzeno.
Fonte: Adaptado Carey (2011).
A reação de Wurtz – Fittig a partir do bromobenzeno ocorre conforme ilustrado na
Figura 2.2:

+

2Na

+

+

BrCH3
CH3

Br

Figura 2.2: Reação de Wurtz Fittig com bromobenzeno.
Fonte: Adaptado Carey (2011).

2NaBr
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O método de obtenção do tolueno a partir da reação de aromazatização do n – heptano
foi desenvolvido durante a 2° Guerra Mundial, uma vez que era necessário produzir tolueno
para fabricação de explosivos. A reação de aromatização é ilustrada na Figura 2.3:

CH3
Cr2O3/Al2O3
H3C

CH3

-

+

4H2

150 300 lb
500°C

Figura 2.3: Reação de aromatização do n–heptano.
Fonte: Adaptado Carey (2011).

2.1.3. REFORMA CATALÍTICA

No processo de reforma catalítica ocorre o rearranjo da estrutura molecular dos
hidrocarbonetos que compõem o petróleo. Este rearranjo visa obter um produto de alto índice
de octanagem para ser usado em motores de alta taxa de compressão ou formar hidrocarbonetos
aromáticos nobres (benzenos, toluenos e xilenos), para serem obtidos individualmente com alto
grau de pureza. A faixa de destilação da nafta é a principal característica que orienta o produto
que será formado no processo. Para obtenção do tolueno a destilação da nafta deve ocorrer na
faixa de 65°C a 150°C (UNICENP, 2002).
A Unidade de Reformação Catalítica é composta de três seções (UNICENP, 2002):


Seção de Pré Tratamento;



Seção de Reformação;



Seção de Estabilização.

Essas unidades são apresentadas em detalhes na seção 2.1.3.1 a seguir.
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2.1.3.1. Descrição do Processo

Na Figura 2.4 é apresentada a seção de Pré-Tratamento da nafta que tem como finalidade
remover impurezas tais como: enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais e olefinas. Estas impurezas
podem envenenar o catalisador e dessa forma reduzir sua atividade, o que afeta diretamente no
rendimento do reformado final (UNICENP, 2002). A etapa de Pré Tratamento é realizada
empregando-se um catalisador à base de óxidos de cobalto suportados em alumina, é a unidade
catalítica em que ocorre a reação do vapor de nafta com o hidrogênio (CORDERO, 1995). O
efluente do reator de pré-tratamento pré-aquece a nafta e o reciclo de gás rico em H2. A fase
gasosa obtida ao se introduzir o efluente em um vaso separador é composta de um gás
combustível bastante rico em H2. Esta fase gasosa pode ser utilizada na própria refinaria como
fonte de H2 ou como matéria prima para se fabricar amônia (UNICENP, 2002). Posteriormente,
uma coluna de retificação (stripper) é utilizada para remover sulfeto de hidrogênio, amônia e
hidrocarbonetos leves que são formados no reator de hidrotratamento. Simultaneamente é
removida a água cuja presença pode acarretar modificações na acidez dos catalisadores da
reforma (SHERMAN, 1984).

Figura 2.4: Seção de Pré Tratamento da nafta.
Fonte: UNICENP (2002).
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Após a seção de pré tratamento ocorre a seção de reformação em que a nafta recebe
outra adição de H2, proveniente do reciclo e é destinada ao aquecimento em fornos e passagens
por leitos catalíticos dos reatores (CARVALHO, 2003). Nos leitos catalíticos se desenvolvem
as reações que caracterizam o processo, uma delas é a reação de desidrogenação de
Hidrocarbonetos Naftênicos que origina o tolueno, como ilustrado na Figura 2.5 (UNICENP,
2002).

Figura 2.5: Desidrogenação de Hidrocarbonetos Naftênicos.
Fonte: UNICENP (2002).

A Figura 2.6 representa a seção de reformação da nafta, em que se observa a presença
de fornos intercalados entre os reatores devido à necessidade de reposição dos níveis de
temperaturas que são inerentes ao processo (UNICENP, 2002).

Figura 2.6: Seção de Reformação.
Fonte: UNICENP (2002).
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O último reator fornece o efluente que troca calor com a carga que entra na seção e
segue para o tambor separador. Duas correntes são originadas: uma gasosa, rica em hidrogênio,
que será utilizado como gás de reciclo após passar pelo compressor, e outra, uma corrente
líquida que segue para a corrente estabilizadora. No fundo da coluna estabilizadora é originada
outra corrente líquida que é chamada de reformado catalítico, rica em nafta e aromáticos, entre
eles o tolueno como ilustra a Figura 2.7.

Figura 2.7: Seção de Estabilização.
Fonte: UNICENP (2002).
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2.1.4. UTILIZAÇÃO DO TOLUENO NA INDÚSTRIA

Nessa seção são apresentados processos da indústria de transformação que utilizam o
tolueno como corrente de alimentação.

2.1.4.1. Planta de HDA

O processo de hidrodealquilação do tolueno (HDA), conforme mostrado na Figura 2.8,
se inicia com duas correntes de alimentação, uma de tolueno puro (C7H8) e a outra de hidrogênio
(composta por 97% de H2 e 3% de CH4) que são misturadas com a corrente de reciclo dos
mesmos compostos. No processo, tolueno e hidrogênio são convertidos em benzeno e metano.
Essa reação ocorre em uma proporção (molar) 2:1 de benzeno, obtendo como produto o difenil
(ou bifenil) e H2. As reações que representam esse processo são representadas nas Equações
(2.1) e (2.2) (ARAÚJO et al., 2007).
𝐶7 𝐻8 + 𝐻2 → 𝐶6 𝐻6 + 𝐶𝐻4

(2.1)

2𝐶6 𝐻6 ↔ 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑛𝑖𝑙(𝑏𝑖𝑓𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜) + 𝐻2

(2.2)

Figura 2.8: Planta de HDA.
Fonte: Araujo et al. (2007).
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Para que não ocorra formação de coque a corrente de saída do reator é resfriada
bruscamente em uma torre de quench por parte do fluxo da corrente de reciclo líquida do vaso
de flash. Parte da corrente de vapor contendo hidrogênio e metano é purgada para evitar o
acúmulo de metano no processo e parte é comprimida e recirculada. Parte da corrente líquida
do vaso de flash que não é enviada para o quench segue para a área de separação, composta por
três colunas de destilação. A corrente de saída da destilação vai para uma estabilizadora, que
remove pequenas quantidades de hidrogênio e metano, saindo como produto de topo. A corrente
de fundo é enviada para a próxima coluna que é a de benzeno (produto) o qual é retirado no
topo. Por fim, a corrente de fundo é enviada para uma coluna de tolueno, na qual o tolueno não
reagido é separado do difenil e recirculado para o processo (ARAÚJO et al., 2007).

2.1.4.2. Planta de Estireno

O estireno é muito utilizado e muito valioso em sínteses orgânicas, dado seu uso como
matéria prima na produção de borrachas sintéticas, plásticos e resinas copoliméricas. Na Ásia
são produzidos anualmente aproximadamente três milhões de toneladas de estireno, quinze
bilhões de toneladas na Europa e oito bilhões de toneladas na América (RANGEL, 2003).
Desde que o primeiro processo industrial foi implantado em 1930, o método mais
utilizado para a produção do estireno é a desidrogenação catalítica do etilbenzeno (C 8H10) em
presença de vapor d’água, cuja reação é apresentada na Equação (2.3) (RANGEL, 2003):

H O

(g)
C6 H 5  CH 2CH 3( g ) 2 

 C6 H 5  CH  CH 2( g )  H 2( g )

A Figura (2.9) mostra a planta industrial de produção de estireno.

(2.3)
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Figura 2.9: Planta de Produção de Estireno
Fonte: Araujo et al. (2007).

Dessa forma foram apresentados os processos de produção de HDA e estireno que
utilizam como alimentação o tolueno. Não faz parte do escopo desse trabalho uma revisão
aprofundada de processos que utilizam diretamente o tolueno, sendo esses alguns exemplos.

2.2. ECOINDICADORES

2.2.1. ECOEFICIÊNCIA

A ecoeficiência é definida pela World Business Council of Sustainable Development
(WBCSD) como o alcance de preços competitivos no mercado e serviços que satisfaçam a
necessidade humana, trazendo qualidade de vida. Simultaneamente, devem-se reduzir
progressivamente os impactos ambientais e a necessidade de recursos ao longo do ciclo de vida
para alcançar um nível de acordo com a capacidade da Terra (OGGIONI et al., 2011).
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O conceito de ecoeficiência tem recebido demasiada atenção nos últimos 15 anos por
políticos, pesquisadores e gestores de empresas. Enquanto os políticos encaram o desafio de
manter a longo prazo a sustentabilidade, pesquisadores são questionados sobre informações que
melhorem o ambiente político nesse assunto. Além disso, gestores de grandes empresas
perceberam que ter consciência ecológica poderia trazer benefícios importantes para as
empresas (El SAYED e PATON, 2005). Desenvolver produtos com melhor performance e
menor impacto ambiental é uma importante estratégia de mercado atualmente (PORTER e
VAN DER LINDE, 1995; PICAZO-TADEO e PRIOR, 2009). A avaliação da ecoeficiência
surge como importante tomada de decisão no cenário político e como um trunfo valioso para
que empresas tomem decisões estratégicas (PICAZO-TADEO, 2012).
Com a rápida expansão industrial Tailandesa, o governo tem dado bastante relevância a
proteção ambiental, apoiando o desenvolvimento de estratégias que suportem a gestão
ambiental no setor industrial. O maior parque industrial Tailandês localizado ao leste de sua
província foi desenvolvido em 1989 e conta atualmente com cinco diferentes setores industriais,
tais como: petróleo e petroquímico, ferro e aço, indústria química, entre outros. São usados
quatro indicadores específicos de ecoeficiência, como: a intensidade energética, consumo de
água, consumo de materiais e emissão de resíduos danosos (CHARMONDUSIT e
KEARTPAKPRAEK, 2011).
No Nepal, as indústrias de ferro e aço foram responsáveis pelo desenvolvimento da
infraestrutura, criação de empregos e maior geração de renda local. Entretanto, atrelado a esse
desenvolvimento, diversos impactos ambientais foram ocasionados, como: poluição do ar, água
e solos. Para construir uma economia de excelência com melhorias ambientais, a indústria de
ferro desenvolveu indicadores de intensidade de uso energético, consumo de matérias primas,
uso de água, geração de resíduos e emissão de gases do efeito estufa (KHAREL e
CHARMONDUSIT, 2008).
No Brasil, os ecoindicadores de consumo energético, consumo de água, emissão de CO2,
geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos são utilizados pela empresa Braskem para
monitoramento dos seus processos e redução, ano a ano, dos impactos por suas ações (PRATA,
2016).
Optar por medir o desempenho das empresas por ecoindicadores traz inúmeros
benefícios, tais como: rastreamento e documentação do progresso e desempenho, identificação
e priorização das oportunidades de melhoria, identificação de custos, entre outros, relacionados
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ao uso da ecoeficiência. Ocasionalmente, esse estudo pode demonstrar porque certas áreas de
empresas não conseguem se desenvolver e não correspondem a expectativa dos investidores
(WBCS, 2000).
O setor industrial possui grande demanda de energia para realização de seus processos, é
responsável por aproximadamente um terço do consumo de energia primária global e por 36%
das emissões de CO2 relacionados ao uso energético. A integração energética é uma das
inúmeras ações que podem ser tomadas para diminuição da emissão de gases do efeito estufa e
a necessidade do uso de combustíveis fósseis (TANAKA, 2011).

2.2.2. ECOINDICADOR – METODOLOGIA DE CÁLCULO

Com o objetivo de se disseminar a idéia de campo ecológico industrial o conceito de
ecoindicador foi desenvolvido de modo a fornecer informações simples e claras para melhorar
o desempenho tanto de empresas, como de países. Pode-se trabalhar com duas concepções:
custo-benefício e princípios da eficiência produtiva (CALLENS e TYTECA, 1999). Um
ecoindicador pode ser representado pela relação entre uma variável ambiental e uma variável
econômica, como por exemplo, produção (PEREIRA, 2013). A Equação (2.4) apresenta uma
relação geral para os ecoindicadores:

𝐸𝑎𝑚𝑏 =

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)
𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜)

(2.4)

Na Equação 2.4, Eamb indica o ecoindicador ambiental que é representado pela relação
da variável ambiental: consumo de água (m³), geração de resíduo sólido (t ou kg), emissão de
CO2 (tCO2), consumo de energia (em GJ) e geração de efluentes (m³), com a variável
econômica, representada pela produção (em t). Para que a ecoeficiência dos projetos industriais
tenha resultados positivos, essa relação deve ser a menor possível.
É possível também representar o conceito de ecoindicador de uma forma inversa à
apresentada na Equação (2.4) (TAHARA et al., 2005; KHAREL e CHAMONDUSIT, 2008).
Nesse caso, o ecoindicador pode ser definido como uma relação entre uma variável econômica,
como por exemplo, receita líquida (em unidades monetárias) e uma variável ambiental
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conforme apresentado na Equação (2.5). Para que a ecoeficiência dos projetos industriais
tenham resultados positivos, essa relação deve ser a maior possível. As unidades variam de
acordo com as variáveis ambientais.

𝐸𝑎𝑚𝑏 =

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠)
𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)

(2.5)

As variáveis ambientais são calculadas a partir da geração ou consumo, por meio do
balanço de massa e de energia para cada categoria. Isto será abordado na próxima seção.

2.2.2.1 Consumo de Energia

Segundo Pereira (2013), de forma generalizada o consumo energético de uma unidade
industrial em GJ pode ser representado pela Equação (2.6).
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐺𝐽) = 𝐸𝐸 ± 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ± 𝐸𝐺𝑁 ± 𝐸𝐶𝑜𝑚𝑏𝑔𝑎𝑠 ± 𝐸𝐶𝑜𝑚𝑏𝑙𝑖𝑞 ± 𝐸𝐸𝐶𝑜𝑔

(2.6)

Na Equação (2.6), os termos EE, Evapor, EGN, ECombgas, ECombliq e EEcog representam:
energia em forma elétrica fornecida por meio externo, energia na forma de vapor, a energia do
Gás Natural, a energia dos combustíveis gasosos, a energia dos combustíveis líquidos e a
energia elétrica proveniente da cogeração, respectivamente (PEREIRA, 2013).
Com exceção da energia elétrica fornecida, as energias podem ser importadas (sinal +)
ou exportadas (sinal -) entre unidades industriais, ainda mais quando ocorre integração
energética, por isso são separadas pelo sinal ± para ser descontada no consumo energético.
Pereira (2013) alerta para a utilização do valor exportado de recurso energético. Isso
deve ser feito quando um recurso energético foi consumido para geração de outro. Por exemplo,
quando o vapor exportado para uma unidade for gerado pelo consumo de gás natural na caldeira.
Se esse vapor for gerado na serpentina de um reator no qual ocorre reação exotérmica não
deverá ser descontado (será atribuído o valor negativo), pois não houve consumo energético
para sua produção, desconsiderado a energia da bomba que bombeia água tratada e aquecida na
pressão de saturação para formação do vapor desejado.
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O consumo energético de qualquer pólo industrial pode ser definido pela Equação geral
(2.6) (PEREIRA, 2013). Segundo Pereira (2013) para se construir um ecoindicador de energia
é preciso determinar aspectos e variáveis, tais como:


Descrição do Indicador: O indicador de consumo de energia é calculado a partir da

energia total consumida pela unidade industrial na forma de vapor, combustíveis fósseis, como
Gás Natural e Gás Combustível, ou energia elétrica, em relação a quantidade total de produtos
produzidos em toneladas.


Unidade de Medida: GJ/t



Relevância do Indicador: O indicador deve apresentar menor consumo de energia

possível, de forma a contribuir para a preservação de recursos naturais. Com isso um bom
desempenho em relação ao desenvolvimento sustentável será notado.


Fontes de Dados e Disponibilidade: Quantidade de energia elétrica consumida (MWh),

Quantidade de energia na forma de gás natural e de combustíveis líquidos e gasosos consumidos
(GJ), Composição dos combustíveis nas correntes (% mássica), Entalpia nas fontes na forma
de vapor , Poder Calorífico Inferior do Gás Natural, Balanço de energia, Fatores de conversão
das fontes energéticas para GJ, Eficiência de operação dos equipamentos, tais como: bombas,
compressores, caldeiras e fornos.
De acordo com a Equação (2.4), o ecoindicador de consumo energético pode ser
calculado conforme apresentado na Equação (2.7) em [GJ/t]:

Ecoindicador 

E E  Evapor  EGN  EComb gas  EComb liq  E ECog
Produção

Consumo Energético

(2.7)

Na Equação (2.7) o termo Produção representa a produção total da planta de processo
analisada [ton/h], incluindo subprodutos (vendáveis), desde que não sejam vendidos para
consumo energético.
De acordo com a Equação (2.5), o ecoindicador de consumo energético pode ser
calculado conforme apresentado na Equação (2.8) em [milhares de Reais R$/GJ]:

Ecoindicador 
ConsumoEnergético

Receita Líquida
EE  Evapor  EGN  ECombgas  ECombliq  EECog

(2.8)
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Na Equação (2.8) o termo Receita Líquida representa a receita bruta com as devidas
deduções (contas redutoras, por exemplo: impostos, incidentes, sobre vendas).

2.2.2.2 Emissão de CO2

Um grande desafio na atualidade é a redução da emissão global de CO2. As emissões de
CO2 podem ser classificadas como (PEREIRA, 2013):


Emissão por Combustão: Advém da queima de combustíveis líquidos e gasosos
utilizados no processo.



Emissão Indireta: É a emissão proveniente de fontes externas de energia como a
energia elétrica e vapor, além da cogeração de energia elétrica.



Emissão Fugitiva: São pequenos e indesejados vazamentos em equipamentos como
válvulas, flanges e etc, e também de veículos que transportam insumos e produtos,
além das emissões geradas por alívio para flare.
A Figura (2.10) representa as três fontes geradoras de CO2 supracitadas.

Figura 2.10: Segmentação das fontes de emissão de CO2.
Fonte: Pereira (2013)
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É imprescindível conhecer bem as fontes energéticas ou fontes emissoras em cada
processo avaliado. Os principais aspectos e variáveis para construir o ecoindicador de emissão
de CO2 podem ser vistos na Tabela 2.1 e podem ser utilizados como um guia geral nesta tarefa.

Tabela 2.1. Aspectos do indicador de Emissão de CO2.
Emissão de CO2
O indicador de emissão de CO2 é calculado pela emissão total
de CO2 na unidade industrial, proveniente da queima de gás
natural, óleos combustíveis, combustíveis residuais em
Descrição do Indicador

caldeiras e fornos de pirólise, válvulas de alívio para flare,
emissões fugitivas, queima de combustível de veículos de
transportes de insumos e produtos ou ainda provenientes de
energia vendida ou distribuída, divididos pela quantidade total
de produtos produzidos em toneladas.

Unidade de Medida

tCO2/t
O indicador, para apresentar um desempenho bem sucedido em
relação ao desenvolvimento sustentável, tem como objetivo a

Relevância do Indicador

menor emissão de CO2 possível de modo a contribuir para a
conservação da natureza e minimização da poluição para que as
gerações futuras possam desfrutar de um meio ambiente com
qualidade razoável.
Quantidade de combustíveis queimados em caldeiras, fornos de
pirólise, fornos de incineração, flare, sistemas de cogeração de
energia elétrica (turbina a gás) (tCO2);

Fonte de Dados e

Quantidade de energia elétrica consumida (MWh);

Disponibilidade

Energéticos vendidos e transferidos na forma de vapor (t) e
energia elétrica (MWh);
Fator de conversão das fontes energéticas em tCO2;
Fatores de conversão de hidrocarbonetos em tCO2.
Fonte: Adaptado de Pereira (2013).
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A partir dessas considerações, pode-se definir de forma abrangente o cálculo de emissão
de CO2 a partir da Equação (2.9) (PEREIRA, 2013).
Emissão CO2  EM EE  EMVapor  EM GN  EM CombGas  EM CombLiq  EMFV  EMFT  EMFF (2.9)

Na Equação (2.9) não são contabilizados os termos para cogeração de energia. Para
maiores detalhes consultar Pereira (2013). Os termos EMEE, EMvapor, EMGN, EMCombGas,
EMCombLiq, EMFV, EMFT, EMFF representam as emissões de CO2 referentes à emissão indireta
de energia elétrica consumida (fornecedor externo, ou seja, não proveniente de cogeração), a
emissão indireta pelo vapor, a emissão por combustão relativa ao consumo de gás natural, a
emissão por combustão relativa aos combustíveis gasosos (H2 impuro por exemplo, uma
mistura de hidrogênio e metano) e líquidos (diesel e C9+, por exemplo), a emissão fugitiva por
vazamento de CO2 (válvulas, flanges, entre outros), emissão fugitiva por transporte (carretas e
caminhões de transporte de produto, por exemplo, que se utilizam de combustível como diesel
e gasolina) e emissão fugitiva de alívio para flare, respectivamente. Observa-se na Equação
(2.9) que com exceção das fontes de emissão fugitiva, as demais são correspondentes aos
consumos energéticos na unidade industrial.
De acordo com a Equação (2.4), o ecoindicador de emissão de CO2 pode ser calculado
conforme apresentado na Equação (2.10) em [tCO2/t]:

Ecoindicador 
Emissão CO2

EM EE  EM Vapor  EM GN  EM CombGas  EM CombLiq  EMFV  EMFT  EMF
Produção

(2.10)

De acordo com a Equação (2.5), o ecoindicador de emissão de CO2 pode ser calculado
conforme apresentado na Equação (2.11) em [milhares de Reais R$/tCO2]:

Ecoindicador 
Emissão CO2

Receita Líquida
EM EE  EM Vapor  EM GN  EM CombGas  EM CombLiq  EMFV  EMFT  EMF (2.11)
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2.3. INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA

A integração energética tem desempenhado papel fundamental na melhoria da eficiência
energética e reduzindo custos operacionais no setor energético e nas indústrias de
transformação. Diversas metodologias têm sido desenvolvidas para realizar a integração
energética de correntes de processo (CHEN et al., 2015).
Duas diferentes abordagens têm sido desenvolvidas para combinar integração energética
e otimização de processos: sequencial e simultânea.
Normalmente, a abordagem sequencial é aplicada quando executamos o processo de
otimização sem integração energética, isto é, na etapa inicial o processo é otimizado admitindo
que todas as cargas de aquecimento e resfriamento são fornecidas por utilitários. Na etapa
seguinte, a integração energética ocorre quando condições ótimas de transmissão são
constatadas (BIEGLER et al., 1997). A abordagem sequencial pode não ser tão efetiva quando
a integração energética é ignorada durante o processo de otimização de processo, já que ela
pode superestimar o custo e não otimizar completamente o processo. A abordagem simultânea
foi proposta por Duran e Grossmann (1986) para suprir essa limitação, no qual a integração
energética é realizada simultaneamente a otimização de processo. Essa abordagem evidenciou
melhor desempenho da economia, incluindo maiores conversões de matéria prima e reduzindo
custos do processo de reciclo, quando comparada com a abordagem sequencial (CHEN et al.,
2015). A otimização de processo simultaneamente à integração energética tem sido aplicada a
uma variedade de processos, tais como: sistemas de destilação (NOVAK et al., 1996), sistemas
de reação e separação (PAPALEXANDRI e PISTIKOPOULOS, 1998), processos
termoquímicos híbridos de conversão de carvão, biomassa e gás natural para combustível de
transporte (CBTL) (BALIBAN et al., 2011), processos de produção de biodiesel (MARTIN e
GROSSMANN, 2012), entre outros.
Não é escopo desse trabalho de final de curso realizar uma revisão bibliográfica sobre o
tema "integração energética". O leitor interessado deverá consultar as referências supracitadas
para maiores esclarecimentos.
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2.4. METODOLOGIAS COMPUTACIONAIS

2.4.1. SIMULAÇÃO

A indústria de processos possui diversos equipamentos e subcomponentes utilizados
para produção de matéria prima, separação de materiais e integração energética, tornando-se
dessa forma uma indústria de capital intensivo (HIMMELBLAU e BISCHOFF, 1968). Os
subcomponentes podem ser analisados por meio de modelos matemáticos. Com isso é possível
estruturar e estudar o processo químico global. Dessa forma, riscos econômicos e de segurança,
inerentes ao processo podem ser estudados.
Desde que se tenha um modelo matemático que satisfaça a simulação de um
determinado sistema de processo, diversos objetivos podem ser atingidos. Tais objetivos podem
ser agrupados de acordo com os seguintes pontos:


Econômicos: Estimação de custos de capital, seleção entre diferentes processos
alternativos e determinação do preço do produto.



Design: Seleção dos equipamentos de processamento de acordo com o tamanho e
tipo.



Síntese: Seleção dos equipamentos e caminhos da unidade de operação para
otimização dos níveis de produção, minimizando os custos.



Controle: Mantendo os equipamentos de processamento nos limites operacionais e
os produtos nas especificações do cliente.



Confiabilidade: Analisando os efeitos das falhas dos equipamentos de
processamento nos objetivos do processamento geral.



Meio ambiente: Analisando os impactos dos processos no meio ambiente.

Simuladores que tem como objetivo verificar um projeto ou treinar operadores
conseguem demonstrações bem próximas da realidade. O uso de modelos matemáticos auxilia
a simulação a antever o comportamento de plantas industriais. Algumas vezes, o software pode
simular o processo mais rápido que próprio processo real (ANZEL 2008 apud VAZ, 2009). Isso
é particularmente importante para avaliações dinâmicas.
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Por meio da simulação, é possível avaliar a qualidade e os riscos do processo, sem ser
necessário a presença do espaço físico. Além disso, novas ideias e estratégias podem ser
testadas e até mesmo, uma diferente vertente do projeto pode ser elaborada (VAZ, 2009).
Diversos softwares foram e estão sendo desenvolvidos para acompanhar o grande
avanço do uso da simulação computacional. Os softwares mais conhecidos são:
Aspen/HYSYS®, UNISIM®, Matlab®, Scilab®, PROII®, EMSO®, gPROMS®, MathCad®,
SpeedUP®, Maple® e CAPE-COCO® (PRATA, 2013).
O EMSO (Environment for Modelling, Simulation and Optimisation) é uma ferramenta
que confere maior flexibilidade dos recursos disponíveis aos usuários. O software EMSO pode
ser utilizado para modelagem, simulação e otimização em sistemas dinâmicos (SOARES e
SECCHI, 2003), incluindo estimação de parâmetros. Entretanto, o procedimento de
"reconciliação de dados e detecção de erros grosseiros" presente no software e usualmente
utilizado para monitoramento de processos industriais só pode ser utilizado em operações no
estado estacionário.
Outro software utilizado em simulação de processos é o Aspen® (da norte americana
Aspen Technology, Inc), HYSYS

®

(da canadense Hyprotech Ltd), atualmente Aspen/Hysys,

devido a aquisição do Hysys pelo grupo da Aspen. Este software é muito utilizado na indústria
petroquímica e em processos químicos. Uma particularidade desse software é a de que não é
possível realizar alteração em seu código computacional, como pode ser realizada nos softwares
Matlab, Scilab e EMSO (PRATA, 2013).
Uma desvantagem inerente a maioria dos softwares de simulação disponíveis no
mercado é o seu custo elevado de aquisição e manutenção, fato que muitas vezes desestimula a
sua utilização.
Para realizar a simulação computacional das plantas de produção de tolueno foi utilizado
o simulador UNISIM® que é baseado no software HYSYS®, desenvolvido originalmente pela
Hyprotech Ltd., e atualmente é de propriedade da empresa Honeywell (TOWLER e SINNOTT,
2008). A Universidade Federal Fluminense possui sua licença acadêmica.
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2.4.1.1. UNISIM®

A elevada flexibilidade do software UNISIM devido às várias vertentes existentes para
realizar tarefas específicas e a simplicidade na sua utilização fazem do UNISIM uma ferramenta
computacional "amigável" (user friendly). Sua elevada versatilidade se originou na combinação
da flexibilidade e simplicidade na execução com uma abordagem lógica e consistente
(HONEYWELL, 2010; UNISIM® Design User Guide).
Há quatro aspectos chaves de um projeto atribuídos a aplicabilidade do UNISIM, dentre
eles (HONEYWELL, 2010):


Operação orientada a eventos;



Operações modulares;



Arquitetura de fluxogramas múltiplos;



Projeto orientado a objetos.

Uma combinação de simulação interativa com acesso instantâneo à informação faz com
que o software processe a informação quando a recebe e automaticamente execute os cálculos.
Além disso, não há uma restrição do local do programa onde a informação é fornecida
(HONEYWELL, 2010).
As operações modulares são combinadas com uma solução de um algoritmo nãosequencial. Dessa forma, é possível utilizar o resultado de qualquer cálculo que é realizado ao
longo do fluxograma de forma bidirecional com duas vertentes; uma de frente para trás e outra
de trás para frente, de tal forma que é possível utilizar as informações de uma corrente de saída
para calcular a corrente de entrada (HONEYWELL, 2010), desde que os graus de liberdade
estejam zerados, isto é, existam informações suficientes para o cálculo.
A arquitetura de fluxogramas múltiplos torna possível associar um pacote de fluidos
com um grupo definido de operações unitárias para criar qualquer número de fluxogramas
dentro de uma simulação (HONEYWELL, 2010).
A informação aparece simultaneamente em diversas interfaces, ou seja, os monitores
estão conectados a uma mesma variável de processo, de modo que, se a informação muda, ela
é atualizada automaticamente em cada interface. É possível especificar uma informação assim
como alterá-la, sem restrição de um único local (HONEYWELL, 2010).

CAPÍTULO 3
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO

Neste capítulo é discutido em detalhes o processo de produção de tolueno via
desidrogenação catalítica do n-heptano, incluindo suas condições operacionais, parâmetros
reacionais e de especificação de produto e dimensionamento dos equipamentos.
A integração energética proposta por Seider et al. (2008) é apresentada e discutida.
São apresentadas ainda, as equações do modelo termodinâmico a ser utilizado para
geração dos resultados via simulação computacional, bem como as justificativas para sua
escolha.
Por fim, são apresentadas as equações específicas para o desenvolvimento dos
ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2 com base nas variáveis dos processos
analisados: original e modificado por integração energética, bem como as simplificações
adotadas.
Foram consideradas condições de operação em estado estacionário para o
desenvolvimento dos processos, sendo seus resultados discutidos nos capítulos subsequentes,
com foco em simulação e cálculo dos ecoindicadores para avaliação de ecoeficiência.
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3.1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE TOLUENO ANALISADOS

Durante a revisão bibliográfica foram apresentadas diversas rotas e processos de
produção de tolueno. Entretanto, não foi encontrada na literatura outra referência para este
processo com dados suficientes para realizar simulação computacional que não a proposta
apresentada por Rodríguez e Granda (2005), via desidrogenação catalítica do n-heptano. Esse
processo serviu de inspiração para uma proposta de integração energética simples conforme
proposto por Seider et al. (2008). Dessa forma, é possível analisar dois processos, a saber:


Processo original, descrito por Rodríguez e Granda (2005);



Processo modificado via integração energética no processo original, conforme
proposto por Seider et al. (2008);

Nas seções subsequentes será realizada a descrição detalhada sobre estes processos, a
característica da corrente de alimentação, as dimensões dos equipamentos, e as peculiaridades
de cada sistema de produção, assim como as especificações e simplificações adotadas.

3.1.1. ANÁLISE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TOLUENO ORIGINAL

O processo apresentado por Rodríguez e Granda (2005), via desidrogenação catalítica
do n-heptano, foi considerado como o mais simples neste trabalho, pois é o processo direto,
dividido basicamente em duas etapas: a etapa de reação e a etapa de purificação. Neste tópico
descreve-se a planta apresentada pelos autores, com foco em simulação. A reação é
endotérmica. Esse processo não apresenta integração energética.
Na presente análise, detalham-se as condições do processo (temperatura, pressão,
composição e vazão) e suas respectivas siglas, os equipamentos e condições operacionais,
conforme fluxograma de processo ilustrado na Figura 3.1.
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Figura 3.1. Planta de produção de tolueno original.
Fonte: Rodríguez e Granda (2005).
Legenda: ─> corrente de massa, ---> corrente de energia

Na planta de processo proposta por Rodríguez e Granda (2005) tolueno é produzido via
desidrogenação catalítica do n-heptano sobre o catalisador a base de óxido de cromo Cr2O3
(provavelmente suportado em óxido de alumínio Al2O3) e é constituída por uma única corrente
de alimentação sem reciclo ou integração energética. Conforme se observa na Figura 3.1 a
produção de tolueno inicia-se pelo aquecimento do n-heptano de 65ºF até 800ºF em um forno
(os autores chamam de "superheater" e não detalham as suas condições operacionais e das
utilidades), que, provavelmente, se utiliza de vapor, como fonte energética (EAquecedor)
devido ao elevado valor para a temperatura final da corrente de alimentação, para posterior
alimentação do reator. O reator opera isotermicamente e converte 15% molar do n-heptano em
tolueno, ocorrendo ainda produção de hidrogênio. A reação é endotérmica (237919 kJ/kmol)
ocorrendo na fase gasosa e está apresentada na Equação (3.1). Dessa forma outra fonte
energética (EReator), provavelmente na forma de vapor que retorna como condensado, é
necessária para manter as condições de reação favoráveis (ou autores não detalham as condições
operacionais das utilidades). O efluente do reator é resfriado para 65ºF mediante refrigeração
(ERefrigerador), provavelmente na condição de água de refrigeração, e alimenta o separador
(vaso de flash) isotérmico nas condições operacionais para obtenção dos produtos de topo, rico
em hidrogênio, e de fundo, rico em n-heptano devido à baixa conversão no reator e que contem
o produto desejado tolueno na forma líquida na temperatura de 65ºF.
Rodríguez e Granda (2005) não oferecem detalhes sobre as utilidades energéticas.
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(3.1)

Segundo Rodríguez e Granda (2005), uma hipótese razoável é considerar que todas as
unidades de processo operam à pressão atmosférica e sem queda de pressão.
A Tabela 3.1 apresenta as condições operacionais da corrente de alimentação.
Tabela 3.1. Condições de alimentação da corrente de alimentação.
Corrente de Alimentação:

Valor

Temperatura

65 ºF (18,333ºC)

Pressão

1,013 bar (1 atm)

Vazão Total

45,36 kgmol/h (4545,269 kg/h)

Composição: n-heptano (puro)

100% (molar)
Fonte: Rodríguez e Granda (2005).

A Tabela 3.2 descreve todos os equipamentos e suas condições operacionais.
Tabela 3.2. Equipamentos e condições operacionais para o processo original.
Equipamento
Aquecedor

Condição Operacional
Energia Requerida: EAquecedor (vapor de super alta produzido em forno)
Temperatura de saída: 800 ºF (426,667 ºC)
Perda de carga: desprezível

Reator

Energia Requerida: EReator (vapor de super alta produzido em forno)
Temperatura de operação e saída: 800 ºF (426,667 ºC)
Perda de carga: desprezível

Refrigerador

Energia Requerida: ERefrigerador (água de refrigeração)
Temperatura de saída: 65 ºF (18,333 ºC)
Perda de carga: desprezível

Separador

Energia Requerida: Opera isotermicamente
Temperatura de saída: 65 ºF (18,333 ºC)
Perda de carga: desprezível
Fonte: Rodríguez e Granda (2005).
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A produção desse processo é caracterizada pelas correntes de topo e fundo efluentes do
separador: Topo-Separador e Fundo-Separador, respectivamente. Essa variável (produção),
expressa em unidades mássicas (ton/h), será necessária no cálculo dos ecoindicadores.
A finalidade do separador é remover hidrogênio do efluente do reator, e em seguida
enviar o produto a uma coluna de destilação para recuperar o tolueno a partir do produto líquido.
Essa provável coluna de destilação não foi considerada pelos autores.
Assim, foram apresentadas as condições necessárias e suficientes para simulação.

3.1.2. ANÁLISE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE TOLUENO MODIFICADO

Em seu livro de engenharia de processos, Seider et al. (2008) analisaram a planta de
produção de tolueno originalmente proposta por Rodríguez e Granda (2005) e propuseram uma
integração energética simples, inserindo um trocador de calor do tipo casco-tubo de modo a
aproveitar a energia contida na corrente de saída do reator na temperatura de 800ºF para aquecer
a corrente de alimentação, conforme pode ser melhor visualizado na Figura 3.2.

Figura 3.2. Planta de produção de tolueno modificada.
Fonte: Seider et al. (2008).
Legenda: ─> corrente de massa, ---> corrente de energia

Com isso, acredita-se ser possível minimizar o consumo energético no aquecedor
(EAquecedor) e provavelmente o consumo energético no refrigerador (ERefrigerador), em
termos de consumo de água de refrigeração. As especificações do processo e reação não são
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alteradas. As mudanças ocorrerão na temperatura da corrente de entrada do aquecedor e
refrigerador, respectivamente.
As condições de alimentação e operacionais são as mesmas apresentadas nas Tabelas
3.1 e 3.2, respectivamente.
É importante ressaltar que o trocador do tipo casco-tubo opera contra-corrente. A não
existência de temperatura cruzada é uma nova condição operacional.
Novamente, a produção desse processo é caracterizada pelas correntes de topo e fundo
efluentes do separador: Topo-Separador e Fundo- Separador, respectivamente.
Assim, foram apresentadas as condições necessárias e suficientes para simulação.

.
3.2. SIMPLIFICAÇÕES NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE TOLUENO

Uma vez apresentadas as duas plantas de processo analisadas: original e modificada,
nas subseções, 3.1.1 e 3.1.2, respectivamente, é importante assumir algumas hipóteses
simplificadoras para as demais condições operacionais ou de utilidades. Isso possibilitará
realizar a simulação computacional dos processos e também das utilidades.
As hipóteses simplificadoras para os processos de produção de tolueno analisados são:


Operação em regime permanente, isto é, estado estacionário;



Assumem-se pressões de 1 atmosfera para todos os equipamentos e correntes;



Não há queda de pressão, isto é, perda de carga nos equipamentos e correntes;



Não há perdas (mássicas), como por exemplo, envio de alívio para flare;



Reator opera isotermicamente;



Reação é endotérmica e pode ser representada por uma conversão fixa no valor de
15% molar de n-heptano a tolueno, independentemente da temperatura;



A energia requerida no reator (EReator) é disponibilizada na forma de vapor;



A energia requerida no aquecedor (EAquecedor) é disponibilizada na forma de
vapor;
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O vapor é considerado 100% água (tratada e aquecida), gerado por uma caldeira (na
área de utilidades) com eficiência de 80% ou por um forno (moderno) com
eficiência de 90%, ambos via queima do gás natural (SEIDER et al., 2008).



O vaso separador opera isotermicamente, com base na temperatura de entrada;



A corrente de produto do topo, rica em hidrogênio, é exportada como produto
vendável, não como fonte energética (hidrogênio impuro) devido ao elevado teor;



A corrente de produto do fundo, tolueno, é exportada como produto vendável;



Não é considerada a coluna de destilação ao final do processo para purificação do
produto líquido (corrente de fundo);



Uma vez que a cinética reacional não foi encontrada na literatura e que Rodríguez
e Granda (2005) assumiram uma conversão fixa de 15% de n-heptano a tolueno, a
melhor escolha no software UNISIM é o reator de conversão.

Esses reatores são baseados na conversão obtida através de parâmetros imputados (valor
da conversão) ou em especificações que são necessários para alcançar a conversão desejada
(valor da vazão do componente base para conversão nas correntes de entrada e de saída). É
necessário inserir os componentes, a reação de conversão, o componente base para conversão,
a fase em que ocorre, a estequiometria da reação e um modelo termodinâmico. É necessário
definir uma seção de reação (onde é possível modificar o método numérico, número de iterações
e sua tolerância). A conversão pode ser um valor fixo ou uma função da temperatura. É ainda
possível inserir outros parâmetros como: perda de carga, corrente energética (aquecimento ou
refrigeração), definida por um valor de energia ou pela temperatura de saída do reator, optar
por não inserir a corrente energética (reator adiabático), o dimensionamento, volume inicial,
entre outros.
A Figura 3.3 ilustra o reator de conversão no ambiente UNISIM.
As Figuras 3.4 e 3.5 ilustram as configurações da conversão e de alguns parâmetros,
respectivamente.
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Figura 3.3. Reator de conversão no software UNISIM.

Figura 3.4. Detalhe da reação de conversão no software UNISIM.

Figura 3.5. Detalhe de alguns parâmetros no reator de convesão no software UNISIM.
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Conforme exposto nos objetivos específicos do presente trabalho, não se pretende
calcular o consumo de água desses processos de produção de tolueno. A principal razão para
tal é o desconhecimento total sobre a geração das energias inseridas no aquecedor e no reator,
no qual ocorre reação endotérmica, por utilização de vapor ou outra utilidade. Com base nas
condições operacionais e nas simplificações supracitadas é possível discutir sobre o vapor.
Segundo Seider et al. (2008) o vapor pode ser classificado em três categorias de acordo
com as respectivas faixas de temperatura e pressão: vapor de alta pressão (high pressure steam),
vapor de média pressão (medium pressure steam) e vapor de baixa pressão (low pressure
steam). A Tabela 3.3 resume essas três classes de vapor. É sabido que existe outra classe de
vapor, o vapor de super alta pressão (super high pressure steam).
Tabela 3.3. Identificação e faixas de temperaturas e pressões das classes de vapor.
Vapor
Vapor de Alta Pressão
Vapor de Média Pressão
Vapor de Baixa Pressão

Temperatura (°C)
231 - 254
163 -186
121 - 135

Pressão (bar)
28,6 - 42,38
7,9 - 11,35
2,1 - 3,1

Fonte: Seider et al.(2003)
Para a utilização do vapor como fonte de energia para aquecimento, Turton et al. (2012)
ressaltaram que:


A temperatura de entrada do vapor nos equipamentos nos quais ocorra aquecimento
deve ser calculada com base na temperatura de saída do fluído a ser aquecido. A
temperatura do fluido aquecido deve estar dentro da faixa da classe de vapor
considerado, sendo utilizadas para o vapor a temperatura e a pressão mais elevadas
da faixa;



Caso a temperatura do fluido não esteja na faixa, assume-se a classe de vapor de
uma faixa de temperatura mais elevada;



Considera-se, geralmente, que apenas troca de calor latente é utilizada. Dessa
forma, toda corrente que entra no estado de vapor saturado sai do aquecedor
(refervedor ou vaporizador, por exemplos) como líquido saturado na temperatura
adotada conforme as diferentes classes de vapor (baixa, média e alta);



O ponto crítico da água ocorre na temperatura de 374ºC (705ºF) e na pressão de
220, 8 bar (218 atm). À medida que uma substância se aproxima da temperatura
crítica as propriedades das suas fases gasosa e líquida convergem, resultando em

49
apenas uma fase no ponto crítico: um fluido supercrítico homogêneo, no qual
distinção entre a fase líquida e gasosa não existe.
O aquecedor ("superheater" ou superaquecedor) deve vaporizar o n-heptano na corrente
de alimentação, e isso ocorre na temperatura de 800ºF, ou seja, acima da temperatura crítica da
água. O vapor de alta pressão seria incapaz de trocar calor somente do tipo latente (é vapor
saturado na temperatura de 254 ºC e pressão de 42,38 bar), seria necessário:


Utilizar outra classe de vapor: vapor de super alta pressão ou vapor supercrítico;



Assumir troca sensível e latente e utilizar uma classe de vapor na qual o vapor
saturado seja superaquecido;



Utilizar outra utilidade que não vapor.

O "superheater" ou superaquecedor aquece o vapor saturado e transforma-o em vapor
superaquecido, geralmente em um forno ou em uma caldeira do tipo aquatubular (sendo nesta
um acessório). Ambos são equipamentos que trabalham em todas as faixas de pressões,
variando entre pressões muito baixas e pressões supercríticas.
Assumiu-se nesse trabalho que uma caldeira aquatubular e um forno podem ser
utilizados para produzir vapor superaquecido para fornecer energia ao reator (EReator) e ao
aquecedor (Eaquecedor), respectivamente.
O cálculo do consumo energético e a emissão de CO2 dos processos analisados são
possíveis. Estima-se o consumo de gás natural com base nas energias inseridas no aquecedor e
reator, corrigidas pela eficiência do forno e da caldeira, respectivamente, e calcula-se a emissão
de CO2 com base nesse consumo de gás natural. Com base nos consumos de energia e de
emissão de CO2 (por combustão na caldeira e no forno) e, também com a produção, é possível
desenvolver os respectivos ecoindicadores, conforme será apresentado nas seções
subsequentes.

3.3. O PACOTE TERMODINÂMICO

O estudo das interações entre substâncias obteve um grande aliado ao se utilizar das
equações de estado para o cálculo das propriedades termodinâmicas. Através das equações de
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estado é possível calcular volume molar, densidade, entropia, entalpia, capacidade calorífica e
propriedades de equilíbrio de substâncias puras, alem de misturas (SCHMIDT et al., 2005).
Para a simulação dos três processos foi utilizado o pacote termodinâmico PengRobinson (PENG e ROBINSON, 1976). Acredita-se que a relação de interação entre as
substâncias nesse pacote refletem as condições mais próximas com a realidade das substâncias
objeto de estudo, hidrocarbonetos, deste processo.
Além do modelo de Peng Robinson, o modelo do gás ideal é outro muito utilizado.
Nesse modelo, considera-se que as interações entre os componentes presentes na mistura se
comportem de forma simples, direta. Desenvolveram-se equações cúbicas com o intuito de
corrigir a não idealidade presente na interação entre as moléculas das misturas.
A equação de Peng-Robinson é representada na Equação (3.1) e os parâmetros são
apresentados nas Equações (3.2), (3.3), (3.4), (3.5), (3.6). O pacote termodinâmico PengRobinson foi desenvolvido originalmente para os componentes encontrados no gás natural
(PENG e ROBINSON, 1976), tornando sua aplicação a hidrocarbonetos mais precisa. Na
reação de formação de tolueno ocorrem apenas reações entre hidrocarbonetos. Desta forma,
esperam-se resultados satisfatórios quando este pacote termodinâmico for utilizado.

𝑃=

𝑅𝑇
𝛼∙𝑎
− 2
𝑉𝑚 − 𝑏 𝑉𝑚 + 2𝑏𝑉𝑚 − 𝑏 2

𝑅 2 𝑇𝑐 2
𝑎 = 0,457235
𝑃𝑐
𝑏 = 0,077796

𝑅 𝑇𝑐
𝑃𝑐

(3.1)

(3.2)

(3.3)

𝑎 = (1 + к(1 − 𝑇𝑟 0,5 ))2

(3.4)

𝑘 = 0,37464 + 1,54226𝜔 − 0,26992𝜔2

(3.5)

𝑇𝑟 =

𝑇
𝑇𝑐

(3.6)

Os termos das equações correspondem a: P é pressão, Pc é pressão crítica, T é a
temperatura, Tr é a temperatura reduzida, R é constante universal dos gases, Vm é volume molar,
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α, a, e b são parâmetros, k é uma constante característica de cada componente e ω é o fator
acêntrico.
Desta forma, foram apresentadas as equações do modelo termodinâmico adotado nesse
trabalho de conclusão de curso.

3.4. ECOINDICADORES PARA PRODUÇÃO DE TOLUENO

Esta seção tem como objetivo apresentar as variáveis e as especificações dos
ecoindicadores de consumo energético e de emissão de CO2 que foram desenvolvidos nesse
projeto.

3.4.1. TAXA DE PRODUÇÃO

Não foram fornecidas informações sobre o valor de custo de produção ou venda dos
produtos (receita líquida), com isso utilizou-se da taxa de produção como elemento econômico
para construção dos ecoindicadores, conforme apresentado na Equação (2.4).
A taxa de produção (em ton/h, convertida do original lbmol/h) será contabilizada pela
corrente de topo do separador (subproduto) e pela corrente de fundo do separador (tolueno).

3.4.2. ECOINDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO

Com base no trabalho de ecoindicadores proposto por Pereira (2013), cujo ecoindicador
de consumo de energia de forma generalizada foi apresentado na Equação (2.7), é possível
realizar uma adaptação para a realidade do processo de produção de tolueno, conforme
apresentado na Equação (3.7). Essa equação será utilizada nos três processos analisados, visto
que os equipamentos que consomem energia não foram modificados.
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𝐸𝐴𝑞𝑢𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟

𝐸

) + (𝜂 𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 ) 𝐵𝑇𝑈
ℎ
2,931. 10−4 𝑘𝑊ℎ 0,0036𝐺𝐽
𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
𝐸𝐶𝐸𝐶 =
(
)(
)(
)
)(
𝑇𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑜 + 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 ℎ
𝑡𝑜𝑛
𝐵𝑇𝑈
𝑘𝑊ℎ
(

𝜂𝐹𝑜𝑟𝑛𝑜

(3.7)

Na Equação (3.7) ECEc representa o ecoindicador de consumo de energia nos processos
analisados, em (GJ/ton). Os termos entre parênteses EAquecedor e EReator representam as energias
requeridas pelo aquecedor, corrigida pela eficiência do forno ηForno, e pelo reator, ajustada pela
eficiência da caldeira ηCaldeira, respectivamente.
3.4.3. ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2

Com base no trabalho de ecoindicadores proposto por Pereira (2013), cujo ecoindicador
de emissão de CO2, de forma generalizada, foi apresentado na Equação (2.8), é possível realizar
uma adaptação para a realidade do processo de produção de tolueno, conforme apresentado na
Equação (3.8). Essa equação será utilizada nos três processos analisados, visto que os
equipamentos que emitem CO2 não foram modificados.

𝐸𝐴𝑞𝑢𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟

(
𝐸𝐸𝑀𝐶𝑂2 =

𝐸𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟
)
𝜂𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎

)+(

𝐵𝑇𝑈
ℎ
2,931. 10−4 𝑘𝑊ℎ 0,0036𝐺𝐽
)(
)(
) 𝜑𝐶𝑂2
)(
𝑇𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑜 + 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 ℎ
𝑡𝑜𝑛
𝐵𝑇𝑈
𝑘𝑊ℎ
𝜂𝐹𝑜𝑟𝑛𝑜

(

(3.8)

Na Equação (3.8) EEMCO2 representa o ecoindicador de emissão de CO2 nos processos
analisados, em (tCO2/ton). Os termos entre parênteses EAquecedor e EReator representam as energias
requeridas pelo aquecedor, corrigida pela eficiência do forno ηForno, e pelo reator, ajustada pela
eficiência da caldeira ηCaldeira, respectivamente, e que emitem CO2 por combustão, durante a
queima do gás natural. O termo φCO2 representa o fator de conversão de consumo energético
com base na queima do gás natural em CO2.
Conforme discutido por Pereira (2013) o fator para conversão de consumo energético
com base em energia elétrica (não gerada por cogeração, ou seja, comprada de fornecedor
externo) é representado pelo símbolo γCO2 e depende diretamente da matriz energética do país
no qual a planta está localizada. Esse valor para o Brasil tem aumentado significativamente e
segundo Batista (2015) se aproxima do valor de 1,244x10-4 tCO2/kWh atualmente. Mesmo com
o aumento esse termo é menos expressivo do que o termo de consumo por gás natural.

CAPÍTULO 4
METODOLOGIA

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para os estudos de casos com base
na simulação da planta de desidrogenação catalítica do n-heptano para a produção de tolueno
descrita originalmente por Rodriguez e Granda (2005). Além desse processo, foi inserida uma
modificação com base em integração energética por meio de um trocador casco-tubo, chamado
processo modificado. Desta forma, foi possível desenvolver os ecoindicadores de consumo de
energia e de emissão de CO2 para o processo original e modificado. Com base nos
ecoindicadores, é possível comparar a sua ecoeficiência como critério de avaliação ambiental.
Desta maneira a metodologia pode ser dividida em três partes:


Simulação do processo de produção de tolueno, conforme descrito por Rodriguez e
Granda (2005);



Simulação do processo de produção de tolueno com integração energética,
conforme proposto por Seider et al. (2008), processo modificado;



Desenvolvimento dos ecoindicadores, particularmente: consumo energético e
emissão de CO2, com base no trabalho de Pereira (2013).

A metodologia é melhor elucidada nas seções que seguem.
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4.1. PLANTA DE TOLUENO ORIGINAL

A descrição da simulação baseada em Rodriguez e Granda (2005) consta na Tabela 4.1.
Tabela 4.1. Descrição da Metodologia – Parte 1
Descrição
Planta de desidrogenação catalítica do n-heptano para a formação do tolueno utilizando um
reator na fase líquida vapor.
Referência base: Rodriguez e Granda (2005).
Software para Simulação: UNISIM versão R390
Sistema Operacional: Windows.
Computador: Desktop. Intel Pentium D 2,0 GHz com 2 GB memória 400 MHz.
Modelagem: Reator de conversão constante, 15%, com perda de carga nula. Balanço de massa
global, por componentes e balanço de energia.
Modificações: Nenhuma na parte 1. Essa planta servirá de base para modificações, tais como:
integração energética, conforme seção 3.12.
Operação em Estado Estacionário: Sim
Reação Endotérmica: Sim
Alimentação: n-Heptano
Objetivo: Obter por simulação computacional, com base no modelo por Rodriguez e Granda
(2005) resultados próximos aos dados fornecidos.
Simulação (solução): Numérica – software UNISIM, modelo R390.
Comparação: Solução UNISIM x ASPEN Hysys utilizado por Rodriguez e Granda (2005).
Métrica: Desvio porcentual = (

𝑈𝑁𝐼𝑆𝐼𝑀−𝐴𝑆𝑃𝐸𝑁
𝐴𝑆𝑃𝐸𝑁

Tolerância desejada: Métrica < 5%

) ∗ 100%
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4.2. PLANTA DE TOLUENO MODIFICADA

A descrição da simulação da planta modificada consta na Tabela 4.2.
Tabela 4.2. Descrição da Metodologia – Parte 2.
Descrição
Modificação da planta de hidrogenação catalítica de benzeno para a formação de tolueno
utilizando integração energética.
Referência base: Seider et al. (2008).
Software para Simulação: UNISIM versão R390
Sistema Operacional: Windows
Computador: Desktop. Intel Pentium D 2,0 GHz com 2 GB memória 400 MHz.
Modelagem: Reator de conversão constante, 15%, com perda de carga nula. Balanço de massa
global, por componentes e balanço de energia.
Modificações: Integração energética por meio de um trocador de calor do tipo casco tubo.
Estado Estacionário: Sim
Alimentação: n-Heptano (nas mesmas condições do processo original).
Objetivo: Realizar integração energética para minimizar o consumo de energia e emissão de
CO2.
Restrições: Manter a mesma vazão de alimentação descrita na planta original, além das
condições operacionais dos equipamentos. Não obter temperatura cruzada no trocador.
Simulação (solução): Numérica - UNISIM
Comparação: Não. Seider et al. (2008) não apresentaram os resultados obtidos. A comparação
será realizada por ecoindicadores.
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4.3. DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES

Os detalhes para o desenvolvimento de ecoindicadores constam na Tabela 4.3.
Tabela 4.3. Descrição da Metodologia – Parte 3
Descrição
Desenvolvimento de ecoindicadores: consumo de energia e emissão de CO2, sendo esses
relacionados com a produção de tolueno das plantas original, modificada e proposta.
Referência base: Pereira (2013).
Produção: Corrente de tolueno (fundo-separador), subproduto (topo-separador). Unidade:
tonelada (ton), convertido diretamente pelo software UNISIM do original lbmol.
Ecoindicador de Consumo de Energia: energias consumidas do processo de produção.
Unidade: GJ/ton. Maiores detalhes: consultar Equação (3.7).
Fontes de Consumo de Energia: EReator (energia consumida no reator), EAquecedor (energia
consumida no aquecedor).
Ecoindicador de Emissão de CO2: emissão no processo de produção, pela queima do gás
natural no forno e na caldeira, corrigidos pelo fator de eficiência de operação, para aquecer as
correntes do reator e do aquecedor, respectivamente.
Unidade: tCO2/ton. Maiores detalhes: consultar Equação (3.8).
Considerações: forno e caldeira consomem gás natural, eficiências de 90% e 80%,
respectivamente (independente da classe de vapor).
O fator de conversão de consumo de energia por queima de gás natural em toneladas de CO2 é
realizado pelo fator φCO2 que vale 0,0561 tonCO2/GJ (IPCC 2006 apud PEREIRA, 2013).
Observação: Não foram considerados os ecoindicadores de geração de efluentes, resíduos
sólidos e consumo de água.

CAPÍTULO 5
RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados e discutidos todos os resultados obtidos por meio da
simulação computacional realizada pelo software UNISIM para as partes 1, e 2, descritas na
metodologia, que representam as plantas de produção de tolueno original e com integração
energética, denominada planta modificada. Os resultados são apresentados em forma de tabela,
com o intuito de facilitar a discussão. Particularmente, a comparação dos resultados descritos
na parte 1 é apresentada em forma de desvio percentual, conforme métrica e tolerância, para
validar a implementação no software UNISIM. Na parte 2 é discutida a integração energética.
Neste capítulo são apresentados, também, os resultados da parte 3 descrita na metodologia, o
desenvolvimento dos ecoindicadores para os dois processos de produção de tolueno analisados
para avaliar a ecoeficiência com foco em sustentabilidade.

5.1. RESULTADOS – PARTE 1 – PROCESSO ORIGINAL

A Figura 5.1 ilustra a simulação realizada no software UNISIM baseada nos parâmetros
da planta de Rodriguez e Granda (2005), com a visualização da corrente de alimentação (nheptano) e das correntes de saída (topo separador e fundo separador).
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Figura 5.1. Simulação do processo original no ambiente UNISIM.

São apresentados na Tabela 5.1 a comparação dos resultados obtidos para as energias
na planta de produção de tolueno, através da simulação no software UNISIM no presente
trabalho e os descritos por Rodriguez e Granda (2005). A comparação quantitativa é realizada
através da métrica (cálculo do desvio porcentual, tomando como base os valores apresentados
pelos autores) e tolerância (uma heurística para o valor do desvio máximo aceitável)
apresentadas na Tabela 4.1.

Tabela 5.1. Comparação entre os resultados obtidos para os consumos energéticos.

EAquecedor (Aquecedor)
EReator (Reator)

UNISIM

Rodriguez e Granda (2005)

Desvio

(Btu/h)

(Btu/h)

(%)

5867000
1627000

5867000
1627000

0,00%
0,00%

Observam-se na Tabela 5.1 os resultados para as fontes energéticas dos equipamentos
da planta original. As energias EAquecedor e EReator são os consumos no aquecedor e no reator,
respectivamente. Os desvios porcentuais foram nulos, corroborando os resultados apresentados
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por Rodriguez e Granda (2005) e confirmando que a simulação foi realizada de modo
satisfatório, conforme métrica e tolerância estipuladas na Tabela 4.1.
Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados da simulação computacional realizada no
software UNISIM para corrente de alimentação.
Tabela 5.2. Comparação entre os resultados obtidos para a corrente de alimentação.
Corrente: Alimentação

UNISIM

Rodriguez e Granda (2005)

Desvio

65

65

0,00%

Pressão (atm)

1,00

1,00

0,00%

Fração de vapor

0,00

0,00

0,00%

Vazão (lbmol/h)

100

100

0,00%

100,00

100,00

0,00%

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

0,00

0,00

0,00%

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

0,00

0,00

0,00%

Fração molar n-heptano

1,00

1,00

0,00%

Fração molar tolueno

0,00

0,00

0,00%

Fração molar hidrogênio

0,00

0,00

0,00%

Temperatura (ºF)

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

Observam-se na Tabela 5.2 que os desvios encontrados para todas as variáveis na
corrente de alimentação são identicamente nulos. Isto se deve ao fato de que esta corrente é
totalmente especificada, composta por variáveis independentes e não variáveis de resposta,
dependentes calculadas pelo software.
As Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam os resultados para as correntes de entrada no reator
(Entrada-Reator), após aquecimento da corrente de alimentação, e da corrente de saída do reator
(Produto-Reator), após reação nas condições operacionais de processo.
Observa-se na Tabela 5.3 que os desvios encontrados para todas as variáveis nessa
corrente são nulos novamente. Isto se deve ao fato de que a modificação sobre a corrente de
alimentação (especificada) seja resultado do aquecimento, representado no software pela
especificação na temperatura de saída da corrente 800 ºF (poderia ter sido realizada pela
especificação da energia consumida EAquecedor) e que resulta na modificação da fração de vapor
(cálculo realizado pelo software UNISIM da variável dependente). O software realiza o cálculo
da energia consumida EAquecedor pela especificação da temperatura.
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Tabela 5.3. Comparação entre os resultados obtidos para a corrente de entrada no reator.
Corrente: Entrada-Reator

UNISIM

Rodriguez e Granda (2005)

Desvio

Temperatura (ºF)

800

800

0,00%

Pressão (atm)

1,00

1,00

0,00%

Fração de vapor

1,00

1,00

0,00%

Vazão (lbmol/h)

100

100

0,00%

100,00

100,00

0,00%

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

0,00

0,00

0,00%

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

0,00

0,00

0,00%

Fração molar n-heptano

1,00

1,00

0,00%

Fração molar tolueno

0,00

0,00

0,00%

Fração molar hidrogênio

0,00

0,00

0,00%

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

Tabela 5.4. Comparação entre os resultados obtidos para a corrente de saída do reator.
Corrente: Produto-Reator

UNISIM

Rodriguez e Granda (2005)

Desvio

Temperatura (ºF)

800

800

0,00%

Pressão (atm)

1,00

1,00

0,00%

Fração de vapor

1,00

1,00

0,00%

Vazão (lbmol/h)

160,00

160,00

0,00%

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

85,00

*

-

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

15,00

*

-

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

60,00

*

-

Fração molar n-heptano

0,53125

*

-

Fração molar tolueno

0,09375

*

-

Fração molar hidrogênio

0,37500

*

-

* valores não informados por Rodriguez e Granda (2005).

Observa-se na Tabela 5.4 que os desvios encontrados para todas as variáveis nessa
corrente são identicamente nulos mais uma vez. Isto se deve ao fato de que a modificação sobre
a corrente de saída no reator seja resultado da reação de conversão considerada constante,
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representada no software pela especificação de 15% de n-heptano a tolueno, e que resulta na
modificação das composições dos componentes com base na estequiometria. O software realiza
o cálculo da energia consumida EReator pela especificação da temperatura.
A Tabela 5.5 apresenta os resultados para a corrente de entrada no separador (Entrada Separador), após refrigeração da corrente de saída do reator (Produto-Reator).

Tabela 5.5. Comparação entre os resultados obtidos para a corrente de entrada no separador.
Corrente: Topo-Separador

UNISIM

Rodriguez e Granda (2005)

Desvio

65

65

0,00%

1,00

1,00

0,00%

Fração de vapor

0,3918

1,00

0,00%

Vazão (lbmol/h)

160,00

160,00

0,00%

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

85,00

*

-

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

15,00

*

-

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

60,00

*

-

Fração molar n-heptano

0,53125

*

-

Fração molar tolueno

0,09375

*

-

Fração molar hidrogênio

0,37500

*

-

Temperatura (ºF)
Pressão (atm)

* valores não informados por Rodriguez e Granda (2005).

Observa-se na Tabela 5.5 mais uma vez que os desvios encontrados para todas as
variáveis nessa corrente são identicamente nulos. Isto se deve ao fato de que a modificação
sobre a corrente de saída do reator seja resultado do resfriamento, representado no software pela
especificação na temperatura de saída da corrente 65ºF (poderia ter sido realizada pela
especificação da energia consumida ERefrigerador) e que resulta na modificação da fração de vapor
(cálculo realizado pelo software UNISIM da variável dependente). O software realiza o cálculo
da energia consumida ERefrigerador pela especificação da temperatura.
As Tabelas 5.6 e 5.7 apresentam os resultados para as correntes de saída do separador:
topo-separador e fundo-separador, respectivamente.
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Tabela 5.6. Comparação entre os resultados obtidos para a corrente do topo do separador.
Corrente: Topo-Separador

UNISIM

Rodriguez e Granda (2005)

Desvio

65

65

0,00%

Pressão (atm)

1,00

1,00

0,00%

Fração de vapor

1,00

1,00

0,00%

Vazão (lbmol/h)

62,686

62,690

0,00957%

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

2,40443

*

-

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

0,36471

*

-

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

59,9166

*

-

Fração molar n-heptano

0,038357

*

-

Fração molar tolueno

0,005818

*

-

Fração molar hidrogênio

0,955825

*

-

Temperatura (ºF)

* valores não informados por Rodriguez e Granda (2005).
Tabela 5.7. Comparação entre os resultados obtidos para a corrente do fundo do separador.
Corrente: Fundo-Separador

UNISIM

Rodriguez e Granda (2005)

Desvio

65

65

0,00%

Pressão (atm)

1,00

1,00

0,00%

Fração de vapor

0,00

10,00

0,00%

Vazão (lbmol/h)

97,3142

97,32

0,00596%

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

82,59556

*

-

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

14,63528

*

-

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

0,08340

*

-

Fração molar n-heptano

0,84875

*

-

Fração molar tolueno

0,15040

*

-

Fração molar hidrogênio

0,00085

*

-

Temperatura (ºF)

* valores não informados por Rodriguez e Granda (2005).
Observa-se nas Tabelas 5.6 e 5.7 que os desvios para as variáveis presentes nessas
correntes são nulos ou praticamente nulos. Este último, muito provavelmente se deve ao fato
de Rodriguez e Granda (2005) terem disponibilizado seus resultados com duas casas decimais.
Os resultados mostram indubitavelmente que a simulação computacional realizada no
software UNISIM foi satisfatória.
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5.2. RESULTADOS – PARTE 2 – PROCESSO MODIFICADO

Nesta seção serão apresentados os resultados para a planta modificada com integração
energética. Não serão apresentadas as comparações das correntes de processo em forma de
desvio, uma vez que Seider et al. (2008) não forneceram os resultados obtidos por sua proposta.
A Figura 5.2 ilustra a simulação realizada no software UNISIM baseada na proposta de
Seider et al. (2008), com a visualização da corrente de alimentação (n-heptano) e das correntes
de saída (topo separador e fundo separador).

Figura 5.2. Simulação do processo modificado no ambiente UNISIM.

A corrente de alimentação se mantém inalterada conforme apresentado na Tabela 5.2.
São apresentados na Tabela 5.8 os resultados obtidos para energia na planta de produção
de tolueno com integração energética, por meio da simulação computacional no software
UNISIM no presente trabalho.

Tabela 5.8. Resultados obtidos para os consumos energéticos do processo modificado.
UNISIM (Btu/h)
EAquecedor (Aquecedor)
EReator (Reator)

1395000
1627000
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Observam-se na Tabela 5.8 os resultados para as fontes energéticas dos equipamentos
da planta. As energias EAquecedor e EReator representam os consumos energéticos no aquecedor e
no reator, respectivamente. A energia consumida pelo aquecedor no processo modificado
1395000 BTU/h é 4,2 vezes menor quando comparada a energia consumida no processo
original 5867000 BTU/h, mostrando a eficiência com a integração energética. Essa modificação
equivale a uma economia de 76,23% no consumo energético.
Na Tabela 5.9 são apresentadas as correntes de entrada e saída do reator.

Tabela 5.9. Resultados para as correntes de entrada e saída do reator do processo modificado.
Correntes:

Entrada-Reator

Produto-Reator

Temperatura (ºF)

800

800

Pressão (atm)

1,00

1,00

Fração de vapor

1,00

1,00

Vazão (lbmol/h)

100

160,00

100,00

85,00

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

0,00

15,00

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

0,00

60,00

Fração molar n-heptano

1,00

0,53125

Fração molar tolueno

0,00

0,09375

Fração molar hidrogênio

0,00

0,37500

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

Observa-se na Tabela 5.9 que os resultados são idênticos aos anteriormente
apresentados nas Tabelas 5.3 e 5.4 para a entrada e saída do reator, respectivamente. Isso se
deve ao fato de que as condições de operação do reator não terem sido alteradas com a
modificação por integração energética.
Na Tabela 5.10 são apresentados os resultados para as correntes internas do processo
modificado: Pré-Aquecida, Produto-Reator* e Entrada-Separador.
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Tabela 5.10. Resultados para as correntes internas do processo modificado.
Correntes:

Pré-Aquecida Produto-Reator*

EntradaSeparador

Temperatura (ºF)

605

171

65

Pressão (atm)

1,00

1,00

1,00

Fração de vapor

1,00

1,00

0,3918

Vazão (lbmol/h)

100

160,00

160,00

100,00

85,00

85,00

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

0,00

15,00

15,00

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

0,00

60,00

60,00

Fração molar n-heptano

1,00

0,53125

0,53125

Fração molar tolueno

0,00

0,09375

0,09375

Fração molar hidrogênio

0,00

0,37500

0,37500

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

* Após passar no trocador casco-tubo.

Observa-se na Tabela 5.10 os resultados para as correntes internas do processo: PréAquecida, Produto-Reator* e Entrada-Separador. Verifica-se que não há modificações nessa
última. A corrente pré-aquecida corresponde à corrente de alimentação do processo original
aquecida pela corrente de saída do reator (Produto-Reator) e tem a sua temperatura aumentada
de 65ºF para 605ºF sem consumo energético, na passagem pelo trocador casco-tubo (integração
energética). Isso é muito importante, pois minimiza os impactos desse processo de produção de
tolueno sobre o meio-ambiente em termos de consumo de gás natural e emissão de CO2 na
atmosfera. Como a corrente já está na temperatura de 605ºF são necessários apenas 1395000
BTU/h para atingir a condição de operação de 800ºF. A corrente Produto-Reator* sai do
trocador casco-tubo na temperatura de 171 ºF. Isso, também, é muito importante, pois minimiza
a quantidade de água de refrigeração no refrigerador, necessária para atingir a temperatura de
operação do separador de 65ºF. No processo original, a corrente entra diretamente no
refrigerador na temperatura de 800 ºF.
Na Tabela 5.11 são apresentados os resultados para as correntes de saída do separador:
topo-separador e fundo-separador, respectivamente.
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Tabela 5.11. Resultados para as correntes de saída do separador do processo modificado.
Correntes:

Topo-Separador

Fundo-Separador

65

65

Pressão (atm)

1,00

1,00

Fração de vapor

1,00

0,00

Vazão (lbmol/h)

62,686

97,3142

Vazão molar n-heptano (lbmol/h)

2,40443

82,59556

Vazão molar tolueno (lbmol/h)

0,36471

14,63528

Vazão molar hidrogênio (lbmol/h)

59,9166

0,08340

Fração molar n-heptano

0,038357

0,84875

Fração molar tolueno

0,005818

0,15040

Fração molar hidrogênio

0,955825

0,00085

Temperatura (ºF)

Observa-se na Tabela 5.11 que os resultados obtidos para as correntes de saída do
separador: Topo-Separador e Fundo-Separador são idênticos aos resultados apresentados
anteriormente para o processo original, Tabelas 5.6 e 5.7. Isso se deve ao fato de que as
condições operacionais do separador não terem sido alteradas, como por exemplo, temperatura
de entrada.
A Figura 5.3 apresenta um gráfico de temperatura e troca de energia no interior do
trocador casco tudo da integração energética. Observa-se que, inicialmente, em função da
mistura de fases, a capacidade calorífica a pressão constante (não é assumida perda de carga no
casco ou no tubo, conforme ilustrado na Figura 5.4) é uma função polinomial, geralmente de
segundo grau, resultando em um comportamento não linear, geralmente parabólico. Na medida
em que ocorre a troca energética, a temperatura do casco aumenta fortemente para em seguida
essa corrente ser direcionada ao forno e demandar menor consumo energético, enquanto a
corrente rica em n-heptano é resfriada para em seguida demandar menos consumo de energia
do refrigerador.
Observa-se na Figura 5.3 que não há temperatura cruzada no trocador casco-tubo, uma
restrição para modificação considerando a utilização de um trocador casco-tubo padrão do
software UNISIM caracterizado por: um passe no casco e dois passes no tubo e 6m de
comprimento. Não faz parte do escopo desse trabalho o desing desse equipamento.
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Figura 5.3. Variação de temperatura no trocador de calor casco-tubo do processo modificado.

Figura 5.4. Trocador de calor casco-tubo do processo modificado no ambiente UNISIM.
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5.3. RESULTADOS - ECOINDICADORES

Os resultados para os ecoindicadores são disponibilizados por categoria: consumo
energético e emissão de CO2, para cada uma das plantas de produção de tolueno: original,
modificada e proposta, como segue.

5.3.1. RESULTADOS – ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA

A Tabela 5.12 apresenta o resultado para o ecoindicador de consumo de energia da
planta original de produção de tolueno. São apresentadas as variáveis de consumo e de
produção, em detalhamento, incluindo as modificações de unidades necessárias.

Tabela 5.12. Ecoindicador de Consumo de Energia – Planta Original

Variável

Conversão

Conversão

kWh/BTU

GJ/kWh

BTU/h

GJ/h

EAquecedor/0,9

5867000

2,931E-04

0,0036

6,8784

EReator/0,8

1627000

2,931E-04

0,0036

2,1459

Consumo Total

7494000

Produção

lbmol/h

kg/h

ton/h

Topo Separador

395,3

179,3

0,1793

Fundo Separador

9625

4366

4,366

Produção Total

10020,3

4545,3

4,5453

Ecoindicador

9,0244

1,9854

GJ/ton

Observa-se na Tabela 5.12 que o resultado para o ecoindicador de consumo de energia
para a planta original de produção de tolueno é de 1,9854 GJ/ton.
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A Tabela 5.13 apresenta o resultado para o ecoindicador de consumo de energia da
planta modificada com integração energética para produção de tolueno. São apresentadas as
variáveis de consumo e de produção, em detalhamento, incluindo as modificações de unidades
necessárias.

Tabela 5.13. Ecoindicador de Consumo de Energia – Planta Modificada.
Conversão
Variável

Conversão

BTU/h

GJ/h
kWh/BTU

GJ/kWh

Eaquecedor/0,9

1395000

2,931E-04

0,0036

1,6355

Ereator/0,8

1627000

2,931E-04

0,0036

2,1459

Consumo Total

3022000

Produção

lbmol/h

kg/h

ton/h

Topo Separador

395,3

179,3

0,1793

Fundo Separador

9625

4366

4,366

Produção Total

10020,3

4545,3

4,5453

Ecoindicador

3,7814

0,83194

GJ/ton

Observa-se na Tabela 5.13 que o resultado para o ecoindicador de consumo de energia
para a planta modificada de produção de tolueno é de 0,8319 GJ/ton, ou seja, há um decréscimo
de mais de 1 GJ/ton do ecoindicador de consumo de energia para a planta modificada por
integração energética, quando comparado com a planta original. Em termos de consumo de
energia, a integração energética resultou em uma redução de 58,09% (consumo do processo
original 7494000 BTU/h e consumo do processo modificado 3022000 BTU/h).
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5.3.2. RESULTADOS – ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2

A Tabela 5.14 apresenta o resultado para o ecoindicador de emissão de CO2 da planta
original de produção de tolueno. São apresentadas as variáveis de consumo e de produção, em
detalhamento, incluindo as modificações de unidades necessárias.

Tabela 5.14. Ecoindicador de Emissão de CO2 – Planta Original.
Variável

BTU/h

GJ/h

φCO2 tCO2/GJ

tCO2/h

Eaquecedor/0,9

5867000

6,8784

0,0561

0,3859

Ereator/0,8

1627000

2,1459

0,0561

0,1204

Emissão

0,5063

Produção

lbmol/h

kg/h

ton/h

Topo Separador

395,3

179,3

0,1793

Fundo Separador

9625

4366

4,366

Produção Total

10020,3

4545,3

4,5453

Ecoindicador

0,1114

tCO2/t

Observa-se na Tabela 5.14 que o ecoindicador de emissão de CO2 para a planta original
vale 0,1114 tCO2/t.

A Tabela 5.15 apresenta o resultado para o ecoindicador de emissão de CO2 da planta
modificada com integração energética. São apresentadas as variáveis de consumo e produção,
em detalhamento, incluindo as modificações de unidades necessárias.

Observa-se na Tabela 5.15 que o ecoindicador de emissão de CO2 para a planta
modificada de produção de tolueno é de 0,0467 tCO2/t, ou seja, aproximadamente 2,4 vezes
menor do que o ecoindicador da planta original. Em termos de emissão de CO2 em toneladas,
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a integração energética resultou em uma redução de 58,08% (emissão original processo original
0,1114 tCO2/h e emissão do processo modificado 0,0467 tCO2/h).
Pode-se observar também que os resultados percentuais são praticamente idênticos para
consumo de energia e emissão de CO2. Isso se deve ao fato de que toda emissão dos processos
analisados são oriundos das mesmas fontes de consumo energético, queima do gás natural,
sendo diretamente correlacionados.

Tabela 5.15. Ecoindicador de Emissão de CO2 – Planta Modificada.
Variável

BTU/h

GJ/h

φCO2 tCO2/GJ

tCO2/h

Eaquecedor/0,9

1395000

1,6355

0,0561

0,0917

Ereator/0,8

1627000

2,1459

0,0561

0,1204

Emissão

0,2121

Produção

lbmol/h

kg/h

ton/h

Topo Separador

395,3

179,3

0,1793

Fundo Separador

9625

4366

4,366

Produção Total

10020,3

4545,3

4,5453

Ecoindicador

0,0467

tCO2/t

CAPÍTULO 6
CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Este capítulo apresenta as conclusões e sugestões de trabalhos futuros para o estudo de
ecoindicadores e ecoeficiência para as plantas de desidrogenação catalítica do n – heptano para
produção de tolueno.

6.1. CONCLUSÕES

Com o presente trabalho foi possível discutir sobre o processo de produção de tolueno,
com base na desidrogenação catalítica do n–heptano, tendo como referência dois modos de
operação da planta de produção. O primeiro processo apresentado originalmente por Rodriguez
e Granda (2005) representa o processo direto, sem integração energética convertendo 15% de
n-heptano em tolueno. O segundo processo baseado na proposta de Seider et al. (2008) que traz
como modificação um trocador de calor casco-tubo para realizar a integração energética de
forma a consumir menos energia e reduzir a quantidade de água circulante no refrigerador.
Por meio do software UNISIM foi possível verificar que os resultados obtidos para a
simulação computacional da planta original foram muito semelhantes aos reportados por
Rodriguez e Granda (2005).
Para avaliação foi realizado o desenvolvimento de ecoindicadores de consumo de
energia e emissão de CO2.
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A análise direta do consumo energético e de emissão de CO2 mostrou que a integração
energética gerou uma redução significativa de aproximadamente 58,09% em ambos, uma vez
que toda emissão de CO2 desses processos é consequência do consumo energético por queima
de gás natural no forno e na caldeira. Não há, por exemplo, emissão por envio de corrente
material para alívio no flare.
Por todos os fatores apresentados, acredita-se que a planta proposta com integração
energética seja a melhor opção para produção de tolueno.

6.2. SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Como sugestões para trabalhos futuros recomendam-se:


Desenvolver estudo sobre consumo de água como ecoindicador;



Desenvolver estudo técnico-econômico sobre as plantas de produção de tolueno,
com base na qualidade do produto tolueno e do subproduto hidrogênio, bem
como nos consumos energéticos e de água;



Desenvolver estudo sobre a planta de utilidades do processo;

Por fim, acredita-se que o estudo apresentado neste trabalho venha a contribuir para o
desenvolvimento do tema de ecoindicadores e ecoeficiência na literatura técnico-científica,
especificamente para o segmento da indústria de produção de tolueno.
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