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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar os ecoindicadores para uma planta proposta de 

produção de dimetil-éter (DME) por rota de reforma seca do biogás e do gás associado de pré-

sal e desidratação do metanol. Foi realizada a simulação de três plantas distintas, que juntas 

compões o processo proposto: a planta de reforma seca de biogás com base no trabalho 

apresentado na literatura por Gopaul & Dutta (2015), a planta de produção de metanol via 

conversão de gás de síntese e a planta de produção de DME via desidratação catalítica do 

metanol, ambas descritas na literatura por Luyben (2011). As simulações foram realizadas 

através do software UNISIM. Com os resultados das simulações, procederam-se ao 

desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo de água, consumo energético e emissão de 

CO2. Os resultados indicaram que as plantas foram simuladas de modo satisfatório, conforme 

os trabalhos da literatura de Gopaul & Dutta(2015) e Luyben (2011). Os ecoindicadores 

auxiliaram na compreensão do impacto ambiental desta planta proposta, e na avaliação de que 

o processo proposta pode ser uma alternativa sustentável para a geração do produto. 

 

Palavras chave: Simulação, DME, Biogás, Ecoindicador, Sustentabilidade 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to evaluate the ecoindicators for a proposed plant for the production of 

dimethyl-ether (DME) by the rote of the dry reforming of biogas and pre-salt associated gas 

and the dehydration of methanol. Simulations were made of three different plants, that 

assembled constitute the chosen process: the biogas dry reforming plant based on the works of 

Gopaul & Dutta (2015), the methanol synthesis plant by the conversion of synthesis gas and 

the DME synthesis plant, by the catalytic dehydration of methanol, both described on the 

works of Luyben (2011). The simulations were carried out by the software UNISIM. With the 

results of the simulations, it was possible to develop the ecoindicators of water consumption, 

energy consumptions and CO2 emissions. The results found showed that all the plants were 

simulated satisfactorily, according to the works of Gopaul & Dutta (2015) and Luyben 

(2011). The ecoindicators aided in the comprehension of the environmental impact of the 

proposed plant, and in the evaluation that the design process can be a valid and sustainable 

alternative to the synthesis of the product. 

 

Keywords: Simulation, DME, Biogas, Eco-indicator. Sustainability 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 

Com o aumento populacional acelerado nas últimas décadas, a ONU prevê que a 

população mundial atingirá 9,7 bilhões de habitantes até 2050 o que aumentará a demanda 

energética (UNRIC, 2015). Os combustíveis fósseis possuem grande potencial para suprir 

essa necessidade, uma vez que as tecnologias para sua produção já são consolidadas e 

rentáveis. 

 No cenário atual, o gás natural (GN) se destaca como uma alternativa devido aos 

baixos índices de emissão de poluentes, em comparação a outros combustíveis fósseis, e 

rápida dispersão em caso de vazamentos, baixos índices de odor e de contaminantes, além de 

grande flexibilidade no transporte e em seu aproveitamento (ANEEL, 2000). Devido ao fato 

de se encontrar na forma gasosa em estado natural, o GN apresenta uma eficiência na queima 

que supera a de óleos combustíveis, como gasolina e diesel.  

O gás natural é composto, sobretudo, por hidrocarbonetos saturados, sendo o metano 

componente majoritário, e contém gases inorgânicos, como dióxido de carbono, gás 

nitrogênio, água e compostos de enxofre (THOMAS, 2004). Suas formas de obtenção 

tradicionais são provenientes de recursos fósseis, sob forma de gás associado, que é a fase 

gasosa de hidrocarbonetos leves dissolvida no óleo obtido na extração de petróleo, e gás não-

associado, encontrado geralmente em bolsões de acúmulo sobre as camadas de óleo. Parte 

desse gás é destinada para reinjeção no próprio poço para aumentar a recuperação de óleo e 

maximização de produção, enquanto outra parte é enviada para os sistemas de flare das 
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plataformas (MONTENEGRO & SHI KOO PAN, 2000), onde o gás é queimado e liberado 

para a atmosfera, representando grande emissão de óxidos e outros poluentes. Todavia, a 

intensificação na queima desse combustível acarreta em uma série de problemas ao 

ecossistema global, tais como o fenômeno do Aquecimento Global decorrente da crescente 

emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), o qual é apontado como um dos mais graves 

problemas ambientais do século XXI. Este problema é agravado em relação ao gás associado 

exploração do pré-sal, devido aos maiores teores de CO2 em sua composição. 

Assim, no cenário atual, processos de captura de CO2 e de geração de energia a partir 

de matrizes alternativas e renováveis tornam-se cada vez mais necessários, sendo a energia 

derivada de biomassa responsável pela parcela de 77,4% do suprimento global de energia 

renovável (CARLOS & KHANG, 2008). Aumenta-se também a conscientização acerca das 

consequências sofridas pelo ecossistema global a partir das ações humanas, e desenvolvem-se 

gestões preventivas, como a Produção mais Limpa (P+L), em que os processos são planejados 

de forma a minimizar as emissões, efluentes e resíduos gerados, promovendo um melhor 

aproveitamento dos recursos energéticos, hídricos e das matérias-primas. 

Dentro deste contexto, o gás proveniente da digestão anaeróbica ou fermentação da 

biomassa (como, por exemplo, lodo de esgoto, resíduos de gado e resíduos de alimentos), 

também conhecido como biogás, contém, principalmente, metano e CO2 e vem sendo 

considerado como uma fonte de energia renovável alternativa ao gás natural (YANG et al., 

2014). Sua principal vantagem é a menor emissão de GEEs em comparação a gases 

provenientes de matriz fóssil, pois é gerado a partir de biomassa e resíduos. 

Várias alternativas vêm sendo sugeridas para o aproveitamento do biogás e do gás 

associado do pré-sal. Dentre elas podemos citar a produção de gás de síntese. O gás de síntese 

é uma mistura gasosa formada por monóxido de carbono e gás hidrogênio como principais 

constituintes, e que contém gás carbônico e hidrocarbonetos voláteis em menor quantidade 

(WANG et al., 2014). Existem diversas formas de obtenção do gás de síntese, dentre as quais 

pode-se citar a reforma à vapor do metano (SMR), a reforma do metano com CO2 ou reforma 

seca do metano (DMR), oxidação parcial (POx) e reforma auto térmica (ATR). No caso da 

produção de gás de síntese a partir do biogás ou do gás associado, a DMR seria a tecnologia 

mais interessante, devido ao menor custo e à disponibilidade dos reagentes, já que o biogás é 

composto principalmente por metano e CO2. 
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Grande parte do gás de síntese produzido mundialmente é convertido em metanol, o 

mais simples dos álcoois de cadeia alifática, volátil, incolor e inflamável em condições 

ambientes. Esta substância é miscível em água, álcoois de cadeia carbônica pequena, e em 

solventes orgânicos polares, e é utilizado como matéria-prima para produção de compostos 

orgânicos mais complexos, dentre os quais citam-se o ácido acético, formaldeído, metil tert-

butil éter (MTBE), dimetil éter (DME), e como aditivo na gasolina (HANNULA & 

KURKELA, 2013).  

O DME é um gás em condições ambientes de comum uso como solvente e propelente 

em aerossóis devido à baixa toxicidade, inatividade química e grande solubilidade em 

substâncias polares e apolares (SOMELSBERGER et al., 2006). Por se tratar de uma 

substância química de baixo impacto ao meio ambiente, de fácil compressão, condensação e 

vaporização, o DME tem sido estudado como potencial biocombustível compatível com 

motores de ciclo Diesel, apresentando menores ruídos durante sua combustão e emitindo 

gases de exaustão mais limpos (ARCOUMANIS et al., 2008). 

Dessa forma, o desenvolvimento de um processo de produção de DME a partir do gás 

de síntese gerado pela DRM do biogás seria uma alternativa interessante para a geração de 

energia. Além disso, a avaliação da ecoeficiência desse processo também seria muito 

importante, já que permitiria a estimativa do seu grau de impacto sobre o meio ambiente.  

Uma forma de avaliar a ecoeficiência de um processo seria o uso de ecoindicadores, 

que representam a relação entre variáveis econômicas ou financeiras com variáveis 

ambientais, tais como consumo de energia ou água, produção de gás carbônico ou mesmo 

geração de efluentes. Dessa forma, é possível estimar-se o grau de impacto na natureza e na 

sociedade causado por um processo produtivo e quantificar a agregação de valor ao produto 

fornecido aos consumidores. 

Assim, a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho é avaliar a 

ecoeficiência do processo de produção do Dimetil Éter a partir do gás de síntese gerado pela 

DRM do biogás, com base em ecoindicadores industriais. 
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1.2 OBJETIVO 

 

 

O presente trabalho possui como objetivo principal o cálculo de ecoindicadores para 

uma planta de produção de Dimetil Éter simulada no software UNISIM® Design Suite R390 

a partir de uma carga de alimentação de biogás, representando todas as etapas necessárias, que 

são: (a) produção do gás de síntese a partir da reforma seca do metano (DRM) proveniente do 

Biogás; (b) conversão do gás de síntese em metanol; (c) desidratação do metanol e formação 

do Dimetil Éter. Ressalta-se que, devido à similaridade das composições químicas, ambos gás 

associado e biogás serão considerados como carga para o processo proposto, e serão 

generalizados como biogás.  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo serão abordadas as questões ambientais envolvidas na geração de 

combustíveis e energia, com foco nos conceitos de sustentabilidade. Será apresentado um 

panorama sobre o aproveitamento do gás associado do Pré-Sal e do biogás na produção de 

alternativas para o mercado energético. Além disso, será exposto revisão sobre o conceito de 

ecoeficiência de processos e uma metodologia para o cálculo de ecoindicadores industriais.  

 

 

2.1  QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

 

2.1.1 Intensificação do efeito estufa 

 

A radiação ultravioleta (UV) possui maior conteúdo energético que a luz visível, 

sendo prejudicial ao DNA humano, e tem seu pico de incidência localizado na zona equatorial 

devido a maior perpendicularidade entre os raios solares recebidos e a superfície da Terra 

(NEWMAN, 2000). Parte dessa radiação é absorvida pelo solo terrestre, e certa fração é 

refletida na frequência de IV (infravermelho) com menor energia que o UV. 

Parcelas das radiações incidentes e emitidas pela superfície terrestre são absorvidas 

pelos Gases de Efeito Estufa (GEE). Dentre os principais GEE, podemos citar o CO2, o 

metano e os NOx. Esses gases presentes na atmosfera absorvem radiação luminosa na 

frequência do infravermelho (IV), causando o aumento da temperatura do ar atmosférico. Esta 

ocorrência é causadora de um dos efeitos influentes nas mudanças climáticas globais já 

observadas e previstas, denominado Efeito Estufa. No entanto esse efeito vem sendo 
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aumentado, em grande parte, pelo aumento da produção, natural e antropogênica, destes GEE 

na troposfera (IPCC, 2007). Este crescimento recente nas concentrações dos GEE na 

atmosfera em grandes proporções se iniciou, principalmente, a partir de 1750 (com a Revolu-

ção Industrial na Europa), causando fenômenos como o Aquecimento Global, chuvas e secas 

intensas e a descoberta do buraco na Camada de Ozônio estratosférica (IPCC, 2001). Devido 

ao aumento previsto no gradiente de calor, são esperados maiores fluxos de ar entre as Zonas 

Tropical e Temperada (NEWMAN, 2000), o que pode gerar maior variabilidade climática, 

com maiores amplitudes térmicas, secas mais frequentes ou excessos de chuvas causando 

maiores reduções na produtividade agrícola na zona tropical (IPCC, 2001; IPCC, 2007). 

 

 

2.1.2 Emissões de CO2 

 

O consumo mundial de energia vem sofrendo um constante aumento, embora nos 

últimos anos essa taxa tenha ficado abaixo da média de 2,5% ao ano (2,3% em 2013). Grande 

parte da matriz energética mundial é composta pelo consumo de combustíveis fosseis, e, 

consequentemente, teve-se um aumento na produção de gases como o CO2 e o metano (BP, 

2014).  

As emissões de dióxido de carbono mundiais possuem correlação direta com o 

consumo de energia dos países e o tipo da fonte de obtenção (renovável ou não-renovável) de 

acordo com estudos realizados pelo Energy Information Administration (EIA, 2007). 

Comparando consumos energéticos iguais, há uma maior emissão de gás carbônico quando 

utilizadas fontes não-renováveis em comparação ao uso de fontes renováveis. 

A Figura 2.1 mostra algumas previsões sobre quantidade de CO2 emitida 

mundialmente. 
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Figura 2.1 - Emissões e Previsões de CO2 mundiais de origem fóssil, em bilhões de 

toneladas entre 2003 e 2030. 

 

Fonte: Adaptado de EIA (2007) 

 

Com relação ao Brasil, no período entre 1990 e 2012, o país aumentou suas emissões 

totais de 1,39 bilhão tCO2 e (toneladas de carbono equivalente) para 1,49 bilhão de tCO2e, um 

crescimento de 7% (SEEG, 2013). O CO2 representa 64,4% de toda essa emissão e tem como 

principais fontes a queima de combustíveis fósseis (produção de energia), as mudanças de uso 

da terra (contabilizam as emissões causadas pelo desmatamento) e os processos industriais. A 

seguir, as Figuras 2.2 e 2.3 exemplificam, respectivamente, as emissões carbônicas por setor 

de atividade e a evolução das emissões nas últimas duas décadas. 

 

Figura 2.2 - Participação dos diferentes setores nas emissões de CO2 em 2012 (ton). 

 

Fonte: Adaptado de SEEG (2013). 
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Figura 2.3 – Evolução das emissões de GEEs no Brasil de 1990 a 2012 (tCO2e). 

 

 

Fonte: Adaptado de SEEG (2013). 

 

No ano de 2013, segundo dados fornecidos pelo Ministério de Minas e Energia, o 

Brasil foi responsável pela emissão de 460,7 milhões de toneladas de gás carbônico, cerca de 

30 milhões de toneladas a mais do que a emissão do ano anterior (MME, 2014). Os principais 

contribuintes para este aumento foram as emissões associadas ao uso do gás e à geração de 

energia elétrica. O uso da energia representou um total de 1,56 tonelada de CO2 por tep 

(toneladas equivalentes de petróleo) da OIE (Oferta Interna de Energia). 

A dependência externa de energia aumentou em 2013 devido a fatores como o baixo 

desempenho da geração hidrelétrica nacional, a expansão de 5,9% da demanda energética no 

transporte rodoviário e o crescimento médio de 6,0% no consumo de eletricidade residencial e 

comercial. Consequentemente, as importações de derivados de petróleo aumentaram no 

período avaliado, com importações líquidas de 339 mil bep (barris equivalentes de petróleo) 

por dia, frente aos 211 mil bep/dia de 2012. 

A Figura 2.4 apresenta os resultados para os anos de 2012 e 2013 sobre as emissões 

percentuais registradas no Brasil quanto ao tipo de combustível queimado e quanto à atividade 

responsável pela queima. 
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Figura 2.4 – Emissões de CO2 por Fonte combustível (a) e por Atividade de destino (%) (b).

 

Fonte: MME (2014). 

 

Com a evolução das emissões de dióxido de carbono e demais GEEs, a intensificação 

do efeito estufa e suas consequências para o meio ambiente e para a população mundial são 

cada vez mais perceptíveis, fomentando o crescimento do interesse em buscar formas de 

produção de energia de maneira sustentável, ou seja, produzir a energia necessária à demanda 

da população de forma segura e sem prejudicar o meio ambiente. 

 

 

2.1.3 Produção de energia sustentável 

 

A noção de desenvolvimento sustentável almeja a conciliação entre desenvolvimento 

econômico e proteção ambiental do planeta a longo prazo, em paralelo ao favorecimento de 

aproximações intelectuais, recomposições teóricas e reorganizações institucionais (CASTRO 

& PINTON, 1997). 

O desafio da geração de Energia sustentável é o fornecimento de energia que atenda às 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

necessidades, utilizando tecnologias para melhorar a eficiência energética (CMMAD, 1987). 

A Energia Sustentável se baseia em dois pilares: Energia Renovável e Eficiência Energética. 

A energia renovável consiste na classificação dada às formas energéticas obtidas a partir de 

recursos naturais que são reabastecidos em curtos intervalos de tempo. Já a eficiência 

energética é definida pela razão entre a energia obtida sob a forma desejada após uma 

conversão em relação à energia total consumida (INEE, 2015). Um dos maiores avanços da 
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civilização foi se conscientizar acerca da geração de energia e seu potencial, pois nosso 

desenvolvimento depende da produção e consumo da energia. 

No cenário dos combustíveis, o uso do gás natural se mostra vantajoso em comparação 

aos outros combustíveis. Por se encontrar no estado gasoso em condições ambiente, possui 

uma maior eficiência na queima em relação ao óleo combustível, gasolina, álcool e diesel. 

Sendo assim, a eliminação de gases e partículas na combustão do gás natural é menor do que 

aquela relativa à queima de óleos mais pesados, reduzindo a emissão de gases e partículas 

para a atmosfera (VASCONCELOS, 2006). A Tabela 2.1 exemplifica os estados físicos em 

condições normais para diversos combustíveis. 

 

Tabela 2. 1 – Classificação dos combustíveis segundo o estado físico. 

Estado Físico Combustíveis 

Sólidos Carvão mineral, carvão vegetal, xisto, turfa, lenha 

Líquidos Gasolina, querosene, diesel, óleos combustíveis  

Gasosos Gás natural, GLP, biogás 

Fonte: Teixeira & Lora (2004) 

 

Entretanto, no caso do gás natural com altos teores de CO2, como o gás associado do 

Pré-Sal e o biogás produzido pela digestão anaeróbica da biomassa (como, por exemplo, lodo 

de esgoto, resíduos de gado, resíduos de alimentos), a sua emissão na atmosfera ou a sua 

queima para obtenção de energia podem causar grandes danos tanto para o meio ambiente 

quanto para a saúde humana.  

Além de todas as restrições ambientais existentes para o uso dessas misturas gasosas, 

há também os problemas operacionais que inviabilizam, no caso do Pré-Sal, a sua exploração. 

Uma solução bastante atraente seria o aproveitamento dessas misturas gasosas para a 

produção de produtos de maior valor agregado, como gás de síntese, hidrogênio, metanol e 

álcoois de cadeia longa.  
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2.2 GÁS NATURAL E A PRODUÇÃO DE DERIVADOS 

 

 

2.2.1 Gás associado do Pré-Sal 

 

Pré-Sal é o termo que se refere a uma sequência de rochas sedimentares localizadas 

abaixo de uma espessa camada de sal, com potencial para a geração e acumulo de petróleo. A 

profundidade total dessas rochas pode chegar a cerca de 7000 m abaixo do nível do mar 

(PETROBRAS, 2015). 

A Figura 2.5 ilustra as diferentes camadas terrestres encontradas abaixo do piso 

oceânico, com suas profundidades aproximadas. 

 

Figura 2.5 - Camadas de exploração do Pré-Sal. 

 

Fonte: Petrobras (2015). 

 

Pertencente a Plataforma Continental Brasileira, a região em que se situa o Pré-Sal 

estende-se desde o litoral do Estado de Santa Catarina até o Espirito Santo, em uma área de 

aproximadamente 149 mil km
2

, o que representa cerca de 2,3% da soma total de bacias 

sedimentares brasileiras, sendo inclusas bacias terrestres e marítimas (MME, 2009). 

Segundo a Petrobras, a produção de Pré-Sal chegou a um recorde em março de 2015, 

uma média mensal de 672 mil barris por dia. No período referente aos anos de 2010 e 2014, 

teve-se um crescimento de cerca de 12 vezes da produção. A fatia de petróleo produzida 

oriunda do Pré-Sal atualmente corresponde a aproximadamente 20%, com uma previsão que 

este número chegue a 52% no ano de 2018. 
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Segundo o Ministério de Minas e Energia (2013), a produção de gás natural aumentou 

significativamente com a produção de Pré-Sal, sendo que grande parte desta produção ainda 

deve ser injetada novamente aos poços para que haja um aumento da produtividade do 

petróleo. Ademais, é necessário realizar estudos mais profundos para medir a real capacidade 

de fornecimento do gás natural para o mercado brasileiro no futuro. 

Porém, ainda existem vários desafios técnicos para produção de petróleo do Pré-Sal 

como desenvolver a tecnologia de perfuração dos poços, que exige equipamentos que 

suportem pressões e temperatura elevadas; as espessas camadas de sal a serem perfuradas; as 

altas profundidades dos reservatórios e a grande distância entre a localização dos poços a 

costa, entre outros (PETROBRAS, 2010). No entanto, um dos principais desafios da 

exploração do gás associado é justamente o alto teor de CO2 na sua composição 

Em geral, o gás natural é composto em sua maioria por uma mistura de 

hidrocarbonetos que abrange desde os gases mais leves, como o metano (CH4) e o etano 

(C2H4), até hidrocarbonetos mais pesados, por exemplo, o hexano (C6H6), dentre os quais os 

gases mais leves, principalmente o metano, estão presentes em maior quantidade. Entretanto, 

também fazem parte da composição do gás compostos diluentes, considerados gases não 

combustíveis. Esta fatia é composta por gases inertes, principalmente o gás nitrogênio (N2) e 

gases contaminantes: traços de gases sulfídricos (H2S) e em maior concentração, o gás 

carbônico (CO2). A composição do gás natural pode variar bastante de acordo se está 

associado ou não ao óleo e também irá de campo para campo.  

A Tabela 2.2 apresenta um exemplo de composição de gás natural associado e a 

Tabela 2.3 apresenta algumas características desse gás. 
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Tabela 2.2 – Composição típica do gás natural associado do Campo de Marlin, Bacia 

de Campos, RJ. 

Elementos Composição (%) 

Metano (C1) 78,74 

Etano (C2) 5,66 

Propano (C3) 3,97 

Butano (C4) 3,06 

iso-butano(C4) 1,44 

Pentano (C5) 1,84 

iso-Pentano (IC5) 1,09 

Hexano (C6) 1,80 

Hidrocarbonetos pesados (C7+) 1,70 

Nitrogênio (N2) 0,28 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,43 

Total 100 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos (2006). 

 

Tabela 2.3 - Propriedades do gás natural associado do Campo de Marlin, Bacia de 

Campos, RJ. 

Elementos Valores 

Densidade (g/cm
3
) 0,85 

Riqueza (% mol C3+) 14,99 

Poder Calorífico Inferior (kcal/m
3
) 11,66 

Poder Calorífico Superior (kcal/m
3
) 12,81 

Fonte: Adaptado de Vasconcelos (2006). 

 

No entanto, o gás associado do pré-sal contém teores de CO2 que podem variar de 8 a 

44 %, dependendo do reservatório. Estudos indicaram que o teor de gás carbônico no poço de 

Tupi pode variar de 8 a 12% (MME, 2009). Esses valores estão bem acima da composição 

típica do gás natural associado, conforme apresentado na Tabela 2.2. Assim, como a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) especifica que o gás deve conter 
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no máximo 3% molar de CO2, torna- se fundamental desenvolver processos para a redução 

dos teores desse gás (ANP, 2010).  

Existe ainda a questão ambiental em torno do CO2, já que este é um dos principais 

gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa. 

Grande parte do gás associado produzido mundialmente é consumido no flare. 

Segundo estudos do Banco Mundial, cerca de 150 bilhões de metros cúbicos de gás são 

queimados anualmente, o que corresponde a cerca de 30% do consumo de gás da União 

Europeia. Além disso, estima-se que esta queima gera cerca de 400 mil toneladas de emissão 

de CO2 na atmosfera, o que torna o flare do gás associado do Pré-sal ainda mais indesejável. 

Como forma de mitigação dos diversos problemas e consequências citados, a 

Petrobras estabeleceu, como meta para 2015, a redução de 15% das emissões de gases de 

efeito estufa nas áreas de exploração e produção, assim como a diminuição em 65% da 

queima de gás natural em plataformas offshore (PETROBRAS, 2010).  

Com isso, vê-se extremamente necessário a busca por novas alternativas para o 

aproveitamento do gás associado, a fim de viabilizar a exploração do Pré-sal e diminuir a 

emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, impulsionando a economia nacional 

(NASCIMENTO, 2012). 

 

 

2.2.2 Biogás 

 

Denomina-se de biogás a mistura de distintos gases produzidos da decomposição da 

matéria orgânica feita por microrganismos na abstenção de oxigênio (digestão anaeróbica) ou 

na fermentação de biomassa. O biogás é composto praticamente por metano (CH4), 50 a 70%, 

e dióxido de carbono, 30 a 45%, mas também pode conter impurezas, e essas composições 

variam de acordo com a biomassa e substrato utilizados e também com as condições de 

fermentação (DEUBLEIN & STEINHAUSER, 2008). 

 A produção de biogás pode ser realizada através de uma variedade de biomassas 

como, por exemplo, lodo de esgoto, resíduos de alimentos e resíduos de aterros sanitários. Os 

principais processos de produção do biogás como energia renovável são a digestão anaeróbica 

e a decomposição biológica. 
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Os fatores que podem influenciar na produção de biogás são: composição dos resíduos 

dispostos, umidade, tamanho das partículas, temperatura, pH, idade dos resíduos, projeto do 

aterro e sua operação. 

A produção de biogás em aterros sanitários pode ser separada em cinco etapas durante 

o processo, devido a variação ao longo do tempo da formação e da taxa de geração dos 

constituintes do gás (ENSINAS, 2003). As primeiras fases constituem uma decomposição 

inicial aeróbica e as fases posteriores uma digestão anaeróbica. Segundo Tchobanoglous et al. 

(2003), as etapas podem ser descritas em: 

 

Fase I – Ajuste Inicial: Em razão da presença de ar no interior do aterro, ocorre a 

decomposição biológica da matéria orgânica principalmente em condições aeróbicas. Nesta 

etapa, a principal fonte de micro-organismos responsável pela decomposição aeróbica e 

anaeróbica é a terra utilizada como camada final e cobertura das divisões das camadas.   

Fase II – Transição: Nesta fase, tem-se o decréscimo da quantidade de oxigênio, o que 

leva consequentemente ao desenvolvimento das reações anaeróbias e a redução da 

decomposição aeróbica. 

Fase III – Ácida: Esta etapa pode ser subdividida em duas partes: primeiramente 

ocorre a hidrólise, em que os materiais orgânicos complexos são hidrolisados e quebrados em 

monômeros que são utilizados como fonte de energia para os microrganismos. A segunda 

parte do processo é a fermentação (ou acidogênese), no qual ocorre a transformação biológica 

dos compostos anteriores em produtos de menor massa molecular, como ácido acético 

(CH3COOH). Os principais microrganismos desta etapa são bactérias anaeróbias, estritas e 

facultativas. Ademais, o principal gás formado é o dióxido de carbono. 

Fase IV – Metanogênica: Microrganismos estritamente anaeróbicos, denominados 

metanogênicos, utilizando ácido acético e hidrogênio como substratos, produzem metano e 

CO2. A metanogênese costuma ocorrer numa faixa de pH mais básico, entre 6.5 e 8. 

Fase V – Maturação: Após uma grande parte de o material orgânico ter sido 

biodegradado e convertido em gás carbônico e metano, a umidade que ainda está presente 

transpassa pela massa de resíduos, reagindo com as porções de biomassa que ainda não foram 

convertidas. Podem ser encontradas no biogás pequenas quantidades de oxigênio e nitrogênio. 

As composições nas respectivas fases podem ser observadas na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Fases da produção de biogás de aterro. 

 

Fonte: Adaptado de Tchobanoglous et al. (2003). 

 

Segundo estudos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2010), no 

qual foi estimada a produção de energia potencial de 56 municípios no Brasil, considerando a 

vazão do biogás em dez anos, de 2010 até 2020, pode-se ter um potencial total de geração de 

energia de cerca de 310 MW. Essa produção de energia “poderia abastecer uma população de 

5,6 milhões de habitantes e equivale a praticamente a cidade do Rio de Janeiro”, o que 

elevaria o País a condição de um dos maiores produtores de energia elétrica advinda de biogás 

do mundo. 

Devido à alta concentração de metano e CO2 na composição final do biogás, a sua 

emissão na atmosfera sem controle pode causar grandes riscos ao meio ambiente. 

Primeiramente, trata-se de um gás altamente inflamável, o que ocasiona riscos de explosões e 

incêndios. Além disso, ambos os gases fazem parte do grupo de gases responsáveis pela 

intensificação do efeito estufa e, portanto devem ser controlados (ENSINAS, 2003). 

As estimativas das emissões globais de metano, provenientes dos aterros, oscilam 

entre 20 e 70 Tg/ano, enquanto que o total das emissões globais pelas fontes antropogênicas 

equivale a 360 Tg/ano, indicando que os aterros podem produzir cerca de 6 a 20 % do total de 

metano (IPCC, 1995). 

Segundo o Primeiro Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito 

Estufa, as emissões de metano por resíduos sólidos no Brasil, para o ano de 1990, foram 

estimadas em 618 Gg, aumentando para 677 Gg no ano de 1994 (MCIT, 2005). As emissões 



33 

 

de metano geradas no tratamento dos resíduos líquidos de origem doméstica e comercial 

foram estimadas em 39 Gg para o ano de 1990, subindo para 43 Gg em 1994. 

Embora a queima do biogás possa reduzir as emissões de metano, visto que este gás 

tem potencial 21 vezes maior para o efeito estufa que o CO2, ainda assim deve-se tentar 

reduzir a emissão de CO2, principalmente com as atuais restrições de órgãos ambientais. 

Portanto, assim como foi discutido anteriormente para o gás associado do Pré-sal, faz-

se necessário estudo para novas alternativas de aproveitamento do biogás, a fim de viabilizar 

economicamente a sua produção e reduzir os custos ambientais. 

 

 

2.2.3 Aproveitamento do gás associado do Pré-Sal e do biogás 

 

Atualmente, o gás associado do pré-sal e do biogás são aproveitados para a geração de 

energia, seja elétrica ou térmica, pelos processos de queima e combustão. Porém, como 

mencionado anteriormente, este método não é interessante devido à alta produção de dióxido 

de carbono, o que geraria uma alta emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Além 

disso, a infraestrutura já existente para o transporte e distribuição do gás natural não pode ser 

usada para o gás associado do Pré-Sal e para o biogás, devido a problemas de corrosão. O 

contato entre o CO2 e a água leva à formação de ácido carbônico, que é altamente corrosivo. 

Assim, é necessário o uso de anticorrosivos, que encarecem o processo. 

Desta forma, várias alternativas para o aproveitamento do gás associado e do biogás 

vêm sendo sugeridas. Dentre elas podemos citar: (1) produção de gás de síntese (mistura H2 + 

CO); (2) alimentação direta em células a combustível do tipo óxido sólido (SOFC) para a 

geração de energia. 

O gás de síntese é uma mistura gasosa formada majoritariamente por H2 e CO e pode 

ser sintetizado a partir do metano via reforma a vapor, oxidação parcial, reforma oxidativa ou 

reforma com CO2 (reforma seca). Dentre as rotas mencionadas, a reforma seca (equação 2.1) 

possui vantagens em destaque, como: 

(i) A menor razão H2/CO produzida (1:1) em relação a reforma a vapor (3:1) e 

a oxidação parcial (2:1), é interessante em particular para a produção de 

compostos oxigenados; 
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(ii) O processo da reforma com CO2 necessita, também, de um investimento 

total menor do que a reforma com vapor (VAN KEULEN et al., 1997);  

(iii) A disponibilidade e o baixo custo dos reagentes.  

 

 CO2 + CH4 → 2CO + 2H2   H = 247 KJ/mol (2.1) 

  

No caso específico da reforma do gás associado e do biogás, o uso da reforma seca 

torna-se bastante atrativo por consumir os dois principais constituintes dessas misturas 

gasosas, ambos gases que contribuem significativamente para o aumento do efeito estufa 

(LERCHER et al., 1996). 

O gás de síntese é um produto de grande interesse para a indústria, sendo matéria-

prima para diversos processos, tais como: (i) produção de hidrogênio; (ii) produção de 

energia, usando células a combustível do tipo SOFC; (iii) produção de hidrocarbonetos 

líquidos e compostos oxigenados de alto valor agregado (através da síntese de FT), entre 

outros. 

Para a produção de hidrogênio, o gás natural é convertido em gás de síntese em um 

reformador e posteriormente submetido a etapas de purificação para obtenção de corrente rica 

em hidrogênio, que é convencionalmente utilizada em unidades de hidrotratamento e 

hidrocraqueamento de refinarias, em processos de produção de amônia e também na 

alimentação de células a combustível do tipo membrana polimérica (PEM) para a geração de 

energia. 

As células a combustível permitem a geração contínua de energia a partir da 

combustão eletroquímica do hidrogênio, sem produção de quantidades significativas de 

poluentes e alta eficiência na conversão energética (VASCONCELOS, 2006). Outros dois 

pontos positivos são a grande gama de combustíveis que podem ser utilizados no processo, 

como o biogás, metanol, propano e butano (SUN & STIMMING, 2007), e a facilidade na 

instalação e locomoção tanto em unidades fixas, tais como residências e laboratórios, quanto 

em unidades móveis, como automóveis e espaçonaves (WENDT et al., 2000). Dentre os 

diferentes tipos de células a combustível destacam-se duas: (i) células do tipo PEM, operando 

na faixa de temperaturas baixas (próximas a 373K); (ii) células do tipo SOFC, operando em 

faixas de altas temperaturas (1173-1273K) (SUN & STIMMING, 2007; WENDT et al., 

2000). 
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O gás de síntese gerado pela reforma seca do gás associado e do biogás pode, também, 

ser aplicado como matéria-prima do processo GTL (gas to liquid), responsável por produzir 

combustíveis líquidos a partir da síntese de Fischer-Tropsch (FT), rota química tradicional na 

formação de hidrocarbonetos diversificados a partir da mistura gasosa H2 + CO. Esses 

hidrocarbonetos sintetizados são submetidos, posteriormente, ao craqueamento para geração 

de frações de gasolina e diesel. O processo GTL é vantajoso por permitir a produção de 

combustíveis, aditivos e produtos químicos de valor agregado com baixo teor de 

contaminantes (enxofre, nitrogênio, aromáticos) a partir de recursos naturais abundantes, 

como gás natural, carvão, ou biomassa. A síntese de FT é rota química para obtenção de 

compostos oxigenados, como metanol e álcoois de cadeia longa (ELJACK & ELBAASHIR, 

2010). 

Atualmente, uma das rotas mais utilizadas é a conversão para metanol. Segundo 

Hannula & Kurkela (2013), o metanol é o segundo maior produto proveniente da produção de 

gás de síntese mundial, atrás apenas da amônia, e este pode ser utilizado como combustível ou 

como matéria-prima para a produção de outros compostos químicos. Dentre os compostos 

químicos gerados a partir de metanol, pode-se citar o formaldeído, o ácido acético, o metil-

metacrilato, o éter metil tert-butílico (MTBE) e produtos combustíveis como gasolina e o éter 

dimetílico (DME).  

Existe ainda uma outra alternativa para o aproveitamento do gás associado e do biogás 

que consiste na alimentação direta dessas misturas gasosas em células a combustível do tipo 

SOFC para a geração de energia. Esta rota promove a reforma do gás associado e o biogás no 

próprio anodo da célula, também através da reforma seca, produzindo H2 e CO, que irão gerar 

energia, a partir de reações eletroquímicas. Uma das vantagens desse processo é a alta 

eficiência, já que o consumo de H2 pela reação eletroquímica promove a conversão do 

combustível no anodo (LAOSIRIPOJANA & ASSABUMRUNGRAT, 2007). Alguns autores 

(PIROONLERKGUL et al., 2009) mostraram que células SOFC alimentadas diretamente com 

biogás podem produzir energia elétrica com alta eficiência (30–40%), mesmo na geração de 

energia em pequena escala (<20 kW). 
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2.3 PROCESSO DE PRODUÇÃO DE DME 

 

Com a busca pela substituição de combustíveis fósseis, surgiu o DME (dimetil-éter), 

como alternativa para combustível limpo. Este é um composto volátil que pode ser 

armazenado como líquido se submetido a uma pressão superior a 0.5 MPa, com propriedades 

parecidas com o butano e o propano, e por isso pode ser utilizado como GLP para inúmeras 

aplicações (PARK & LEE, 2013). A Tabela 2.4 apresenta algumas propriedades do DME. 

 

Tabela 2.4 - Propriedades do DME. 

Propriedades Valores 

Fórmula Molecular C2H6O 

Massa molar 46,07 g/mol 

Aparência Gás incolor 

Odor Típico 

Densidade 1,97 g/cm
3
 

Ponto de Fusão -141 °C 

Ponto de Ebulição -24 °C 

Fonte: Azizi et al. (2014) 

 

Algumas características como seu alto número de cetano, a propriedade de não formar 

peróxidos explosivos, e a baixa emissão de gases tóxicos como NOx em sua 

combustão o credenciam a ser um ótimo combustível alternativo. Além dessa 

aplicação, ele é considerado um aerossol ao meio ambiente e um refrigerante verde, 

devido a seu baixo potencial de contribuição ao efeito estufa, e também pode ser usado 

como pesticidas, matéria-prima para produção de alquil-aromáticos e para produção de 

H2 em células de combustível, intermediários para processos de produção de olefinas e 

outros vários compostos químicos importantes (AZIZI et al., 2014). 

O DME pode ser produzido via duas rotas distintas: a rota direta e indireta. A rota 

indireta, a mais tradicional, se baseia primeiramente na produção de metanol e uma posterior 

desidratação do álcool para a formação do éter enquanto a rota direta consiste na produção de 

DME em um estágio único utilizando catalisadores bifuncionais. Para ambas as rotas, utiliza-
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se o gás de síntese como matéria-prima (AZIZI et al., 2014). A Figura 2.7 ilustra as rotas de 

produção de DME. 

 

Figura 2.7 – Diagrama de Produção do DME. 

 

Fonte: Azizi et al. (2014). 

 

Para estre trabalho, será focada a rota indireta de produção de DME, pois é a forma 

mais tradicional e utilizada mundialmente. Desta forma, o processo de produção pode ser 

dividido em três etapas: a produção de gás de síntese através da reforma seca do biogás ou do 

gás associado do pré-sal, a produção de metanol via conversão do gás de síntese e a produção 

de DME via desidratação do metanol. 

O desenvolvimento deste tipo de processo, com a utilização de matérias-primas como 

biogás e o gás associado, fornece uma alternativa interessante para geração de energia, com a 

produção de um combustível limpo e menos agressivo ao meio ambiente. Além disso, um 

estudo dos ecoindicadores para este processo via simulação computacional, estimará o seu 

impacto ambiental, auxiliando no entendimento total do efeito do processo no meio ambiente 

e avaliando uma possível nova rota de produção mais sustentável. 

 

 

2.3.1 Produção de gás de síntese 

 

Como visto no item 2.2.3, o gás de síntese pode ser formado através da reforma seca 

do biogás e do gás associado. Conforme mencionado anteriormente, a reforma seca produz 

um gás de síntese com razão de H2/CO de cerca de 1:1, adequado para formação de 

hidrocarbonetos através do processo de Fischer-Tropsch e para produção de compostos 

oxigenados como o metanol, desejados neste processo. Entretanto, o alto caráter endotérmico 

da reação faz com que sejam requeridas temperaturas muito altas para que se tenha uma 

conversão aceitável (USMAN et al., 2014). 
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Além disso, sabe-se que um dos problemas da reforma seca do metano é a deposição 

de coque na superfície do catalisador, que causa a desativação do catalisador, entupimento do 

reator e consequente degradação dos grânulos de catalisador (LI et al., 2011). 

A deposição de coque pode ocorrer através de duas rotas: a decomposição do metano 

(Equação 2.2) e a reação de Boudouard (Equação 2.3).  

 

 CH4 → C + 2H2  ΔHº = 75.0 kJ/mol  (2.2) 

 2 CO → C + CO2  ΔHº = − 172.0 kJ/mol (2.3) 

 

Estudos realizados por Wang et al. (1996), mostraram que para uma razão de H2/CO2 

de 1:1, a deposição de coque era inevitável para temperaturas abaixo de 870 K e que para uma 

mesma razão de alimentação, quanto maior a pressão, menor será a formação de coque. 

Portanto, os autores concluíram que a faixa de temperatura ideal para uma menor deposição 

de carbono seria entre 870ºC e 1040 ºC. 

Segundo o processo descrito por Gopaul e Dutta (2015), utiliza-se um reator na 

temperatura de 950 ºC e 1 atm para realizar a reforma seca do biogás e formar como produto o 

gás de síntese. Devido à grande semelhança entre as composições do biogás e o gás associado 

do pré-sal, os resultados encontrados para o processo envolvendo o biogás podem também ser 

considerados como válidos para o gás associado. Este processo está descrito de forma mais 

detalhada no item 3.1. 

 

 

2.3.2 Produção de metanol 

 

O processo de conversão de metanol a partir do gás de síntese tem sua eficiência 

extremamente limitada por sua termodinâmica devido ao fato da conversão ser extremamente 

exotérmica. Por isso, as reações realizadas a baixa temperatura e altas pressões são as que 

atingem o mais alto rendimento (AHOUARI et al., 2013).  

Com o desenvolvimento de tecnologias mais eficientes de purificação e de 

catalisadores mais ativos, o processo mais comumente utilizado é o processo em que se utiliza 

o catalisador comercial de Cu-ZnO/Al2O3 que converte o gás de síntese a metanol em uma 
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faixa de pressão entre 50 e 100 bar e uma temperatura de operação numa faixa de 513 a 533K. 

(SILVA, 2015). 

O mecanismo geral de conversão do gás de síntese a metanol pode ser baseado em três 

reações: as hidrogenações de CO (Equação 2.4) e CO2 (Equação 2.5) e a reação de mudança 

do vapor de água (water gas shift - WGS) (Equação 2.6) (VANDEN BUSSCHE & 

FROMENT, 1995). 

 

 CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O (2.4) 

 CO + 2H2 → CH3OH (2.5) 

 CO2 + H2O → H2+ CO2 (2.6) 

 

Um modelo cinético de estado estacionário para a produção de metanol em 

catalisadores comerciais de Cu-ZnO/Al2O3 foi proposto por Vanden Bussche & Froment, 

(1995). Este modelo utiliza como base as reações de hidrogenação de CO2 (2.4) e a reação de 

mudança do vapor de água (2.6). A equação para as taxas de reação para as respectivas 

reações estão descritas nas Equações (2.7) e (2.8), em que para as pressões parciais, utiliza-se 

a unidade bar, e as taxas de reação são calculadas na unidade de kmol·min
-1

·kg
-1

catalisador 

(LUYBEN, 2011): 
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Segundo o processo descrito por Luyben (2011), utiliza-se um reator tubular para 

reagir o hidrogênio com o dióxido e monóxido de carbono presentes no gás de síntese para 

produzir o metanol, tendo água como um subproduto. Utiliza-se uma grande corrente de 
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reciclo gasosa para aumentar o rendimento do processo, e uma coluna de destilação para 

separação e purificação do metanol da água. O processo está descrito mais detalhadamente no 

item 3.2. 

 

 

2.3.3 Produção de DME 

 

O processo mais comum de produção de DME é realizado a partir da desidratação 

catalítica do metanol sobre catalisadores sólidos ácidos, que possuem alta seletividade e 

atividade, como a γ-Al2O3, aluminas modificados com sílica ou fósforo, entre outros. Esses 

processos costumam ocorrer numa faixa de temperatura entre 200 e 450 ºC e pode atingir 

pressões de até 18 bar (YARIPOUR et al., 2004). 

Atualmente, estudos estão sendo desenvolvidos para reduzir os custos de investimento 

e de operação para a planta deste processo, e avalia-se a possiblidade de realizar integração 

energética. Uma das alternativas seria o uso de uma coluna reativa de destilação, que 

aumentaria a eficiência e a seletividade da reação em comparação com os reatores 

convencionais e um menor custo de operação, porém poucos estudos foram realizados nesta 

área ainda (HOSSEININEJAD & HAYES, 2015) 

A reação de desidratação de metanol está descrita na Equação 2.9. Como a reação é 

exotérmica, a constante de equilíbrio decresce conforme a temperatura aumenta. 

Consequentemente, baixas temperaturas de operação favorecem uma maior conversão, porém 

torna-se necessário o uso de um reator de maior volume, devido as baixas taxas especificas de 

reação (LUYBEN, 2011). 

 

 2 CH3OH ⇌ CH3OCH3 + H2O (2.9) 

 

Um modelo cinético de estado estacionário para a produção de DME em catalisadores 

desaluminados de H-mordenita foi proposto por Bandiera & Nachache, 1990. Este modelo 

utiliza como base o modelo de Langmuir-Hinshelwood. Averiguou-se que para as 

temperaturas estudadas, a reação possui uma dependência de primeira ordem em relação a 

pressão parcial de metanol e uma leve inibição dos produtos, interpretado como uma adsorção 

de DME nos sítios ativos. O modelo da taxa de reação para desidratação de metanol está 
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descrita na Equação (2.10), na qual as unidades utilizadas para as pressões parciais são em Pa 

e para a taxa de reação é em kmol.s
-1

.kg
-1

catalisador (LUYBEN, 2011): 

 

 
















dehyMeOH
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Segundo o processo descrito por Luyben (2011), utiliza-se um reator tubular de fase 

vapor para conversão do metanol a DME, tendo água como um subproduto. Utiliza-se uma 

coluna de destilação para separação e purificação do DME e outra coluna de destilação para 

separação do metanol que irá ser utilizado como corrente de reciclo da água. O processo está 

descrito mais detalhadamente no item 3.2. 

 

 

2.4 ECOEFICIÊNCIA E ECOINDICADORES 

 

O início da década de noventa foi marcado por esforços de líderes mundiais e 

responsáveis por corporações globais na busca da conciliação entre o desenvolvimento 

econômico e preservação ambiental. Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED, também conhecida como ECO92) o 

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD) apresentou o relatório 

intitulado “Changing Course”, que definiu pela primeira vez o conceito de ecoeficiência em 

termos de criação de valor com baixo impacto, ou seja, a geração de produtos e serviços 

utilizando a menor quantidade de recursos e formando o mínimo de resíduos e poluição (IISD, 

2015). 

Em 1993, durante o Workshop em Ecoeficiência ocorrido em Antwerp, Ohio, surge 

outra definição de ecoeficiência, baseada na entrega de bens e serviços com preços 

competitivos e qualidade para atender às necessidades humanas sem comprometer a 

disponibilidade dos recursos naturais e minimizar os impactos ambientais causados (IISD, 

2015). Já em 1995, ocorre a união do BCSD com o Conselho Mundial da Indústria para o 

Ambiente (WICE) formando o Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento 

Sustentável (WBCSD), promovendo uma ampliação dos esforços para a elaboração de 

políticas mais sustentáveis (WBCSD, 1995).  
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O conceito de desenvolvimento sustentável é baseado em três pilares (WELFORD, 

1995): 

(i) O ecossistema não pode ser interpretado como um bem de acesso ilimitado, seu 

uso e exploração devem integrar o processo econômico e seus recursos 

utilizados de maneira inteligente; 

(ii) A equidade deve ser um conceito que traga avanço econômico e humanitário, 

aplicado tanto em relação aos diversos países em graus de desenvolvimento 

diferentes, quanto aos indivíduos de uma mesma nação; 

(iii) Todas as partes envolvidas (sociedade, empresas, organizações) devem 

elaborar estratégias políticas e de negócios de longo prazo, objetivando o 

alcance dos resultados refletidos nas gerações futuras. 

 

Dentro desse contexto, os ecoindicadores são parâmetros criados para mensurar a 

ecoeficiência no que concerne à sustentabilidade (PEREIRA, 2013). Ao longo da história 

recente, surgiram diversas metodologias para a quantificação de ecoeficiência baseada nos 

ecoindicadores (TYTECA, 1996; CALLENS & TYTECA, 1999). A definição de 

ecoindicadores é baseada na razão entre uma variável que represente alguma análise 

ambiental e um elemento que carregue informação econômica (UNCTAD, 2004), sendo 

possível, também, a representação do ecoindicador pelo inverso da razão (TAHARA et al., 

2005). 

 

 Os principais objetivos dos ecoindicadores são (UNCTAD, 2004): 

 Demonstrar a relação entre desempenho ambiental e financeiro para a produção de 

uma empresa; 

 Auxiliar nas estratégias de gestão em nível econômico e ambiental de modo a 

contribuir para a avaliação de impactos futuros e melhorar a tomada de decisão; 

 Aperfeiçoar as demonstrações financeiros elaboradas pelas empresas incluindo 

valores ambientais, consequências a curto e longo prazo das atividades realizadas. 
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Os ecoindicadores industriais, para fins de monitoramento de processo, podem ser 

categorizados conforme (PEREIRA, 2013): 

 Consumo de Água; 

 Consumo de Energia; 

 Emissão de CO2; 

 Geração de Efluentes; 

 Geração de resíduos Sólidos. 

 

Pereira (2013) desenvolveu o chamado Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE), 

ferramenta para melhor análise de um conjunto de no mínimo três ecoindicadores, 

representados sob forma de dado ambiental dividido por dado de produção. A comparação 

realizada pode ser feita entre: 

 Uma mesma unidade da empresa, em períodos de avaliação diferentes, exigindo o 

monitoramento da ecoeficiência na produção em períodos bem definidos (mensal ou 

anual). Os resultados devem ser comparados com metas estipuladas, tais como 

reduções percentuais nos valores dos períodos anteriores; 

 Diferentes unidades da mesma empresa, utilizando um mesmo período de 

monitoramento e os mesmos indicadores na comparação. Esta prática permite 

mapear filiais que apresentem menor grau de ecoeficiência e auxiliar os gestores nas 

medidas mitigadoras a serem adotadas;   

 Diferentes empresas, utilizando um mesmo período de monitoramento e os mesmos 

indicadores na comparação. Possibilita o conhecimento de mercado, ou de empresas 

concorrentes em um segmento específico em termos de ecoeficiência. 

 

 

2.4.1 Metodologia de cálculo de ecoindicadores 

 

A Equação 2.11 representa um ecoindicador (EI) genérico sob forma de razão entre 

uma variável ambiental e uma variável econômica de produção (SIITONEN et al., 2010): 

 

 
𝐸𝐼 =

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎
 (2.11) 
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As variáveis ambientais comumente utilizadas e suas respectivas unidades são: 

(i) Consumo de Energia (em GJ); 

(ii)  Emissão de CO2 (em tCO2); 

(iii) Consumo de Água (em m
3
); 

(iv) Geração de Efluentes líquidos (em m
3
); 

(v) Geração de resíduos sólidos (em t ou kg) 

 

A variável econômica mais usual é um dado de produção, como a quantidade em 

toneladas gerada de produto no período de avaliação. Nota-se que, quanto menor o valor de 

EI, melhor é o desempenho do processo produtivo em termos de ecoeficiência. 

Outra forma de representar um ecoindicador é apresentada na Equação 2.12 

(KHAREL & CHARMONDUSIT, 2008): 

 

 
𝐸𝐼′ =

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 (2.12) 

 

Esta forma apresentada corresponde ao inverso da relação da Equação 2.11. Além 

disso, a variável econômica é habitualmente representada por unidades monetárias, como 

receita líquida obtida pela produção no tempo de análise. Nesse caso, maiores valores de EI’ 

representam resultados melhores em termos de ecoeficiência. 

 A representação de ecoindicadores pela Equação 2.11 será preferencialmente utilizada 

por este trabalho devido às vantagens que esta fornece para a comparação.  Indicadores 

baseados na razão entre grandezas físicas representam melhor a performance e a eficiência 

técnica da produção, não são afetados por flutuações sofridas pelo valor dos produtos devido a 

questões de mercado, além de permitir comparação entre processos de países e períodos 

diferentes sem necessidade de considerar valor de moedas locais na época da análise (IEA, 

2007). 
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2.4.1.1 Consumo de energia 

 

A eficiência energética de processos industriais é comumente avaliada pelo consumo 

específico de energia (SEC), que leva em consideração as principais fontes de gasto de 

energia presentes em uma indústria (queima de combustíveis, geração de vapor e fonte 

elétrica), e é demonstrada na Equação 2.13 (EUROPEAN COMMISSION, 2009): 

 

 𝑆𝐸𝐶 =  
𝐸𝐹𝑢𝑒𝑙𝑠+𝐸𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚+𝐸𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑃
  (2.13) 

Onde: 

 EFuels é o fornecimento energético proveniente de combustíveis (GJ/h) para produção 

de uma corrente P de produto; 

 ESteam é o fornecimento energético associado ao sistema de vapor (GJ/h) para 

produção de uma corrente P de produto; 

 EElectricity é o fornecimento energético de fonte elétrica (GJ/h) para produção de uma 

corrente P de produto; 

 P é a corrente de produto gerado (ton/h). 

 

As energias calculadas devem levar em conta os fatores de eficiência envolvidos. A 

seguir, a Tabela 2.5 resume os parâmetros e finalidades do cálculo do ecoindicador de 

consumo energético: 
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Tabela 2.5 - Aspectos relevantes do indicador de Consumo de energia. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 

 

Adaptando-se a Equação (2.13) para a forma da Equação (2.11), o ecoindicador de 

consumo de energia (ECE) pode ser calculado pela Equação (2.14) (em GJ/ton): 

 

 

𝐸𝐶𝐸 =  
∑ 𝐸𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑖)±𝐸𝐹𝑢𝑒𝑙𝑠(𝑖)±𝐸𝑆𝑡𝑒𝑎𝑚(𝑖)±

𝑁 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑖=1
 𝐸𝐶𝑜𝑔(𝑖)  

∑  𝑀 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑘=1 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑗,𝑘)

𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑗=1

  (2.14) 

Onde: 

 ECog(i) é a energia oriunda de cogeração (GJ/h) para produção de uma quantidade P 

de produto; 

 O índice i faz referência às correntes energéticas do processo avaliado, em um total 

de N correntes;  

Consumo de Energia 

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, ou energia elétrica, dividido pela 

quantidade total de produtos produzidos em toneladas. 

Unidade de Medida GJ/ton 

Relevância do Indicador A busca pelo desenvolvimento sustentável tem como objetivo 

o menor consumo de energia possível de modo a contribuir 

para a conservação dos recursos naturais. 

Fonte de Dados e 

Disponibilidade 

Quantidade de energia elétrica consumida (kW); 

Quantidade de energia na forma de gás natural e outros 

combustíveis consumidos (GJ/h); 

Composição dos combustíveis nas correntes (% molar); 

Entalpia nas fontes na forma de vapor (GJ/ton); 

Poder Calorífico Inferior (PCI) do Gás Natural (GJ/ton); 

Balanço de Energia; 

Fatores de conversão das fontes energéticas para GJ/h; 
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 O índice j faz referência aos produtos do processo avaliado, em um total de N 

produtos;  

 O índice k faz referência às correntes de saída do processo avaliado que contém 

produtos, em um total de M correntes; 

 O sinal ± indica que as energias podem ser importadas (sinal +) ou exportadas (sinal 

-). 

 

Uma energia só deverá ser descontada do ecoindicador (sinal -) se for obtida pela 

transformação de uma outra fonte energética. Uma energia em forma de vapor gerado na 

serpentina de um reator no qual ocorre uma reação exotérmica não deverá ser descontada da 

unidade que exporta, mas acrescentada ao consumo da unidade que importa (PEREIRA, 

2013). 

 

 

2.4.1.2 Emissão de CO2 

 

Para quantificação de carbono emitido pelas indústrias, o principal índice utilizado é a 

emissão específica de CO2 (SCE), demonstrada pela Equação 2.15 (IEA, 2007): 

 

 𝑆𝐶𝐸 =  
𝐸𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑂2

𝑃
   (2.15) 

 

Onde: 

 EM Total CO2 representa toda emissão de responsabilidade da indústria (tCO2/h) 

para produção de uma corrente P de produto; 

 P é a corrente de produto gerado (ton/h). 

 

As emissões de responsabilidade de uma unidade produtora podem ser divididas em 

três categorias (PEREIRA, 2013):  

(i) Direta, que engloba todas emissões geradas pela queima de combustíveis e 

transformações realizadas na própria planta; 

(ii) Indireta, que abrange as emissões externas decorrentes da geração da energia 

importada para o processo.  
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(iii) Fugitiva, referente aos vazamentos em equipamentos e componentes de 

tubulação (válvulas, flanges, junções, entre outros), emissões durante o 

transporte de insumos e produtos, e gás liberado após queima em sistema de 

flare. 

A Figura 2.8 ilustra as três categorias de emissão presentes em uma planta 

petroquímica de segunda geração: 

 

Figura 2.8: Fontes de emissão de CO2 em uma planta petroquímica. 

 

Fonte: Pereira (2013). 

 
 

Em análises completas de ciclo de vida do produto, devem ser consideradas, também, 

as emissões decorrentes do uso pelos consumidores e deterioração do produto. Para o presente 

trabalho, tais emissões não serão consideradas, pois fogem ao controle do processo de 

produção. 

A Tabela 2.6 resume os parâmetros e finalidades do cálculo do ecoindicador de 

emissão de CO2: 
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Tabela 2.6 - Aspectos relevantes do indicador de Emissão de CO2. 

Emissão de CO2 

Descrição do Indicador O indicador de emissão de CO2 é calculado pela emissão total 

de CO2 na unidade industrial, proveniente da queima de 

combustíveis, 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/ton 

Relevância do Indicador A busca pelo desenvolvimento sustentável tem como objetivo 

a 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. 

 

Fonte de Dados e 

Disponibilidade 

 

Quantidade de combustíveis queimados em caldeiras, fornos 

de pirólise, fornos de incineração, flare, sistemas de cogeração 

de energia elétrica (turbina a gás) (ton/h); 

Quantidade de energia elétrica consumida (MW); 

Energia vendida e transferida na forma de vapor (ton/h) e 

energia elétrica e (MW); 

Fator de conversão das fontes energéticas em tCO2; 

Fatores de conversão de hidrocarbonetos em tCO2. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 

 

Adaptando-se a Equação (2.15) com as considerações feitas, o ecoindicador de 

emissão de CO2 (EECO2) pode ser calculado pela Equação (2.16) (em tCO2/ton): 

 

 

      𝐸𝐸𝐶𝑂2  =  
∑ 𝐸𝑀𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎(𝑖)+𝐸𝑀𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎(𝑖)+𝐸𝑀𝐹𝑢𝑔𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑖)

𝑁 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑖=1
+𝐸𝑀𝐶𝑜𝑔(𝑖)  

∑  𝑀 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑘=1 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑗,𝑘)

𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑗=1

   (2.16) 

Onde: 



50 

 

 EMDireta é o total de emissões diretas de CO2 (tCO2/h) para uma dada produção de N 

produtos (ton/h); 

 EMIndireta é o total de emissões indiretas de CO2 (tCO2/h) para uma dada produção de 

N produtos (ton/h); 

 EMFugitiva é o total de emissões fugitivas de CO2 (tCO2/h) para uma dada produção de 

N produtos (ton/h); 

 EMCog(i) é a emissão oriunda de cogeração (tCO2/h) para uma dada produção de N 

produtos (ton/h); 

 O índice i faz referência às correntes materiais de saída do processo avaliado que 

emitem dióxido de carbono, em um total de N correntes;  

 O índice j faz referência aos produtos do processo avaliado, em um total de N 

produtos;  

 O índice k faz referência às correntes de saída do processo avaliado que contém 

produtos, em um total de M correntes. 

 

 

2.4.1.3 Consumo de água 

 

A forma característica utilizada para o ecoindicador de consumo de água é expressada 

pela Equação 2.17, e permite a medição, monitoramento e reporte do uso da água em 

indústrias (NRTEE, 2001): 

 

 𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻2𝑂

𝑃
  (2.17) 

 

Onde: 

 Consumo Total H2O contabiliza toda a água utilizada (m³/h), tanto no estado líquido 

quanto sob forma de vapor, para produção de uma corrente P de produto; 

 P é a corrente de produto gerado (ton/h). 

 

A Tabela 2.7 resume os parâmetros e finalidades do cálculo do ecoindicador de 

consumo de água. 
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Tabela 2.7 - Aspectos do indicador de Consumo de Água. 

Consumo de Água 

Descrição do Indicador O cálculo do indicador é dado pela quantidade de água 

consumida pela empresa dividida pela quantidade total de 

produtos produzidos em toneladas. 

Unidade de Medida m
3
/ton 

 

Relevância do Indicador 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável tem como 

objetivo o menor consumo de água de modo a contribuir 

para a conservação dos recursos naturais para as gerações 

futuras. 

 

Fonte de Dados e 

Disponibilidade 

 

Massa específica do vapor (kg/m
3
); 

Quantidade total de água captada (m
3
/h) (adutora e poços); 

Quantidade de vapor adquirido (m³/h ou ton/h); 

Quantidade de vapor vendido (m³/h ou ton/h); 

Balanço de água; 

Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (t). 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 

 

Adaptando-se a Equação (2.17) com as considerações feitas, o ecoindicador de 

consumo de água (ECA) pode ser calculado pela Equação (2.18) (em m³/ton): 

 

 

𝐸𝐶𝐴 =  
∑ ±𝑉𝐻2𝑂 𝑙𝑖𝑞(𝑖) ± 𝑉𝐻2𝑂 𝑣𝑎𝑝(𝑖)

𝑁 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑖=1
  

∑  𝑀 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑘=1 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑗,𝑘)

𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑗=1

  (2.18) 

Onde: 

 VH2O liq é o total de água no estado líquido (m³/h) consumida em uma dada produção 

de N produtos (ton/h); 

 VH2O vap é o total de água sob forma de vapor (m³/h) consumida em uma dada 

produção de N produtos (ton/h); 

 O índice i faz referência às correntes materiais do processo avaliado que contém 

água a ser consumida, em um total de N correntes;  
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 O índice j faz referência aos produtos do processo avaliado, em um total de N 

produtos;  

 O índice k faz referência às correntes de saída do processo avaliado que contém 

produtos, em um total de M correntes; 

 O sinal ± indica que as correntes podem ser importadas (sinal +) ou exportadas (sinal 

-). 

 

O volume de vapor gerado na serpentina de um reator no qual ocorre uma reação 

exotérmica deve ser descontado das exportações, pois água tratada e aquecida foi consumida 

na sua geração, e esta água deve ser contabilizada na unidade importadora. 

 

 

2.4.1.4 Geração de efluentes 

 

O termo efluente faz referência aos despejos líquidos provenientes de atividades ou 

processos diversos, e tem de estar em acordo com a qualidade exigida pela legislação vigente 

para não degradar o corpo receptor (CONAMA, 2011). A composição dos efluentes gerados 

por uma indústria depende das rotas de obtenção dos produtos finais. 

Mustafa (1998) apontou as principais fontes de geração de efluentes na indústria: 

 Efluente de sistema de água de resfriamento; 

 Efluente de sistema de geração de vapor; 

 Drenagem de água de processo; 

 Efluente de regeneração de resina de troca iônica; 

 Condensado de purgador; 

 Drenagem de amostrador; 

 Água de resfriamento de drenagem quente; 

 Água de lavagem de filtro; 

 Condensado de trocador de calor; 

 Efluente de sistema de monitoramento de corrosão; 

 Água de selagem de equipamento rotativo; 

 Drenagem de teste hidrostático; 

 Água de resfriamento de amostrador; 
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 Vazamento de água; 

 Drenagem de tanque; 

 Chuva coletada na área industrial; 

 Esgoto sanitário. 

 

A Tabela 2.8 resume os parâmetros e finalidades do cálculo do ecoindicador de 

geração de efluentes: 

 

Tabela 2.8 - Aspectos do indicador de Geração de Efluentes. 

Geração de Efluentes 

Descrição do Indicador O cálculo do indicador é realizado pelas quantidades de efluentes 

líquidos orgânicos, inorgânico e sanitários após tratamento (tanto 

na produção quanto na área administrativa) que sai da unidade 

industrial dividida pela quantidade total de produtos produzidos 

em toneladas. 

Unidade de Medida m
3
/ton 

Relevância do Indicador 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável tem como objetivo a 

menor geração de efluentes possível de modo que, em seu 

descarte e disposição final, estes não contribuam para a poluição 

dos recursos naturais e comprometimento da qualidade do 

ecossistema. 

Fonte de Dados 

e Disponibilidade 

 

Quantidade de efluentes orgânicos (em m
3
/ton); 

Quantidade de efluentes inorgânicos (em m
3
/ton); 

Quantidade de efluente sanitário (em m
3
/ton); 

Estimativa de água pluvial que carrega contaminantes dos 

equipamentos durante o período inicial de chuva; 

Inclui também eventuais efluentes em batelada (em m
3
/ton); 

Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (ton/h). 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 

 

Segundo Pereira (2013), a geração de efluentes em uma unidade industrial pode ser 

resumida em três categorias:  
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(i) Efluentes orgânicos; 

(ii) Efluentes inorgânicos; 

(iii) Efluentes sanitários 

 

Com base na relação da Equação (2.11) e nas considerações feitas, o ecoindicador de 

geração de efluentes (EGE) pode ser calculado pela Equação (2.19) (em m³/ton): 

 

 

𝐸𝐺𝐸 =  
∑ 𝐸𝐹𝑂𝑟𝑔(𝑖)+ 𝐸𝐹𝐼𝑛𝑜𝑟𝑔(𝑖) + 𝐸𝐹𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑖) 

𝑁 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑖=1
  

∑  𝑀 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑘=1 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑗,𝑘)

𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑗=1

  (2.19) 

Onde: 

 EFOrg é o volume total de efluente orgânico (m³/h) gerado por uma dada produção de 

N produtos (ton/h); 

 EFInorg é o volume total de efluente inorgânico (m³/h) gerado por uma dada produção 

de N produtos (ton/h); 

 EFSanitário é o volume total de efluente sanitário (m³/h) gerado por uma dada produção 

de N produtos (ton/h); 

 O índice i faz referência às correntes materiais do processo avaliado que contém 

efluentes, em um total de N correntes;  

 O índice j faz referência aos produtos do processo avaliado, em um total de N 

produtos;  

 O índice k faz referência às correntes de saída do processo avaliado que contém 

produtos, em um total de M correntes. 

 

 

2.4.1.5 Geração de resíduos 

 

Segundo a ABNT NBR 10004, resíduo sólido é todo “resíduo nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Além disso, os resíduos são classificados em 

três categorias: 

(i) Resíduos classe I – Perigosos 

(ii) Resíduos classe II A – Não perigosos/Não inertes 
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(iii) Resíduos classe II B – Não perigosos/Inertes 

 

A Tabela 2.9 resume os parâmetros e finalidades do cálculo do ecoindicador de 

geração de resíduos: 

Tabela 2.9 - Aspectos do indicador de Geração de Resíduos. 

Geração de Resíduos 

Descrição do Indicador O cálculo do indicador de geração de resíduos é realizado pela 

quantidade de resíduos gerados pela unidade industrial (tanto no 

processo produtivo quanto na operação/manutenção e na área 

administrativa) dividida pela quantidade total de produtos 

produzidos em quilogramas ou toneladas. 

 

Unidade de Medida ton/ton ou kg/ton 

 

Relevância do Indicador A busca pelo desenvolvimento sustentável tem como objetivo a 

menor geração de resíduos possível, de modo que, em seu 

descarte e disposição final, seja possível a eliminação, 

minimização, reutilização e reciclagem interna e externa do 

processo produtivo, adequando-se à capacidade de suporte 

ambiental. 

Trata-se de um indicador de desempenho operacional e de 

gerenciamento. A quantidade de resíduos gerados é um fator 

estratégico no custo do processo produtivo e indicativo de 

competitividade. 

 

Fonte de Dados e 

Disponibilidade 

Quantidade de material de descarte (reciclável ou não) sólido ou 

semissólido proveniente do processo de produção e das áreas 

administrativas (ton/h ou kg/h); 

Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (ton/h); 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 
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Segundo Pereira (2013), a geração de resíduos em uma unidade industrial pode ser 

resumida em duas categorias:  

(i) Resíduos do processo; 

(ii) Resíduos da área administrativa. 

 

Com base na relação da Equação (2.11) e nas considerações feitas, o ecoindicador de 

geração de resíduos (EGR) pode ser calculado pela Equação (2.20) (em kg/t ou ton/ton): 

 

 

𝐸𝐺𝑅 =  
∑ 𝑅𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (𝑥)

𝑁 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑥=1
 + ∑  𝑅𝐴𝑑𝑚(𝑦)

𝑀 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑦=1

∑  𝑀 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑘=1 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 (𝑗,𝑘)

𝑁 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑗=1

  (2.20) 

 

 

Onde: 

 RProcesso é a carga total de resíduos (kg/h ou ton/h) proveniente do processo, gerado 

por uma dada produção de N produtos (ton/h); 

 RAdm é a carga total de resíduos (kg/h ou ton/h) proveniente da área administrativa, 

gerado por uma dada produção de N produtos (ton/h); 

 O índice x faz referência aos diferentes resíduos provenientes do processo, em um 

total de N resíduos; 

 O índice y faz referência aos diferentes resíduos provenientes da área administrativa, 

em um total de M resíduos;  

 O índice j faz referência aos produtos do processo avaliado, em um total de N 

produtos;  

 O índice k faz referência às correntes de saída do processo avaliado que contém 

produtos, em um total de M correntes. 

 

Dessa forma foram apresentadas as formulações gerais para o desenvolvimento dos 

principais ecoindicadores utilizados na indústria: consumo de água, consumo energético, 

emissão de CO2, geração de resíduo e geração de efluentes, bem como os principais processos 

para produção de DME a partir da sua rota indireta, e a conversão de misturas gasosas de alto 

teor de CO2 como o biogás em gás de síntese. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS PROCESSOS 

 

 

Neste capítulo serão discutidos os três processos individuais que em conjunto 

constituem a planta proposta para a produção de DME a partir do biogás e do gás associado: a 

planta de reforma seca, a planta de produção de metanol e a planta de produção de DME. 

Para o desenvolvimento da simulação das plantas desejadas, foram utilizados como 

base artigos de Luyben, 2011. Parâmetros como a cinética de reação, as dimensões e 

especificação dos equipamentos utilizados, e as condições operacionais foram escolhidas com 

base na literatura técnico-cientifica. 

A simulação dos processos foi realizada com o auxílio do software de simulação 

UNISIM® Design Suite R390 da empresa Honeywell
1
. Como padrão, todas as simulações 

foram realizadas em estado estacionário. Os resultados obtidos foram utilizados para o cálculo 

dos ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e consumo de água, que serão 

discutidos juntamente com os resultados da simulação no capítulo de discussão de resultados. 

  

                                                 

1
 Licenciado para fins acadêmicos para a Universidade Federal Fluminense. 
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3.1 DESCRIÇÕES DAS PLANTAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE DME 

 

 

3.1.1 Análise da planta de reforma seca 

 

A primeira planta no processo consiste na planta que irá converter o biogás ou o gás 

associado, o reagente e matéria-prima primária utilizada no processo, em gás de síntese, 

intermediário do processo, através do método da reforma seca. O processo apresentado por 

Gopaul e Dutta (2015) propõe uma planta simples com a entrada da corrente no reator e uma 

corrente de a saída com o produto final desejado. 

O fluxograma do processo com os equipamentos utilizados, as correntes de 

alimentação e de produto e as condições operacionais está apresentado na Figura 3.1. 

 

Figura 3. 1 – Planta de produção de gás de síntese. 

 

 

Para esta análise, o gás de aterro, originalmente descrito como landfill gas e um dos 

diversos tipos de biogás utilizado nos estudos de Gopaul e Dutta (2015), foi escolhido como 

exemplo de uma mistura gasosa contendo alto teor de CO2 e será usado como carga de 

alimentação do reator.  

Assim, a corrente de alimentação do processo é constituída pelo biogás, com vazão 

molar de 1 kmol/h, e composição conforme descrita na Tabela 3.1, a uma pressão de 1 atm e 

temperatura de 850 ºC. Esta corrente é diretamente impulsionada até o reator, sem o auxílio 

de equipamentos auxiliares. 

  



59 

 

Tabela 3.1 – Corrente de alimentação de Biogás. 

Vazão Molar: 1 kmol/h 

Componente Fração Molar 

Metano (CH4) 0,5000 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,3500 

Nitrogênio (N2) 0,1300 

Oxigênio (O2) 0,0300 

Fonte: Gopaul e Dutta (2015) 

 

A reação ocorre no reator do tipo Gibbs, presente na maioria dos softwares de 

simulação. O reator de Gibbs é um reator de equilíbrio que calcula o rendimento e os produtos 

de acordo com o método de cálculo de minimização da energia livre de Gibbs para as 

determinadas pressões e temperaturas de operação e das vazões de entrada dos componentes 

no reator. A reação da reforma seca ocorre a uma temperatura de 950 ºC e a uma pressão de 1 

atm. 

Os valores obtidos para a corrente de produtos final que sai do reator estão descritos 

na Tabela 3.2. Com os parâmetros descritos, tem-se uma conversão de 99% de metano e uma 

razão de H2/CO de 1,34 e uma formação de depósito de coque no reator.  

 

Tabela 3.2 – Corrente de Gás de Síntese. 

Vazão Molar: 1,965 kmol/h 

Componente Vazão Molar (kmol/h) 

Hidrogênio (H2) 0,98 

Monóxido de Carbono (CO) 0,73 

Carvão (C) 0,11 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,01 

Nitrogênio (N2) 0,13 

Metano (CH4) 0,005 

Fonte: Gopaul e Dutta (2015) 
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Portanto, descreveram-se condições operacionais, parâmetros de compostos, o reator e 

as informações necessárias para simular a planta de produção de gás de síntese via reforma 

seca de metano segundo Gopaul e Dutta (2015). 

 

 

3.1.2 Análise da planta de produção de metanol 

 

A segunda planta no processo refere-se a planta que transforma o gás de síntese obtido 

na etapa anterior em metanol, intermediário do processo. O processo apresentado por Luyben 

(2011) propõe a produção de metanol de alta pureza via conversão de gás de síntese em um 

reator tubular resfriado. Devido à formação de água como subproduto da reação, torna-se 

necessário uma posterior etapa de destilação, com objetivo de separação e purificação do 

composto desejado.  

O fluxograma do processo com os equipamentos básicos (reatores, colunas, 

separadores, trocadores de calor, compressores, bombas e válvulas), as correntes de entrada e 

saída e as condições operacionais está apresentado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Planta de produção de metanol. 

 

Fonte: Adaptado - Luyben (2011). 

 

A corrente de alimentação do processo é constituída de gás de síntese, com vazão 

molar de 11450 kmol/h, e composição conforme descrita na Tabela 3.3, a uma temperatura de 

50 ºC e uma pressão de 51,2 bar. Esta corrente é comprimida a uma pressão de 110 bar em um 

sistema de compressão dois estágios, com resfriamento intermediário.  

Posteriormente a esta etapa, se junta à corrente de alimentação duas correntes de 

reciclo provenientes da etapa de separação do produto. A corrente resultante, que está a uma 

temperatura de 53 ºC, então entra em um trocador de calor (FEHE – feed effluent heat 

exchanger) que irá aproveitar o calor absorvido durante a reação da corrente efluente do 

reator, como forma de integração energética.  Este trocador do tipo casco e tubo tem uma área 

de troca térmica de 2157 m
2
 e um coeficiente global de 144 kcal/h·m

2
·K. Após a troca térmica 

com a corrente efluente do reator, sai a 145 ºC sendo novamente aquecida em um aquecedor 

pré-reator (HX3) até chegar a 150 ºC. 
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Tabela 3.3 – Corrente de alimentação. 

Vazão Molar: 11450 kmol/h 

Componente Fração Molar 

Hidrogênio (H2) 0,6746 

Nitrogênio (N2) 0,0030 

Monóxido de Carbono (CO) 0,2298 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,0686 

Metano (CH4) 0,0217 

Água (H2O) 0,0023 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011) 

 

A reação ocorre no reator tubular do tipo PFR (Plug Flow Reactor). Este é constituído 

por 8000 tubos com um comprimento de 12,2 m e 0,03675 m de diâmetro. Devido ao fato da 

reação ser exotérmica, precisa-se de um sistema de refrigeração para melhorar o rendimento 

do processo. O reator é resfriado por uma corrente fria de água de vazão constante que troca 

calor com o reator a um coeficiente de troca térmica global de 244 kcal/h·m
2
·K, fazendo com 

que a corrente efluente do reator saia a uma temperatura de 266 ºC. O catalisador utilizado, 

cuja composição não foi especificada, possui uma densidade de 2000 kg/m
3
 e a fração de 

vazios do leito reacional é de 0.5. 

A corrente de produtos, após ter passado no trocador FEHE, é novamente resfriada em 

um trocador de calor até uma temperatura de 38 ºC, onde é parcialmente condensada.  

Considerando as etapas entre a entrada do reator e a saída do resfriador, tem-se uma perda de 

carga de 3,4 bar. Os produtos são levados a um tanque, que opera a 38 ºC e 106,5 bar e onde 

serão separadas as fases.  

A maior parte da corrente de vapor é comprimida novamente a uma pressão de 110 bar 

e reciclada, enquanto uma pequena parte é purgada, para remoção dos inertes (gás metano e 

nitrogênio). Purga-se nessa etapa e não entrada da planta, direto da corrente de alimentação, 

para que a fração de inertes na corrente cresça e assim tenha-se uma menor perda de 

reagentes. 

Devido à alta pressão de operação do tanque separador, a corrente líquida ainda possui 

uma quantidade significativa de compostos leves em sua composição. De modo que estes 

compostos não aumentem significantemente o custo do processo de destilação, pois precisaria 
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trabalhar-se a baixas temperaturas ou altas pressões, utiliza-se um vaso flash antes para sua 

separação. O vaso flash opera a uma pressão de 2 bar, o que faz com que os compostos leves 

sejam separados na corrente gasosa, que é recomprimida até 110 bar e agregada a corrente de 

reciclo que sai do separador, se juntando a alimentação para entrada do reator. A corrente 

líquida do vaso é então bombeada para a coluna de destilação. 

A coluna de destilação possui 42 estágios, incluindo condensador e refervedor, sendo 

o 27º o estágio de alimentação. A pressão de operação é de 1 bar e a temperatura do tambor de 

refluxo é de 50 ºC, para que água de resfriamento possa ser usada no condensador. A corrente 

de vapor que sai do condensador, de vazão muito pequena e contendo inertes é recomprimida 

a 110 bar e forma a segunda corrente de reciclo que se junta a corrente de alimentação do 

reator. 

A coluna tem três parâmetros de especificação. Dois parâmetros são utilizados para 

definir as composições desejadas de limite para os produtos de fundo (0,01% molar de 

metanol) e de topo (0,1% molar de água). O terceiro parâmetro definido é a temperatura de 

operação do refluxo, conforme anteriormente discutido, que define a quantidade de vapor que 

irá sair pelo condensador. Como a separação entre água e metanol é fácil, utiliza-se um baixo 

valor de razão de refluxo (0,407). A Tabela 3.4 mostra as dimensões e configurações da 

coluna. 

 

Tabela 3.4 – Coluna de Destilação C1. 

Variável Valor e Unidade 

Número de Estágios 42 

Estágio de Alimentação 27º 

Distanciamento entre Pratos 2 pés 

Razão de Refluxo 0,407 

Pressão de Operação do Topo 1,0 bar 

Pressão de Operação do Fundo 1,0 bar 

Queda de Pressão no Condensador 0 bar 

Queda de Pressão no Refervedor 0 bar 

Diâmetro da Coluna 5,405 m 

Condensador Parcial 

Fonte: Luyben (2011). 
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Os parâmetros cinéticos para as reações de conversão de gás de síntese foram 

adaptados para atender o modelo de reação de catálise heterogênea do UNISIM. Com base na 

informação fornecida pelo autor acerca do catalisador e na cinética de reação apresentada 

mais detalhadamente no item 2.3.2, os parâmetros cinéticos utilizados estão apresentados nas 

Tabelas 3.5 e 3.6. 

 

Tabela 3.5 – Parâmetros cinéticos da Conversão a Metanol para a Reação 1. 

Reação 1: CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O 

Numerador 

A 1.8E-12 A’ 7.0E+08 

E (kJ/kmol) -3.7E+04 E’ (kJ/kmol) 1.9E+05 

Denominador 

Ordem Exponencial: 3 

Termo 1: A 0 E 0 

Termo 2: A 3.5E+03 E 0 

Coeficientes da Ordem de Reação 

Ordem 
Numerador Denominador 

Direta Reversa Termo 1 Termo 2 

CO2 1 0 0 0 

H2 1 -2 0 -1 

CH3OH 0 1 0 0 

H2O 0 1 0 1 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011) 
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Tabela 3.6 – Parâmetros cinéticos da Conversão a Metanol para a Reação 2. 

Reação 2: CO2 + H2 → CO + H2O 

Numerador 

A 1.2E+09 A’ 1.0E+07 

E (kJ/kmol) 9.5E+04 E’ (kJ/kmol) 5.5E+04 

Denominador 

Ordem Exponencial: 1 

Termo 1: A 0 E 0 

Termo 2: A 3.5E+03 E 0 

Coeficientes da Ordem de Reação 

Ordem 
Numerador Denominador 

Direta Reversa Termo 1 Termo 2 

CO2 1 0 0 0 

H2 0 -1 0 -1 

CO 0 1 0 0 

H2O 0 1 0 1 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011) 

 

Os valores obtidos para as correntes finais desta planta estão descritos na Tabela 3.7. 

 

Tabela 3.7 – Correntes finais da Planta de Metanol. 

Corrente Metanol Água Vent 

Vazão Molar (kmol/h) 3310,9 707 872 

Metanol (CH3OH) 0,989 0,0001 0,005 

Hidrogênio (H2) 0,001 0,0000 0,551 

Nitrogênio (N2) 727 ppm 0,0000 0,040 

Monóxido de Carbono (CO) 896 ppm 0,0000 0,039 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,009 0,0000 0,080 

Metano (CH4) 198 ppm 0,0000 0,285 

Água (H2O) 0,001 0,9999  595 ppm 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011) 
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Assim, apresentam-se as condições operacionais, equipamentos e parâmetros 

necessários para simular a planta de produção de metanol proposta por Luyben (2011). 

 

 

3.1.3 Análise da planta de produção de DME 

 

A terceira planta no processo constitui a última etapa do processo: a planta que 

transforma o intermediário metanol no produto final desejado, o DME. Assim como na planta 

de metanol, a planta proposta por Luyben (2011) utiliza um reator tubular resfriado para a 

produção de DME via desidratação do metanol.  Como há a presença dos três compostos 

misturados, necessita-se de uma etapa de destilação para purificação e separação do produto e 

outra etapa de destilação para que possa ser realizado o reciclo do metanol não convertido 

inicialmente. 

O fluxograma da planta de DME, contendo informações sobre as correntes do 

processo, as condições de operação e os equipamentos básicos (reatores, colunas, separadores, 

trocadores de calor, compressores, bombas e válvulas) está apresentado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Planta de produção de DME.

 

Fonte: Adaptado de Luyben (2011). 

 

A corrente de alimentação de metanol, constituída de 99% de metanol e 1% de água, 

com uma vazão molar de 500 kmol/h se junta a corrente de reciclo de metanol que sai da 

coluna de destilação e é enviada a um trocador de calor, que irá aproveitar o calor da corrente 

efluente do reator e que possui coeficiente global de troca térmica de 0,28 kW/m
2
·K, sendo 

aquecida até 400 K. 

Após o pré-aquecimento, a corrente entra no vaporizador, que opera a uma pressão de 

13,5 atm e uma temperatura de 423 K. Após ter ocorrido à mudança de fase, a corrente 

vaporizada então entra em um trocador de calor (FEHE – feed effluent heat exchanger) que irá 

aproveitar o calor absorvido durante a reação da corrente efluente do reator, como forma de 

integração energética.  Este trocador do tipo casco e tubo tem um coeficiente global de 0,17 

kW/m
2
·K. Após a troca térmica com a corrente efluente do reator, sai a 628 K e entra no 

reator. 
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O reator tubular em que ocorre a reação é do tipo PFR (Plug Flow Reactor). Para esta 

reação, utiliza-se um equipamento constituído por 300 tubos com um comprimento de 10 m e 

0,0245 m de diâmetro. Como a reação de desidratação tem característica exotérmica, precisa 

de um sistema de refrigeração para melhorar a conversão dos reagentes. O sistema de 

refrigeração utilizado é de uma corrente de água de resfriamento vazão constante que troca 

calor com o reator a um coeficiente de troca térmica global de 0,28 kW/m
2
·K. Assim, a 

corrente efluente do reator sai a uma temperatura de 658 K. O catalisador utilizado, cuja 

composição não foi especificada, possui uma densidade de 2500 kg/m
3
 e a fração de vazios do 

leito reacional é de 0,4. 

O efluente quente do reator é levado ao trocador de calor FEHE, e é consequentemente 

resfriado a uma temperatura de 467 K. O vapor então é resfriado novamente em um trocador 

de calor que pré-aquece as correntes frescas de alimentação, fazendo com que sua temperatura 

se reduza até 417 K. Antes de entrar na coluna de destilação, a corrente passa por um último 

resfriador, até que saia a uma temperatura de 351 K e uma pressão de 10,5 atm. 

A primeira coluna de destilação possui 22 estágios, no qual o estágio de alimentação é 

o 12º estágio. A coluna opera a uma pressão de 10 atm. Como a separação desejada é 

facilmente obtida, trabalha-se com um baixo valor de razão de refluxo, 0,38. A corrente de 

destilado é o produto final desejado, com uma composição de DME de alta pureza de cerca de 

99,9% e 0,1% de metanol em base molar. O produto de fundo, formado por uma mistura entre 

água e metanol, é enviado para a segunda coluna de destilação, a uma temperatura de 433 K e 

10,2 atm. 

A segunda coluna de destilação é responsável por produzir como produto de topo um 

destilado com metanol de alta pureza, contendo 99,87% de metanol, 0,03% de DME e 0,10% 

de água em base molar, que será bombeado de volta ao sistema como a corrente de reciclo de 

metanol. O produto de fundo é composto basicamente por água (99,9% em base molar). A 

coluna opera a 1 atm e devido as baixas temperaturas, utiliza água de resfriamento no 

condensador e vapor de baixa pressão do refervedor, representando uma grande economia 

energética. As Tabelas 3.8 e 3.9 descrevem os parâmetros das colunas C1 e C2, 

respectivamente. 
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Tabela 3.8 – Coluna de Destilação C1. 

Variável Valor e Unidade 

Número de Estágios 22 

Estágio de Alimentação 12º 

Distanciamento entre Pratos 2 pés 

Razão de Refluxo 0,3856 

Pressão de Operação do Topo 10,0 atm 

Pressão de Operação do Fundo 10,2 atm 

Queda de Pressão no Condensador 0 bar 

Queda de Pressão no Refervedor 0 bar 

Diâmetro da Coluna 0,8065 m 

Condensador Total 

Fonte: Luyben (2011) 

 

Tabela 3.9 – Coluna de Destilação C2. 

Variável Valor e Unidade 

Número de Estágios 27 

Estágio de Alimentação 16º 

Distanciamento entre Pratos 2 pés 

Razão de Refluxo 1,303 

Pressão de Operação do Topo 1,0 atm 

Pressão de Operação do Fundo 1,26 atm 

Queda de Pressão no Condensador 0 bar 

Queda de Pressão no Refervedor 0 bar 

Diâmetro da Coluna 1,086 m 

Condensador Total 

Fonte: Luyben (2011) 

 

Os parâmetros cinéticos para a reação de desidratação catalítica de metanol foram 

adaptados para atender o modelo de reação de cinética do UNISIM. Com base na informação 

fornecida pelo autor acerca do catalisador e na cinética de reação apresentada mais 
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detalhadamente no item 2.3.3, os parâmetros cinéticos utilizados estão apresentados na Tabela 

3.10. 

 

Tabela 3.10 – Parâmetros cinéticos da Conversão a DME. 

Reação 1: 2 CH3OH → CH3OCH3 + H2O 

A (kmol/m
3
.s) 0,34 A’ (kmol/m

3
.s) 5,6 

E (kJ/kmol) 80480 E’(kJ/kmol) 105928 

Coeficientes da Ordem de Reação 

Ordem Direta Reversa 

CH3OH 1.00 -1.00 

CH3OCH3 0.00 1.00 

H2O 0.00 1.00 

Fonte: Luyben (2011) 

 

Os valores obtidos para as correntes finais desta planta estão descritos na Tabela 3.11.  

Assim, apresentam-se equipamentos, parâmetros e condições de operação necessária para 

simular a planta de produção de DME proposta por Luyben (2011). 

 

Tabela 3.11– Correntes finais da Planta de DME. 

Corrente DME Água 

Vazão Molar (kmol/h) 355.17 252.5 

Metanol (CH3OH) 0.001 0.001 

DME (CH3OCH3) 0.999 0.000 

Água (H2O) 0.000 0.999 

Fonte: Luyben (2011) 
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3.2 PACOTE TERMODINÂMICO 

 

Uma das características do software utilizado para a simulação de processos químicos, 

no caso deste trabalho, o software UNISIM® Design Suite R390 é a possibilidade de escolher 

e trabalhar com diversos pacotes termodinâmicos. Estes pacotes, já presentes no banco de 

dados do programa, contêm as equações ou modelos matemáticos que vêm a serem utilizados 

para o cálculo das variáveis no simulador. 

Mediante ao este fato, deve-se escolher o pacote termodinâmico de acordo com as 

características do sistema a ser estudado, com atenção aos parâmetros de compostos presentes 

no processo e as condições operacionais que vão ser empregadas.  

Para cada planta, utilizou-se um pacote que melhor se adequava aos seus 

componentes, critério este também adotado pelos autores. Para planta de reforma seca, 

utilizou-se o pacote termodinâmico Peng-Robinson, que baseia-se nas equações de estado 

desenvolvidas por Peng e Robinson, e acredita-se que seja um dos modelos que melhor se 

aproxima a realidade quando os componentes são em sua maioria, hidrocarbonetos, pois esse 

modelo foi desenvolvido com base em processos envolvendo gás natural (PRAUSNITZ et al., 

2011). 

Para a planta de produção de metanol, o pacote termodinâmico escolhido foi o SRK, 

cuja base está nas equações de estado de Soave-Redlich-Kwong. Devido a maior presença de 

metanol e água e consequentemente um menor teor de hidrocarbonetos, este pacote se 

aproxima mais fielmente aos parâmetros encontrados empiricamente do que a equação de 

Peng-Robinson, por ser mais simplificada. 

Finalmente, para a planta de produção de DME utilizou-se o pacote termodinâmico 

UNIQUAC (Universal Quasi Chemical). Este pacote se baseia no modelo UNIQUAC para o 

cálculo do coeficiente de atividade dos compostos. As equações utilizam mecânica estatística 

e os conceitos da teoria quase-química de Guggenheim (ABRAMS & PRAUSNITZ, 1975). É 

um dos modelos que apresenta com maior precisão os equilíbrios entre as fases liquido e 

vapor, o que se torna mais desejado devido a esta planta possuir um maior teor de compostos 

orgânicos que as demais, implicando em uma maior complexidade no equilíbrio líquido-vapor 

devido a polaridade dos componentes. 
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As equações de Peng-Robinson (3.1), de Soave-Redlich-Kwong (3.2), e do modelo 

UNIQUAC (3.5 e 3.6) estão descritas a seguir, com seus respectivos parâmetros (3.3) (3.4) 

(3.7) (3.8) (3.9) (3.10) (3.11)  (PRAUSNITZ et al., 2011). 
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Nestas equações, P é a pressão, Pc é a pressão crítica, T é a temperatura, Tc é a 

temperatura crítica, Vm é o volume molar dos gases, ω é o fator acêntrico, γ é o coeficiente de 

atividade, x é a fração molar do componente, a, b, α, θ, θ’, l, τ e Φ
*
 são parâmetros, Δu é o 
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termo característico de energia entre os componentes, z é o fator de compressibilidade e β, q, r 

são constantes característicos dos componentes. 

Portanto, foram apresentadas as equações características dos pacotes termodinâmicos 

adotados para este trabalho. 

 

 

3.3 ECOINDICADORES PARA A PRODUÇÃO DE DME VIA BIOGÁS 

 

 

3.3.1 Produção 

 

Como não há informação disponibilizada pelos autores sobre o custo de produção, ou 

sobre os valores de venda dos produtos, considera-se a produção como o elemento 

econômico-financeiro para a construção dos ecoindicadores. 

A produção (em ton/h fornecida pelo software UNISIM) será considerada como a 

corrente final contendo o produto desejado. No caso da planta de reforma, esta será a corrente 

que sai do reator, enquanto que na planta de produção de metanol será a corrente de topo da 

torre de destilação e na planta de produção de DME será a corrente de topo da primeira torre 

de destilação. 

 

 

3.3.2 Ecoindicador de consumo de água 

 

Para que seja realizado o cálculo deste indicador, primeiramente é necessário definir o 

consumo de água de cada uma das plantas que constituem o processo analisado: a planta de 

reforma a seca do biogás (3.1.1), a planta de produção de metanol (3.1.2) e a planta de 

produção de DME (3.1.3) e então definir o termo relativo a produção.  

Para o cálculo das vazões de água dos resfriadores e condensadores, foram utilizados 

os valores da energia removida dos resfriadores e condensadores, presente nas respectivas 

correntes de energia fornecidas pelo software UNISIM. Como os autores não especificam as 

condições de operação da água de resfriamento utilizada nos resfriadores e condensadores, 
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utilizou-se como referência os heurísticos de Seider et al. (2003) e Turton et al. (2008). A 

Tabela 3.12 contém os parâmetros de entrada e saída utilizados para a água de resfriamento. 

 

Tabela 3.12– Condições operacionais da água de resfriamento. 

Propriedade Entrada Saída 

Temperatura (°F) 90 120 

Pressão (bar) 5,16 4,96 

Fonte: Adaptado de Seider et al. (2003) e Turton et al. (2008). 

 

Insere-se um aquecedor (simulando a troca de calor das correntes do sistema nos 

resfriadores ou condensadores) e define-se a energia utilizada no aquecedor de valor igual ao 

respectivo valor de energia removido pelo referido resfriador ou condensador. Ajusta-se 

pressão e temperatura nas correntes de entrada e saída (água pura) conforme a Tabela 3.12. 

Desta forma, com o software UNISIM, pode-se obter a vazão de água de resfriamento 

necessária para cada resfriador e condensador. Considerando-se que o sistema de água de 

resfriamento é fechado, deve-se contabilizar para o cálculo dos ecoindicadores de consumo de 

água apenas as perdas ao longo desse sistema (em geral, perdas por arraste, evaporação e 

purga). Será utilizado um fator de perda de 1% em relação ao total de água utilizada para 

resfriamento (BATISTA, 2015). 

Para o cálculo da vazão de vapor dos refervedores, aquecedores e da vazão de vapor 

gerada pelos reatores, utilizou-se como base a corrente de energia fornecida pelo software 

UNISIM para a troca térmica.  Como o autor não especifica as características do vapor 

gerado, utilizou-se como referência os heurísticos de Seider et al. (2003) e Turton et al. (2008), 

considerando, para fins de cálculos, que ele seja um vapor padrão de alta pressão. Para melhor 

aproveitamento energético, trabalha-se com vapor saturado, pois o calor fornecido pela 

condensação do vapor é muito superior ao trocado por variação de temperatura, o que pode 

ser justificado comparando os valores de calor de vaporização e calor específico da água em 

uma mesma condição de operação. Assim, utilizou-se os valores de pressão de saturação do 

vapor na temperatura de operação para entrada nos refervedores da coluna, de modo que o 

vapor saturado que entra no equipamento saia como líquido saturado. 

 A Tabela 3.13 contém os parâmetros de entrada e saída utilizados para o vapor de alta 

pressão. 



75 

 

 

Tabela 3.13– Condições operacionais do vapor gerado pelas caldeiras. 

Propriedade Entrada Saída 

Temperatura (°C) 32 254 

Pressão (bar) 1 41,06 

Fração de vapor 1,0 0,0 

Calor específico (kcal/kmol·°C) 10,375 23,898 

Calor de vaporização (kcal/kmol) 7413,5 7413,5 

 

Insere-se um resfriador (simulando a troca de calor das correntes do sistema com os 

aquecedores ou refervedores) e define-se a energia utilizada no resfriador de valor igual ao 

respectivo valor de energia fornecida pelo referido aquecedor ou refervedor. Ajusta-se pressão 

e temperatura nas correntes de entrada e saída (vapor puro) conforme a Tabela 3.13. Assim, 

com o software UNISIM, é possível encontrar a vazão de vapor necessária desejada para cada 

equipamento. Considerando-se que o sistema de água tratada e aquecida é fechado, deve-se 

contabilizar para o cálculo dos ecoindicadores de consumo de água apenas as perdas ao longo 

desse sistema (em geral, perdas nas etapas de tratamento da água e na caldeira). Será utilizado 

um fator de perda de 2% em relação ao total de água utilizada para geração de vapor 

(BATISTA, 2015). 

 

 

3.3.2.1 Ecoindicador de consumo de água na planta de reforma seca do biogás 

 

Como a planta de biogás é uma planta muito simples, consistindo somente de um 

equipamento (o reator de Gibbs) e devido a este fato, não haver consumo de água durante o 

processo (não há utilização de condensadores ou resfriadores e o reator opera a aquecimento 

por fornalha), não se calculará o ecoindicador de consumo de água para esta planta. 
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3.3.2.2 Ecoindicador de consumo de água na planta de produção de metanol 

 

Novamente, com base na equação generalizada do ecoindicador de consumo de água 

(2.18) proposta por Pereira (2013), é possível realizar uma adaptação para o processo de 

produção de metanol: 
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Na equação 3.12, a variável ECAMeOH representa o ecoindicador de consumo de água 

para a planta de produção de metanol, em m³/ton. As variáveis mHX1 e mHX4 correspondem às 

vazões de água de resfriamento utilizadas nos resfriadores HX1 e HX4 respectivamente. A 

variável mHX3 corresponde à vazão de vapor utilizado no aquecedor HX3, e mVapor-Reator é a 

vazão de vapor que sai da serpentina do reator. A variável mCC representa a vazão de água de 

resfriamento utilizada no condensador de topo da coluna de destilação C1 enquanto o termo 

mRC representa a vazão de vapor utilizada no refervedor da mesma coluna de destilação. A 

variável λREF é o fator de perda do sistema de água de resfriamento, e λBFW é o fator de perda 

do sistema de água tratada e aquecida. 

   Assim, apresentaram-se as variáveis requeridas para o cálculo do ecoindicador de 

consumo de água da planta de produção de metanol. 

 

 

3.3.2.3 Ecoindicador de consumo de água na planta de produção de DME 

 

Assim como no item anterior, utilizando como base a equação generalizada do 

ecoindicador de consumo de água (2.18) proposta por Pereira (2013), pode-se realizar uma 

adaptação para o processo de produção de DME: 
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Na equação 3.13, a variável ECADME representa o ecoindicador de consumo de água 

para a planta de produção de DME, em m³/ton. O termo mR1 corresponde a vazão de água de 

resfriamento utilizada no resfriador R1 enquanto a variável mVAP corresponde a vazão de 

vapor utilizado no vaporizador. As variáveis mCC1 e mCC2 representam a vazão de água 

utilizada no condensador de topo das colunas de destilação C1 e C2 respectivamente enquanto 

os termos mRC1 e mRC2 representam a vazão de vapor utilizada nos refervedores das mesmas 

colunas de destilação. A variável mVapor-Reator é a vazão de vapor que sai da serpentina do 

reator. A variável λREF é o fator de perda do sistema de água de resfriamento, e λBFW é o fator 

de perda do sistema de água tratada e aquecida. 

Assim, apresentaram-se as variáveis requeridas para o cálculo do ecoindicador de 

consumo de água da planta de produção de DME. 

 

 

3.3.3 Ecoindicador de consumo energético 

 

De modo que este indicador seja calculado, deve-se em primeiro lugar definir o 

consumo energético para cada uma das plantas que constituem o processo analisado: a planta 

de reforma a seca do biogás (3.1.1), a planta de produção de metanol (3.1.2) e a planta de 

produção de DME (3.1.3) e posteriormente definir o termo relativo a produção. O presente 

trabalho não desenvolveu simulação de utilidades para nenhuma das plantas de processo 

avaliadas, de modo que foram desconsiderados os consumos energéticos de bombas e 

compressores do sistema de utilidades. 

 

 

3.3.3.1 Ecoindicador de consumo energético na planta de reforma seca do biogás 

 

A partir da equação generalizada do ecoindicador de consumo energético (2.14) 

apresentada com base nos trabalhos desenvolvidos por Pereira (2013), pode se realizar uma 

adaptação para o processo de reforma seca de biogás: 
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Na equação 3.14, a variável ECERS representa o ecoindicador de consumo energético 

para a planta de reforma seca, em GJ/ton. Devido a simplicidade desta planta, o consumo de 

energia se refere somente ao calor gerado pela fornalha utilizado para o aquecimento do 

reator. A produção total corresponde a corrente de gás de síntese que sai do reator. 

O termo EAQUECIMENTO corresponde a energia consumida na fornalha pela queima de 

combustível para geração do calor a ser utilizado no reator, ajustada pela eficiência da queima 

da fornalha. 

Assim, foram apresentadas as variáveis requisitadas para o cálculo do ecoindicador de 

consumo energético da planta de reforma seca do biogás. 

 

 

3.3.3.2 Ecoindicador de consumo energético na planta de produção de metanol 

 

Novamente, com base na equação generalizada do ecoindicador de consumo 

energético (2.14) proposta nos trabalhos desenvolvidos por Pereira (2013), pode se realizar 

uma adaptação para o processo de produção de metanol: 
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Na equação 3.15, a variável ECEMeOH representa o ecoindicador de consumo 

energético para a planta de produção de metanol, em GJ/ton. As variáveis EK1, EK2, EK3, EK4 e 

EKflash são as energias consumidas pelos respectivos compressores K1, K2, K3, K4 e Kflash, 

todos operados com eletricidade. As eficiências dos compressores já estão consideradas no 

valor fornecido pelo simulador. Os termos ERC e EHX3 correspondem às energias consumidas 

na caldeira pela queima de combustível para geração do vapor, ajustadas pela eficiência da 

queima da caldeira, a ser utilizado no refervedor da coluna de destilação e no aquecedor HX3, 

respectivamente. 

A energia exportada em forma de vapor, gerada pelo resfriamento do reator, não deve 

ser considerada para o cálculo do ecoindicador, pois não foi utilizada nenhuma outra fonte 

energética para a sua geração, e sim utilizado o calor liberado pela reação exotérmica. 
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Desta forma, apresentaram-se as variáveis requisitadas para o cálculo do ecoindicador 

de consumo energético da planta de produção de metanol. 

 

 

3.3.3.3 Ecoindicador de consumo energético na planta de produção de DME 

 

Assim como nos itens anteriores, utilizando como base a equação generalizada do 

ecoindicador de consumo energético (2.14) proposta por Pereira (2013), pode-se realizar uma 

adaptação para o processo de produção de DME: 
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Na equação 3.16, a variável ECEDME representa o ecoindicador de consumo energético 

para a planta de produção de DME, em GJ/ton. As variáveis ERC1, ERC2 e EVAP correspondem 

as energias de cada equipamento consumidas na caldeira pela queima de combustível para 

geração do vapor a ser utilizado nos refervedores de cada coluna de destilação e no 

vaporizador, ajustada pela eficiência da queima da caldeira. O termo EB1 é referente à energia 

elétrica total consumida pelo motor da bomba B1, já considerando uma eficiência adiabática 

de 75% para o bombeamento. 

A energia exportada em forma de vapor, gerada pelo resfriamento do reator, não deve 

ser considerada para o cálculo do ecoindicador, pois não foi utilizada nenhuma outra fonte 

energética para a sua geração, e sim utilizado o calor liberado pela reação exotérmica. 

Portanto, apresentaram-se as variáveis requisitadas para o cálculo do ecoindicador de 

consumo energético da planta de produção de DME. 

 

 

3.3.4 Ecoindicador de emissão de CO2 

 

Para que seja possível calcular este indicador, primeiramente é necessário definir a 

taxa de emissão de CO2 para cada fonte geradora (combustão, indireta ou fugitiva) de cada 

uma das plantas que constituem o processo analisado: a planta de reforma a seca do biogás 
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(3.1.1), a planta de produção de metanol (3.1.2) e a planta de produção de DME (3.1.3) e 

então definir o termo relativo a produção, calculado de forma análogo aos outros indicadores 

apresentados anteriormente.  

Assumindo como hipótese que todas as plantas estejam localizadas no Brasil, os 

coeficientes de emissão de CO2 em relação ao uso da energia elétrica e por queima de gás 

combustível podem ser estimados baseados nos dados fornecidos pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (2015). Considera-se que todas as plantas utilizam apenas gás natural 

como combustível queimado, e assim utiliza-se o fator de emissão médio com valor de 0,0561 

tCO2/GJ de energia gerada. Para o uso da energia elétrica, este trabalho considera a emissão 

média de CO2 decorrente da geração de energia elétrica em 2015. Dessa forma, o valor 

adotado para o coeficiente foi de 0,1244 tCO2/MWh, conforme descrito na Tabela 3.16. 

 

Tabela 3.14– Fatores de Emissão mensal de CO2 do Sistema Interligado Nacional do 

Brasil em tCO2/MWh no ano de 2015. 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

0,1275 0,1321 0,1369 0,1301 0,1258 0,1406 0,1221 

 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média Anual 

0,1183 0,1217 0,1180 0,1127 0,1075 0,1244 

Fonte: MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2015) 

 

Por se tratar de plantas propostas em etapa conceitual, o presente trabalho não 

considera emissões fugitivas por vazamentos ou por transporte de insumos. 

 

 

3.3.4.1 Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de reforma seca do biogás 

 

A partir da equação generalizada do ecoindicador de emissão de CO2 (2.16) 

apresentada com base nos trabalhos desenvolvidos por Pereira (2013), pode se realizar uma 

adaptação para o processo de reforma seca de biogás: 
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Na equação 3.17, a variável EECO2RS representa o ecoindicador de emissão de CO2 

para a planta de reforma seca, em tCO2/ton. Devido a simplicidade desta planta, a única fonte 

de emissão de CO2 se refere ao combustível consumido pela fornalha para geração do calor 

utilizado para o aquecimento do reator. A produção total corresponde a corrente de gás de 

síntese que sai do reator. 

O termo EAQUECIMENTO corresponde a energia consumida na fornalha pela queima de 

combustível para geração do calor a ser utilizado no reator, ajustada pela eficiência da queima 

da fornalha. O termo φCO2 se refere ao coeficiente de emissão de CO2 pela quantidade de 

combustível consumida, em tCO2/GJ (considerando como combustível base o uso do gás 

natural).  

Portanto, apresentaram-se as variáveis requisitadas para o cálculo do ecoindicador de 

emissão de CO2 da planta de reforma seca do biogás. 

 

 

3.3.4.2 Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de produção de metanol 

 

Novamente, com base na equação generalizada do ecoindicador de emissão de CO2 

(2.16) proposta nos trabalhos desenvolvidos por Pereira (2013), pode se realizar uma 

adaptação para o processo de produção de metanol: 

 

      
METANOL

ventCOCALDEIRAHXRCCOKFlashKKKK

MeOH
m

EmEEEEEEE
EECO


 22 34321

2



 

(3.18) 

 

Na equação 3.18, a variável EECO2MeOH representa o ecoindicador de emissão de CO2 

para a planta de produção de metanol, em tCO2/ton. As variáveis EK1, EK2, EK3, EK4 e EKflash 

são as energias consumidas pelos respectivos compressores K1, K2, K3, K4 e Kflash, todos 

operados com eletricidade. O termo γCO2 se refere ao coeficiente de emissão de CO2 pela 

quantidade de energia elétrica consumida, em tCO2/kWh. Os termos ERC e EHX3 

correspondem às energias consumidas na caldeira pela queima de combustível para geração 

do vapor, ajustadas pela eficiência da queima da caldeira, a ser utilizado no refervedor da 

coluna de destilação e no aquecedor HX3, respectivamente. O termo φCO2 se refere ao 
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coeficiente de emissão de CO2 pela quantidade de combustível consumida, em tCO2/GJ (base 

no combustível gás natural).  

O termo Emvent é referente a emissão de fonte geradora fugitiva por queima gasosa no 

flare. Este termo é calculado a partir da equação 3.19: 

 

 )()( kpkCmEm hchc

k

ventvent   (3.19) 

 

Na equação 3.19, o termo mvent é a vazão mássica total da corrente de vent, em ton/h, o 

termo Chc é a composição mássica de um composto de carbono k e phc é a relação mássica de 

CO2 do composto de carbono k, em tCO2/ton de composto de carbono. Considera-se que toda 

corrente de vent é queimada no flare, com combustão completa. Para esta planta, a corrente 

possui de compostos de carbono o metano, além do monóxido de carbono, metanol e o 

próprio CO2. 

Assim, foram apresentadas as variáveis necessárias para o cálculo do ecoindicador de 

emissão de CO2 da planta de produção de metanol. 

 

 

3.3.4.3 Ecoindicador de emissão de CO2 da planta de produção de DME 

 

Assim como nos itens anteriores, utilizando como base a equação generalizada do 

ecoindicador de emissão de CO2 (2.16) proposta por Pereira (2013), pode-se realizar uma 

adaptação para o processo de produção de DME: 
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Na equação 3.20, a variável EECO2DME representa o ecoindicador de emissão de CO2 

para a planta de produção de DME, em tCO2/ton. As variáveis ERC1, ERC2 e EVAP 

correspondem as energias de cada equipamento consumidas na caldeira pela queima de 

combustível para geração do vapor a ser utilizado nos refervedores de cada coluna de 

destilação e no vaporizador, ajustada pela eficiência da queima da caldeira. O termo φCO2 se 

refere ao coeficiente de emissão de CO2 pela quantidade de combustível consumida, em 
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tCO2/GJ (base no combustível gás natural) e será assumido o mesmo valor do que o utilizado 

para o item 3.3.4.2.  

O termo EB1 é referente à energia elétrica total consumida pelo motor da bomba B1, já 

considerando uma eficiência adiabática de 75% para o bombeamento. O termo γCO2 se refere 

ao coeficiente de emissão de CO2 pela quantidade de energia elétrica consumida, em 

tCO2/kWh. 

Desta forma, foram apresentadas as variáveis necessárias para o cálculo do 

ecoindicador de emissão de CO2 da planta de produção de DME. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para o estudo de caso da 

planta proposta de produção de DME via biogás com base na simulação das três plantas 

individuais que a compõe: a planta de reforma seca apresentada originalmente por Gopaul e 

Dutta (2015) e as plantas de produção de metanol e DME apresentadas originalmente por 

Luyben (2011). Com os dados obtidos através das simulações, foi possível então desenvolver 

os ecoindicadores de consumo de água, consumo energético e emissão de CO2 para cada 

planta analisada e para o processo como um todo. 

Portanto, a metodologia pode ser dividida em duas partes: a primeira trata-se da 

simulação dos processos individuais de cada planta com base nos trabalhos de Gopaul (2015) 

e Luyben (2011) e a segunda parte trata-se do desenvolvimento dos ecoindicadores de 

consumo de água, consumo energético e emissão de CO2 de cada planta analisada e depois do 

processo como um todo, com base no trabalho de Pereira (2013). 

 

 

4.1 PLANTA DE REFORMA SECA DO BIOGÁS 

 

A simulação da planta de reforma seca do biogás, que trata de uma planta simples na 

qual o principal equipamento é o reator da reforma, foi baseada na planta desenvolvida por 

Gopaul (2015). 

A modelagem para a conversão utilizada foi da cinética de reação de equilíbrio, 

conforme as reações (2.2) e (2.3), aplicada a um reator do tipo Gibbs com troca de energia. O 

sistema opera em estado estacionário e possui como corrente de alimentação o biogás (de 

características muito semelhantes ao gás associado). 
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O objetivo desta simulação computacional foi obter resultados próximos aos que 

foram reportados por Gopaul (2015), e com estes dados, desenvolver os ecoindicadores de 

consumo energético e emissão de CO2 segundo as equações (3.14) e (3.17). 

Como não foi informado pelo autor detalhes do tipo de aquecimento do reator no 

processo, para que a simulação e o desenvolvimento dos ecoindicadores fossem realizados, 

foi assumido que o reator era aquecido por uma fornalha segundo os heurísticos de Seider 

(2013). 

A solução encontrada foi a solução numérica através da simulação computacional 

realizada pelo software UNISIM R390, e como comparação para validação dos dados, 

utilizou-se novamente como referência a solução encontrada pelo software Aspen Plus 

desenvolvida por Gopaul (2015), em especial para o consumo energético, a conversão e a 

composição dos produtos. 

 

 

4.2 PLANTA DE PRODUÇÃO DE METANOL 

 

A simulação da planta de produção de metanol, uma planta que pode ser dividida em 

três setores: zona de compressão, zona de conversão e zona de separação, foi baseada na 

planta desenvolvida por Luyben (2011). 

A modelagem para a conversão utilizada foi da cinética de catálise heterogênea, com 

os valores adaptados das equações (2.7) e (2.8) e conforme foram descritos nas Tabelas 3.5 e 

3.6, aplicada a um reator do tipo PFR. O reator possui perda de carga de 0,5 bar ao todo, 

resfriamento, e é composto de 8000 tubos de 12,2 m de comprimento e 0,03675 m de 

diâmetro cada. A densidade do catalisador utilizado é de 2000 kg/m
3
 e a fração de vazios do 

leito reacional é de 0,5. O sistema opera em estado estacionário e possui como corrente de 

alimentação o gás de síntese. 

O objetivo desta simulação computacional foi obter resultados próximos aos que 

foram reportados por Luyben (2011), e com estes dados, desenvolver os ecoindicadores de 

consumo de água, consumo energético e emissão de CO2 segundo as equações (3.12), (3.15) e 

(3.18). 
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Como não são informados pelo autor maiores detalhes do processo, como o tipo de 

operação dos compressores, para que a simulação e o desenvolvimento dos ecoindicadores 

fossem realizados, foram assumidas as seguintes hipóteses:  

 

 Todas as bombas operam com energia elétrica; 

 Todos os compressores operam com energia elétrica; 

 Todos os condensadores operam com água de resfriamento em condições de 

operação segundo os heurísticos de Seider (2013); 

 Todos os aquecedores, vaporizadores e refervedores operam com vapor em 

condições de operação segundo os heurísticos de Seider (2013); 

 A corrente de purga “Vent” é enviada para flare, e sofre combustão completa. 

 

A solução encontrada foi a solução numérica através da simulação computacional 

realizada pelo software UNISIM R390, e como comparação para validação dos dados, 

utilizou-se novamente como referência a solução encontrada pelo software Aspen Plus 

desenvolvida por Luyben (2011), em especial para o consumo energético, a conversão e a 

composição dos produtos. 

 

 

4.3 PLANTA DE PRODUÇÃO DE DME 

 

A simulação da planta de produção de DME, uma planta que possui como principais 

elementos o reator tubular resfriado e duas colunas de destilação, foi baseada na planta 

desenvolvida por Luyben (2011). 

A modelagem para a conversão utilizada foi da cinética pseudo-homogênea, com os 

valores adaptados da equação (2.10) e conforme foram descritos na Tabela 3.10, aplicada a 

um reator do tipo PFR. O reator possui perda de carga de 0,5 atm ao todo, resfriamento 

externo, e é composto de 300 tubos de 10 m de comprimento e 0,0245 m de diâmetro cada. A 

densidade do catalisador utilizado é de 2500 kg/m
3
 e a fração de vazios do leito reacional é de 

0,4. O sistema opera em estado estacionário e possui como corrente de alimentação o metanol 

de alta pureza (99,9%). 
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O objetivo desta simulação computacional foi obter resultados próximos aos que 

foram reportados por Luyben (2011), e com estes dados, desenvolver os ecoindicadores de 

consumo de água, consumo energético e emissão de CO2 segundo as equações (3.13), (3.16) e 

(3.20). 

Como não são informados pelo autor maiores detalhes do processo, como o tipo de 

operação das bombas, para que a simulação e o desenvolvimento dos ecoindicadores fossem 

realizados, foram assumidas as seguintes hipóteses:  

 Todas as bombas operam com energia elétrica; 

 Todos os condensadores operam com água de resfriamento em condições de 

operação segundo os heurísticos de Seider (2013); 

 Todos os refervedores, aquecedores e vaporizadores operam com vapor em 

condições de operação segundo os heurísticos de Seider (2013). 

 

A solução encontrada foi a solução numérica através da simulação computacional 

realizada pelo software UNISIM R390, e como comparação para validação dos dados, 

utilizou-se novamente como referência a solução encontrada pelo software Aspen Plus 

desenvolvida por Luyben (2011), em especial para o consumo energético, a conversão e a 

composição dos produtos. 

 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

Os ecoindicadores que foram desenvolvidos neste trabalho são os indicadores de 

consumo de água, consumo energético e de emissão de CO2, desenvolvido com base no 

trabalho realizado por Pereira (2013). 

Para o fator econômico dos indicadores, escolheu-se o indicativo de produção, no 

caso, as correntes contendo o produto final desejado e purificado. Para a planta de biogás, a 

corrente era do gás de síntese, para a planta de produção de metanol a corrente era a de 

metanol, e para a planta de produção de DME, a corrente era de DME. Utilizou-se os valores 

de vazão mássica total das correntes, com unidade de ton/h. 

Para o ecoindicador de consumo de água, considerou-se as águas de resfriamento 

utilizadas nos condensadores das colunas de destilação e resfriadores e o vapor utilizado nos 
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refervedores das colunas de destilação e vaporizadores. Utilizou-se os valores de vazão 

volumétrica total das correntes, com unidade de m
3
/h. 

Para o ecoindicador de consumo energético, considerou-se todas as fontes de energia 

consumida no processo: as bombas e compressores elétricos, os aquecedores, refervedores, os 

condensadores das colunas de destilação e vaporizadores. Utilizou-se os valores de energia 

gastas por hora, em GJ/h. 

Para o ecoindicador de emissão de CO2, considerou-se todas as fontes de geração 

presente no processo, com base nos consumos energéticos das bombas e compressores 

elétricos, os aquecedores, refervedores, os condensadores das colunas de destilação e 

vaporizadores, além da emissão fugitiva pela corrente de purga enviada para flare 

considerando uma combustão completa. Utilizou-se os valores de toneladas de CO2 emitidos 

por hora, em tCO2/h. 

Para este trabalho, não foram considerados os ecoindicadores de geração de resíduos 

sólidos e de efluentes. No cálculo da emissão de CO2, não foi considerada a emissão fugitiva 

por transporte, pois assume-se que os produtos são transportados via tubulações e a emissão 

fugitiva por vazamentos, pois foi considerada desprezível em comparação com as outras 

fontes de geração. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos das simulações 

computacionais realizadas no software UNISIM Design Suite R390 para as simulações de das 

plantas que constituem o processo de produção de DME via biogás: a planta de reforma seca 

apresentada originalmente por Gopaul e Dutta (2015) e as plantas de produção de metanol e 

DME apresentadas originalmente por Luyben (2011), de acordo com os procedimentos visto 

no capitulo 4.  

Ademais, serão apresentados os resultados do cálculo dos ecoindicadores para cada 

planta: os ecoindicadores de consumo de água, consumo energético e emissão de CO2, além 

de discutir o impacto ambiental e as vantagens e desvantagens do processo. 

 

 

5.1 RESULTADOS - PLANTA DE REFORMA SECA DO BIOGÁS 

 

O processo de produção de gás de síntese pela rota da reforma seca de biogás, descrito 

de forma mais detalhada no item 3.1.1, foi simulado com base nos parâmetros e condições 

operacionais como vazões, temperaturas, pressões e composições nos valores apresentados 

por Gopaul e Dutta (2015). A Figura 5.1 descreve o fluxograma da simulação realizada no 

software UNISIM Design Suite R390. A simulação da planta de reforma seca do biogás foi 

realizada conforme os parâmetros. 
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Figura 5.1 – Fluxograma da simulação da planta de reforma seca do biogás. 

 

 

É possível verificar na Tabela 5.1 a comparação dos resultados obtidos para o 

consumo energético do reator na simulação computacional deste trabalho realizada no 

software UNISIM com os resultados apresentados por Gopaul e Dutta (2015), que utilizaram 

o software Aspen Plus. 

 

Tabela 5.1– Comparação do consumo energético da planta de reforma seca de biogás. 

Variável Simulação (kW) 
Gopaul e Dutta (2015) 

(kW) 

Desvio 

(%) 

Aquecimento (Reator Gibbs) 27,92 28,62 2,4 

 

O desvio percentual, calculado com o resultado obtido pelo simulador UNISIM com 

base no resultado dos autores, é utilizado para facilitar a observação quantitativa da 

comparação entre os valores. 

De acordo com a Tabela 5.1, pode-se concluir que o valor encontrado pelo simulador 

para o consumo energético apresenta uma variação muito pequena frente aos dados de Gopaul 

e Dutta (2015). 

A Tabela 5.2 indica os resultados obtidos para as vazões molares para cada 

componente e a vazão molar total na corrente efluente do reator encontrado em nossa 

simulação e pelo autor. Os valores para a H2O não foram fornecidos pelo autor, portanto não 

serão considerados nesta comparação. O valor de CH4 do autor foi calculado a partir da 

conversão sobre o metano fornecida (99%). 
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Tabela 5.2 – Comparação da corrente de gás de síntese da planta de reforma seca de biogás. 

Componente 
Simulação 

(kmol/h) 

Gopaul e Dutta (2015) 

(kmol/h) 

Desvio 

(%) 

Hidrogênio (H2) 0,973 0,98 0,7 

Monóxido de Carbono (CO) 0,727 0,73 0,4 

Carvão (C) 0,110 0,11 0,0 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,009 0,01 10,0 

Nitrogênio (N2) 0,130 0,13 0,0 

Metano (CH4) 0,005 0,005 0,0 

Vazão Molar Total (kmol/h) 1,970 1,965 0,5 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.2, pode-se observar que não houve desvios 

significativos para a maioria dos componentes e para a vazão molar total da corrente efluente. 

O maior desvio encontrado, para a CO2 de cerca de 10%, pode ser justificado pelo método de 

arredondamento utilizado por Gopaul e Dutta (2015), que só descreve duas casas decimais 

para os valores, e pelo baixo valor absoluto, que aumenta a sensibilidade do desvio. 

Os parâmetros da corrente de alimentação e suas condições de operação foram 

idênticas as utilizadas por Gopaul e Dutta (2015), como descrito no capítulo 3. Assim, é 

possível concluir que os resultados encontrados são satisfatórios, certificando a validade da 

planta simulada. Os pequenos desvios encontrados podem ser frutos da utilização de 

softwares de simulação diferentes (UNISIM x Aspen Plus), pois os bancos de dados 

termodinâmicos e valores de tolerância para convergência de ambos podem não ser 

rigorosamente idênticos, o que pode acarretar nestes desvios.  

 

 

5.2 RESULTADOS - PLANTA DE PRODUÇÃO DE METANOL 

 

O processo de produção de metanol pela rota da conversão de gás de síntese, descrito 

de forma mais detalhada no item 3.1.2, foi simulado com base nos parâmetros e condições 

operacionais como composições, temperaturas, pressões e vazões nos valores apresentados 

por Luyben (2011). A Figura 5.2 descreve o fluxograma da simulação realizada no software 
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UNISIM Design Suite R390. A simulação da planta de produção de metanol foi realizada 

conforme os parâmetros descritos no item 3.1.2. 

 

Figura 5.2 – Fluxograma da simulação da planta de produção de metanol. 

 

 

A comparação dos resultados obtidos para os consumos energéticos dos diversos 

equipamentos na simulação computacional deste trabalho realizada no software UNISIM com 

os resultados apresentados por Luyben (2011), que utilizou o software Aspen Plus, está 

descrita na Tabela 5.3.  

O desvio percentual, calculado com o resultado obtido pelo simulador UNISIM com 

base no resultado dos autores, é utilizado para facilitar a observação quantitativa da 

comparação entre os valores. 
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Tabela 5.3– Comparação do consumo energético da planta de produção de metanol. 

Variável 
Simulação 

(kW) 

Luyben(2011) 

(kW) 

Desvio 

 (%) 

EK1(Compressor K1) 4478,00 4500,000 0,5 

EK2(Compressor K2) 4486,00 4480,000 0,1 

EK3(Compressor K3) 1222,00 1175,000 4,0 

EK4(Compressor K4) 4,531 4,900 7,5 

EKflash(Compressor Kflash) 1382 1341,000 3,1 

ER1(Resfriador HX1) 5710 5710,000 0,0 

ER2(Aquecedor HX3) 2331,00 2990,000 22,0 

ER3(Resfriador HX4) 100900 102000,000 1,1 

QR (Reator Tubular) 29500,00 28300,000 4,2 

ECC1(Condensador - Coluna C1) 80750,00 47340,000 70,6 

ERC1(Refervedor - Coluna C1) 78497,00 54820,000 43,2 

 

De acordo com a Tabela 5.3, pode-se concluir que a maioria dos valores encontrados 

pelo simulador para o consumo energético apresenta uma variação muito pequena frente aos 

dados apresentados por Luyben (2011). A exceção é referente aos valores do consumo de 

energia do refervedor e do condensador da coluna de destilação C1, que pode ser explicado 

pelos diferentes pacotes termodinâmicos utilizados para este equipamento, pois o autor utiliza 

o pacote das equações de Van Laar especificamente para a convergência da coluna, enquanto 

na nossa simulação, foi utilizado para coluna o mesmo pacote termodinâmico aplicado para 

toda a planta, o SRK.  

Durante a elaboração da simulação, tentou-se utilizar o pacote de Van Laar somente 

para o ambiente da coluna, porém encontrou-se valores da temperatura do destilado negativos, 

o que não seria coerente com o trabalho com o autor, então optou-se por permanecer com o 

pacote SRK para toda a planta. 

A Tabela 5.4 indica os resultados obtidos para as frações molares e a vazão molar total 

na corrente de produto final contendo Metanol de alta pureza, oriundo do destilado da coluna 

C1, encontrado em nossa simulação e pelo autor.  
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Tabela 5.4– Comparação da corrente de Metanol. 

Componente Simulação  Luyben (2011) Desvio (%) 

Metanol (CH3OH) 0,989 0,989 0,0 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,010 0,009 10,1 

Água (H2O) 0,001 0,001 1,0 

Monóxido de Carbono (CO) 0,00001 0,0009 98,9 

Metano (CH4) 0,00015 0,0002 25,8 

Nitrogênio (N2) 0,00008 0,0007 88,6 

Vazão Molar Total (kmol/h) 3324 3310,9 0,4 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.4, pode-se observar que para os principais 

componentes não houve desvios significativos assim como para a vazão molar total da 

corrente efluente. Para os componentes encontrados em traços, foram encontrados grandes 

desvios, mas isso pode ser justificado pela maior sensibilidade ao erro para os valores 

absolutos muito pequenos (na ordem de 10
-4

).  

Além disso, outra fonte pode ter sido a diferença de pacote termodinâmico utilizado, 

que pode ter uma maior influência na diferença entre os resultados obtidos para o cálculo das 

propriedades a uma concentração muito reduzida. 

As Tabelas 5.5 e 5.6 apresentam os resultados obtidos para a corrente de água que sai 

como produto de fundo da coluna de destilação C1 e para a corrente de purga (Vent) que sai 

do separador, respectivamente para a simulação desenvolvida e para os valores encontrados 

por Luyben (2011). 

 

Tabela 5.5 – Comparação da corrente de água. 

Componente Simulação  Luyben (2011) Desvio (%) 

Metanol (CH3OH) 0,0001 0,0001 0,0 

Água (H2O) 0,9999 0,9999 0,0 

Vazão Molar Total (kmol/h) 710 707 0,4 

 

 

 

 



95 

 

Tabela 5.6 – Comparação da corrente de purga (Vent). 

Componente Simulação  Luyben (2011) Desvio (%) 

Hidrogênio (H2) 0,546 0,551 0,9 

Nitrogênio (N2) 0,042 0,040 4,0 

Monóxido de Carbono (CO) 0,034 0,039 12,8 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,079 0,080 0,8 

Metano (CH4) 0,294 0,285 3,2 

Metanol (CH3OH) 0,004 0,005 14,0 

Água (H2O) 0,0003 0,0005 40,0 

Vazão Molar Total (kmol/h) 872 872 0,0 

 

Novamente, pode-se verificar através das tabelas 5.5 e 5.6 que os desvios encontrados 

entre os valores não são significativos e que os maiores desvios apresentados são para os 

valores de componentes com menor teor, cuja justificativa já foi discutida anteriormente. 

Os parâmetros da corrente de alimentação e suas condições de operação foram 

idênticas as utilizadas por Luyben (2011), como descrito no Capítulo 3. Portanto, pode-se 

concluir que os resultados encontrados são satisfatórios, certificando a validade da planta 

simulada. Os desvios encontrados podem ser frutos da utilização de softwares de simulação 

diferentes (UNISIM x Aspen Plus), pois os bancos de dados termodinâmicos e valores de 

tolerância para convergência de ambos podem não ser rigorosamente idênticos, além do fato 

do modelo de reator e o resfriamento deste equipamento terem sido adaptados devido à falta 

de uma correlação direta, o que pode acarretar nestes desvios e quando referentes a coluna de 

destilação, a utilização de pacotes termodinâmicos diferentes (Van Laar x SRK) pode também 

ter contribuído para esses desvios. 

 

 

5.3 RESULTADOS - PLANTA DE PRODUÇÃO DE DME 

 

O processo de produção de DME pela rota da desidratação do metanol foi simulado 

com base nos parâmetros e condições operacionais como composições, temperaturas, pressões 

e vazões nos valores apresentados por Luyben (2011), conforme apresentado mais 
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detalhadamente no item 3.1.3. A Figura 5.3 descreve o fluxograma da simulação realizada no 

software UNISIM Design Suite R390.  

 

Figura 5.3 – Fluxograma da simulação da planta de produção de DME. 

 

 

A comparação entre resultados obtidos para os consumos de energia dos diversos 

equipamentos presentes na simulação computacional deste trabalho realizada no software 

UNISIM e os resultados apresentados por Luyben (2011), que utilizou o software Aspen Plus, 

está descrita na Tabela 5.7.  

O desvio percentual, calculado com o resultado obtido pelo simulador UNISIM com 

base no resultado dos autores, é utilizado para facilitar a observação quantitativa da 

comparação entre os valores. 
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Tabela 5.7– Comparação do consumo energético da planta de produção de DME. 

Variável Simulação (kW) Luyben(2011) (kW) Desvio (%) 

EB1(Bomba B1) 11,85 - - 

EV1(Vaporizador) 5320 5149 3,3 

QR (Reator Tubular) 664 1040 36,2 

ER1(Resfriador 1) 4819 4414 9,2 

ECC1(Condensador - Coluna C1) 1732 1646 5,2 

ERC1(Refervedor - Coluna C1) 2101 1996 5,3 

ECC2(Condensador - Coluna C2) 2429 2315 4,9 

ERC2(Refervedor - Coluna C2) 1823 1650 10,5 

 

De acordo com a Tabela 5.7, pode-se concluir que a maioria dos valores encontrados 

pelo simulador para o consumo energético apresenta uma variação pequena frente aos dados 

de Luyben (2011). A exceção é referente ao valor do vapor gerado pelo reator, pois o autor 

utiliza um modelo de resfriamento do reator que não é possível utilizar no software UNISIM, 

e para que o sistema convergisse, adaptações foram feitas que podem explicar esta mais alta 

variação. 

A Tabela 5.8 indica os resultados obtidos para as frações molares e a vazão molar total 

na corrente de produto final contendo DME puro, proveniente do destilado da coluna C1, 

encontrado em nossa simulação e pelo autor.  

 

Tabela 5.8 – Comparação da corrente de DME. 

Componente Simulação  Luyben (2011) Desvio (%) 

Metanol (CH3OH) 0,0000 0,000 0,0 

DME (CH3OCH3) 1,0000 0,9999 0,0 

Água (H2O) 0,0000 0,0001 - 

Vazão Molar Total (kmol/h) 245 247,5 1,0 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.8, pode-se observar que para a composição dos 

componentes não houve desvios significativos assim como para a vazão molar total da 

corrente. A similaridade entre os valores encontrados pela simulação computacional e os 

valores originalmente descritos por Luyben (2011) demonstram o sucesso da simulação. 
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A Tabela 5.9 apresenta os resultados obtidos para a corrente de água que sai como 

produto de fundo da coluna de destilação C2 para a simulação desenvolvida e para os valores 

encontrados por Luyben (2011). 

 

Tabela 5.9 – Comparação da corrente de água. 

Componente Simulação  Luyben (2011) Desvio (%) 

Metanol (CH3OH) 0,001 0,001 0,0 

DME (CH3OCH3) 0,000 0,000 0,0 

Água (H2O) 0,999 0,999 0,0 

Vazão Molar Total 250,2 252,5 0,9 

 

Novamente, pode-se verificar através da Tabela 5.9 que os desvios encontrados entre 

os valores não são significativos e sim muito próximos dos originais apresentados pelo autor, 

indicando o sucesso da simulação. 

Os parâmetros da corrente de alimentação e suas condições de operação foram 

idênticas as utilizadas por Luyben (2011), como descrito no capítulo 3. Portanto, pode-se 

concluir que os resultados encontrados são satisfatórios, certificando a validade da planta 

simulada. Os desvios encontrados podem ser frutos da utilização de softwares de simulação 

diferentes (UNISIM x Aspen Plus), pois os bancos de dados termodinâmicos e valores de 

tolerância para convergência de ambos podem não ser rigorosamente idênticos, além do fato 

do modelo de reator e o resfriamento deste equipamento terem sido adaptados devido a falta 

de uma correlação direta, o que pode acarretar nestes desvios. 

 

 

5.4 RESULTADOS – DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

Os ecoindicadores foram calculados baseados nas equações apresentadas ao longo do 

Capítulo 3 e com as considerações feitas no Capítulo 4. As variáveis necessárias para o 

cálculo foram retiradas das simulações realizadas neste trabalho e das informações fornecidas 

pelos autores dos artigos nos quais as plantas foram baseadas. Para os parâmetros que não 

tiveram nenhuma informação da parte dos autores foram feitas estimativas baseadas em 

heurísticos e dados da literatura. 
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Considerou-se uma eficiência energética de 80% para as caldeiras e fornalhas 

presentes nos processos, baseado nas normas ASME (American Society of Mechanical 

Engineering), conforme citado por Nogueira et al. (2005). 

 

 

5.4.1 Ecoindicador de consumo de água 

 

Neste item são apresentados e discutidos os resultados para o cálculo dos 

ecoindicadores de consumo de água para as plantas propostas simuladas. 

A Figura 5.4 representa o fluxograma do software UNISIM desenvolvido para o 

cálculo das vazões de água de resfriamento e água para geração de vapor necessárias nas três 

plantas que compõe a rota sintética Biogás-DME. 

 

Figura 5.4 – Fluxograma de cálculo da água de resfriamento e da geração de vapor 

para as plantas propostas. 

 

 

Além disso, foram utilizadas correntes de água pura no software UNISIM. As vazões 

foram calculadas conforme descrito no item 3.3.2, e seus valores serão apresentados ao longo 

dos itens 5.4.1.1, 5.4.1.2 e 5.4.1.3, nas respectivas plantas. 
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5.4.1.1 Ecoindicador de consumo de água na planta de produção de metanol 

 

A Tabela 5.10 apresenta o resumo dos dados utilizados para o cálculo das correntes de 

água de resfriamento e água para geração de vapor, utilizadas na planta proposta de conversão 

de gás de síntese a metanol.  

 

Tabela 5.10 – Cálculo das correntes de água da planta de produção de Metanol. 

Corrente Fração de 

Vapor  

Energia 

(kW) 

Vazão 

(m³/h) 

Fator de 

perda 

Vazão efetiva para cálculo 

(m³/h) 

mHX1 0 5710 278,8 1% 2,788 

mHX3 1 2331 4,9 2% 0,098 

mHX4 0 100900 4926 1% 49,260 

mCC 0 80750 3942 1% 39,420 

mRC 1 78497 164,5 2% 3,290 

mVapor-Reator 1 29500 61,8 2% 1,236 

TOTAL 96,092 

 

As correntes identificadas pela fração de vapor nula representam correntes de água de 

resfriamento, enquanto que aquelas que possuem fração de vapor igual a 1 representam 

correntes de água para geração de vapor. Percebe-se que a maior contribuição para o consumo 

de água da planta é proveniente da água de resfriamento, o que indica em qual subsistema os 

esforços de melhoria devem ser aplicados como medida para melhorar a ecoeficiência. 

A Tabela 5.11 mostra o cálculo do ecoindicador de consumo de água, para a produção 

de metanol: 

 

Tabela 5.11 – Ecoindicador de consumo de água para planta de produção de Metanol. 

Vazão total água (m³/h) Produção de Metanol (ton/h) ECAMeOH (m³/ton) 

96,092 106,847 0,899 
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5.4.1.2 Ecoindicador de consumo de água na planta de produção de DME 

 

A Tabela 5.12 apresenta o resumo dos dados utilizados para o cálculo das correntes de 

água e vapor utilizadas na planta proposta de produção de DME.  

 

Tabela 5.12 – Cálculo das correntes de água da planta de produção de DME. 

Corrente Fração de 

Vapor  

Energia 

(kW) 

Vazão 

(m³/h) 

Fator de 

perda 

Vazão efetiva para cálculo 

(m³/h) 

mR1 0 4819 235,3 1% 2,353 

mVAP 1 5320 11,2 2% 0,224 

mCC1 0 1732 84,5 1% 0,845 

mCC2 0 2429 118,6 1% 1,186 

mRC1 1 2101 4,4 2% 0,088 

mRC2 1 1823 3,8 2% 0,076 

mVapor-Reator 1 664 32,4 2% 0,648 

   TOTAL    5,420 

 

As correntes identificadas pela fração de vapor nula representam correntes de água de 

resfriamento, enquanto que aquelas que possuem fração de vapor igual a 1 representam 

correntes de água para geração de vapor. Novamente, percebe-se que a maior contribuição 

para o consumo de água da planta é proveniente da água de resfriamento, reforçando a 

observação feita sobre a aplicação de melhorias nesse subsistema. 

Outro ponto de atenção é a geração de vapor pelo reator, exportada para outras 

unidades como crédito pela venda de vapor por sugestão de Luyben (2011). A vazão de 32,4 

m³/h é suficiente para alimentar os refervedores de ambas as colunas de destilação, além do 

vaporizador. Essa modificação no projeto poderia tornar o processo autossuficiente em vapor, 

promovendo práticas de integração energética e representando reduções de custo 

significativas nas utilidades da planta. Além disso, a queima de combustíveis seria reduzida, 

diminuindo o consumo energético e a emissão de CO2, alterando os respectivos 

ecoindicadores. Em contrapartida, ocorreria a redução no crédito por exportação de vapor. 

A Tabela 5.13 mostra o cálculo do ecoindicador de consumo de água, para a produção 

de DME: 



102 

 

Tabela 5.13 – Ecoindicador de consumo de água para planta de produção de DME. 

Vazão total água (m³/h) Produção de DME (ton/h) ECADME (m³/ton) 

5,420 11,29 0,480 

 

 

5.4.2 Ecoindicador de consumo energético 

 

Neste item são apresentados e discutidos os resultados para o cálculo dos 

ecoindicadores de consumo energético para as plantas propostas simuladas. Consideraram-se 

todos os valores de energia utilizados nos equipamentos do processo, como bombas e 

compressores. 

 

 

5.4.2.1 Ecoindicador de consumo energético na planta de reforma seca do biogás 

 

A Tabela 5.14 apresenta o cálculo do consumo energético total da planta de reforma 

seca de biogás. 

 

Tabela 5.14 – Consumo energético para a planta de reforma seca do biogás. 

Corrente 

energética 

Energia útil 

(kW) 

Conversão 

(GJ/kWh) 

Energia útil 

(GJ/h) 

Eficiência Energia total 

(GJ/h) 

EAquecimento 27,920 0,0036 0,101 0,80 0,126 

 

A única fonte de consumo energético da planta vem da queima de combustíveis na 

fornalha que aquece o reator, devido às altas temperaturas necessárias para a reforma seca do 

biogás. Por ser uma planta simples, as oportunidades de melhoria sem a substituição dos 

equipamentos ou rota sintética utilizada depende de integrações externas com outras unidades 

do processo. 

A Tabela 5.15 mostra o cálculo do ecoindicador de consumo energético, para a planta 

de reforma seca do biogás: 
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Tabela 5.15 – Ecoindicador de consumo energético para planta de reforma seca do biogás. 

Energia total (GJ/h) Produção de Gás de síntese (ton/h) ECERS (GJ/ton) 

0,126 0,028 4,490 

 

 

5.4.2.2 Ecoindicador de consumo energético na planta de produção de metanol 

 

A Tabela 5.16 apresenta o cálculo do consumo energético total da planta de produção 

de metanol. 

 

Tabela 5.16 – Consumo energético para a planta de produção de metanol. 

Corrente 

energética 

Energia útil 

(kW) 

Conversão 

(GJ/kWh) 

Energia útil 

(GJ/h) 

Eficiência Energia total 

(GJ/h) 

EK1 4478 0,0036 16,121 - 16,121 

EK2 4486 0,0036 16,150 - 16,150 

EK3 1222 0,0036 4,399 - 4,399 

EK4 4,531 0,0036 0,016 - 0,016 

EKFlash 1382 0,0036 4,975 - 4,975 

EHX3 2331 0,0036 8,392 0,8 10,490 

ERC 78497 0,0036 282,589 0,8 353,237 

TOTAL 405,387 

 

O maior consumo energético da planta ocorre no refervedor da coluna de destilação, 

devido a difícil separação entre metanol e água. Essa diferença de ordem de grandeza em 

relação às energias gastas nos compressores evidencia os grandes gastos em sistemas de 

aquecimento e a importância da implementação de estratégias de aproveitamento energético 

para otimizar os custos de produção.  

A Tabela 5.17 mostra o cálculo do ecoindicador de consumo energético, para a planta 

de produção de Metanol: 
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Tabela 5.17 – Ecoindicador de consumo energético para planta de produção de Metanol. 

Energia total (GJ/h) Produção de Metanol (ton/h) ECEMeOH (GJ/ton) 

405,387 106,85 3,790 

 

 

5.4.2.3 Ecoindicador de consumo energético na planta de produção de DME 

 

A Tabela 5.18 apresenta o cálculo do consumo energético total da planta de produção 

de DME. 

 

Tabela 5.18 – Consumo energético para a planta de produção de DME. 

Corrente 

energética 

Energia útil 

(kW) 

Conversão 

(GJ/kWh) 

Energia útil 

(GJ/h) 

Eficiência Energia total 

(GJ/h) 

EVAP 5320 0,0036 19,152 0,8 23,940 

ERC1 2101 0,0036 7,564 0,8 9,455 

ERC2 1704 0,0036 6,134 0,8 7,668 

EB1 11,85 0,0036 0,043 - 0,043 

TOTAL 41,105 

 

A Tabela 5.19 mostra o cálculo do ecoindicador de consumo energético, para a planta 

de produção de DME: 

 

Tabela 5.19 – Ecoindicador de consumo energético para planta de produção de DME. 

Energia total (GJ/h) Produção de DME (ton/h) ECEDME (GJ/ton) 

41,105 11,29  3,640  

 

 

5.4.3 Ecoindicador de emissão de CO2 

 

Neste item são apresentados e discutidos os resultados para o cálculo dos 

ecoindicadores de emissão de CO2 para as plantas propostas simuladas. 
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5.4.3.1 Ecoindicador de emissão de CO2 na planta de reforma seca do biogás 

 

A Tabela 5.20 apresenta o cálculo da emissão de CO2 total da planta de reforma seca 

de biogás. Utiliza-se o valor de energia total para a variável EAquecimento, anteriormente 

calculado no item 5.4.2.1. 

 

Tabela 5.20 – Emissão de CO2 para a planta de reforma seca do biogás. 

Corrente 

energética 

Energia total 

(GJ/h) 

Coeficiente de emissão de CO2 

(tCO2/GJ) 

Emissão de CO2 

(tCO2/h) 

EAquecimento 0,126 0,0561 0,007 

 

A Tabela 5.21 mostra o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2, para a planta de 

reforma seca do biogás: 

 

Tabela 5.21 – Ecoindicador de emissão de CO2 para planta de reforma seca do biogás. 

Emissão de CO2 (tCO2/h) Produção de Gás de síntese (ton/h) EECO2RS (tCO2/ton) 

0,007 0,028 0,250 

 

5.4.3.2 Ecoindicador de emissão de CO2 na planta de produção de metanol 

 

A Tabela 5.22 apresenta o cálculo da emissão de CO2 relacionada à queima de 

combustível na planta de produção de Metanol. Utiliza-se o valor de energia total para a 

variável ERC, anteriormente calculado no item 5.4.2.2. 

 

Tabela 5.22 – Emissão de CO2 por queima de combustível para a planta de produção 

de Metanol. 

Corrente 

energética 

Energia total 

(GJ/h) 

Coeficiente de emissão de CO2 

(tCO2/GJ) 

Emissão de CO2 

(tCO2/h) 

ERC 353,237 0,0561 19,817 

EHX3 10,490 0,0561 0,588 

TOTAL 20,405 
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A Tabela 5.23 apresenta o cálculo da emissão de CO2 relacionada ao uso de energia 

elétrica na planta de produção de Metanol. 

 

Tabela 5.23 – Emissão de CO2 por uso de energia elétrica para a planta de produção de 

metanol. 

Corrente 

energética 

Energia 

(kW) 

Coeficiente de emissão de CO2 

(tCO2/MWh) 

Emissão de CO2 

(tCO2/h) 

EK1 4478 0,1244 0,557 

EK2 4486 0,1244 0,558 

EK3 1222 0,1244 0,152 

EK4 4,531 0,1244 0,001 

EKFlash 1382 0,1244 0,172 

  TOTAL 1,440 

 

A Tabela 5.24 apresenta o cálculo da emissão fugitiva de CO2 referente à corrente de 

vent da planta de produção de Metanol. Considerou-se que todos os compostos sofrem 

oxidação completa ao serem queimados no flare, e que todo carbono disponível é convertido 

em CO2. A vazão de cada componente foi calculada pela multiplicação entre sua composição 

mássica e a vazão total da corrente de Vent, que vale 10,078 ton/h. 

 

Tabela 5.24 – Emissão fugitiva de CO2 para a planta de produção de Metanol. 

Componente 

  

Fração 

mássica 

Vazão por 

componente 

(ton/h) 

Coeficiente de CO2 

equivalente 

(tCO2/ton) 

Emissão de CO2 

 

(tCO2/h) 

CO2 0,302 3,044 1,000 3,044 

CO 0,080 0,810 1,571 1,272 

CH4 0,409 4,123 2,750 11,339 

CH3OH 0,012 0,119 1,375 0,163 

   TOTAL 15,819 

 

A Tabela 5.25 mostra o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2, para a planta de 

produção de Metanol: 
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Tabela 5.25 – Ecoindicador de emissão de CO2 para planta de produção de Metanol. 

Emissão de CO2 total 

(tCO2/h) 

Produção de Metanol 

(ton/h) 

EECO2MeOH 

(tCO2/ton) 

37,664 106,85 0,352 

 

Em termos de emissão de dióxido de carbono, a maior contribuição é proveniente da 

queima de combustíveis em caldeiras para geração de vapor para a planta (20,405 tCO2/h). 

Todavia, a emissão fugitiva por queima em flare é bastante expressiva, representando cerca de 

42% do total (15,819 tCO2/h, em um total emitido de 37,664 tCO2/h).  

Destaca-se a importância da existência de válvulas de segurança interligadas ao 

sistema de alívio em unidades industriais para controle de pressão em vasos, tanques e demais 

equipamentos que operem com escoamento em fase gasosa, bifásico ou transporte de líquido 

volátil, para prevenção de acidentes. O flare é parte fundamental do sistema de alívio, 

promovendo a queima de gases com poder de dano ambiental superior ao dos óxidos de 

carbono. Idealmente, este deve ser realizado apenas para a segurança do processo, de modo 

que um projeto deve prever o mínimo possível de envio de gases para a queima durante 

condições normais de operação, sem comprometer a viabilidade econômica do projeto. 

De acordo com o que foi explicitado anteriormente, para melhorar os resultados do 

ecoindicador de emissão de CO2, deve-se analisar alternativas para a atual corrente de Vent, 

como o reaproveitamento de gases combustíveis para queima em equipamentos e geração de 

energia para a planta. Essa medida, se aplicável após análise técnica e econômica, 

representaria redução, também, no indicador de consumo energético, trazendo ganhos 

acumulados em ecoeficiência. 

Outra possibilidade a ser analisada é o aproveitamento dos gases purgados como carga 

para a unidade de produção de biogás. A composição da corrente de Vent apresenta 257,02 

kmol/h (4,123 ton/h) de metano e 69,172 kmol/h (3,044 ton/h) de CO2, que podem ser 

reciclados, após purificação, para a planta de reforma seca do biogás. A quantidade de H2 

presente nesta corrente, 476,65 kmol/h (0,961 ton/h), contribui para justificar o estudo sobre 

processos de purificação e reuso. 
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5.4.3.3 Ecoindicador de emissão de CO2 na planta de produção de DME 

 

A Tabela 5.26 apresenta o cálculo da emissão de CO2 relacionada à queima de 

combustível na planta de produção de DME. Utiliza-se o valor de energia total para as 

variáveis EVAP, ERC1 e ERC2, anteriormente calculados no item 5.4.2.3. 

 

Tabela 5.26 – Emissão de CO2 por queima de combustível para a planta de produção 

de DME. 

Corrente 

energética 

Energia total 

(GJ/h) 

Coeficiente de emissão de CO2 

(tCO2/GJ) 

Emissão de CO2 

(tCO2/h) 

EVAP 23,940 0,0561 1,343 

ERC1 9,455 0,0561 0,530 

ERC2 7,668 0,0561 0,430 

TOTAL 2,304 

 

A Tabela 5.27 apresenta o cálculo da emissão de CO2 relacionada ao uso de energia 

elétrica na planta de produção de DME. 

 

Tabela 5.27 – Emissão de CO2 por uso de energia elétrica para a planta de produção 

de DME. 

Corrente 

energética 

Energia 

(kW) 

Coeficiente de emissão de CO2 

(tCO2/MWh) 

Emissão de CO2 

(tCO2/h) 

EB1 11,850 0,1244 0,001 

 

Novamente, constata-se a predominância da queima de combustíveis nas emissões de 

CO2 em comparação com o uso da energia elétrica para as plantas propostas. A Tabela 5.25 

mostra o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2, para a planta de produção de Metanol: 

 

Tabela 5.28 – Ecoindicador de emissão de CO2 para planta de produção de DME. 

Emissão de CO2 total (tCO2/h) Produção de DME (ton/h) EECO2DME (tCO2/ton) 

2,305 11,29 0,204 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões referentes às avaliações dos 

ecoindicadores desenvolvidos e aos estudos de simulação da planta proposta de produção de 

DME via biogás e gás associado.  Além disso, serão apresentadas as sugestões para trabalhos 

futuros nesta área. 

 

 

6.1  CONCLUSÕES 

 

Com o trabalho desenvolvido, foi possível discutir sobre a elaboração de uma planta 

de produção de DME a partir do biogás e do gás associado do Pré-Sal, gases com 

concentrações muito semelhantes, através da divisão do processo em três plantas referentes a 

cada uma das etapas de produção. A primeira planta trata da reforma seca do biogás para 

geração de gás de síntese, apresentada originalmente por Gopaul & Dutta (2015). A segunda 

etapa trata da conversão catalítica do gás de síntese a metanol, com uma produção do álcool 

de alta pureza. A terceira planta e última etapa do processo trata da desidratação catalítica do 

metanol para produção de DME, o nosso produto desejado. Os dois últimos processos foram 

previamente descritos por Luyben (2011). 

No processo da reforma seca do biogás, foram encontrados pequenos desvios entre os 

dados obtidos pelo simulador e os dados originais apresentados por Gopaul & Dutta (2015). 

Os valores percentuais dos desvios foram menores que 5% em sua maioria. 

No processo da produção de metanol, foi possível observar pequenos desvios entre os 

resultados obtidos pelo simulador e os valores originais apresentados por Luyben (2011) para 

a maioria das variáveis. As variáveis que apresentaram maior desvio foram referentes à 

coluna de destilação, que neste caso pode ser justificado devido a utilização pelo autor de um 
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pacote termodinâmico especial para a convergência deste equipamento, enquanto nesta 

dissertação utilizou-se o mesmo pacote termodinâmico em toda a planta. Alguns desvios 

maiores também foram encontrados para composições que representavam traços de 

componentes, e neste caso pode ter contribuído uma maior sensibilidade do erro para valores 

absolutos de pequena grandeza.  Pode-se destacar que as vazões, temperaturas e composições 

dos principais componentes se encontraram muito próximos aos descritos por Luyben (2011). 

No processo da produção de DME, obtiveram-se pequenos desvios entre os dados 

originais apresentados por Luyben (2011) e os resultados obtidos através da simulação 

computacional para a maioria das variáveis. As variáveis que apresentavam desvios maiores 

foram em sua maioria concentrações de componentes na ordem de traços e este caso pode ser 

explicado pela maior sensibilidade do erro para valores absolutos de pequena magnitude.  

Entretanto, é possível ressaltar que as vazões, temperaturas e composições das correntes se 

encontraram muito próximos aos descritos por Luyben (2011). 

Para as três plantas simuladas, acredita-se que os pequenos desvios podem ser 

explicados pela diferença entres os softwares utilizados: nesta dissertação foi utilizado o 

UNISIM, enquanto os autores utilizaram o software Aspen Plus. 

Muitas das vezes informações sobre parâmetros necessários para realizar as 

simulações nos softwares como precisão numérica, limite do número de iterações, tolerância 

para convergência, pacotes termodinâmicos, eficiência de equipamentos, entre outros, não são 

fornecidos pelos autores ou existe a possibilidade destes valores não poderem ser alterados, 

devido as configurações próprias e intrínsecas de cada simulador. Estes fatores acarretam em 

diferenças nos cálculos da resolução numérica das variáveis durante a simulação, que podem 

assim contribuir de forma significativa nos resultados encontrados, fornecendo distorções. 

Os ecoindicadores de consumo de água, consumo energético e emissão de CO2 foram 

desenvolvidos com base nos valores obtidos para os resultados da simulação computacional, 

com base nas equações adaptadas do trabalho originalmente desenvolvido por Pereira, 2013. 

Para o ecoindicador de consumo de água, foi possível encontrar para planta de 

produção de metanol e de produção de DME, os valores de 0,899 e 0,480 m³/ton, 

respectivamente. 

Para o ecoindicador de consumo energético, obtiveram-se para planta de reforma seca 

do biogás, de produção de metanol e de produção de DME, os valores de 4,490, 3,790 e 3,640 

GJ/ton, respectivamente. 
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Para o ecoindicador de emissão de CO2, encontraram-se para planta de reforma seca 

do biogás, de produção de metanol e de produção de DME, os valores de 0,250, 0,352 e 0,204 

tCO2/ton, respectivamente. 

Dessa forma, a metodologia do cálculo de ecoindicadores foi desenvolvida e aplicada 

para a planta proposta de produção de DME a partir da reforma seca do biogás, 

proporcionando a avaliação das relações entre os aspectos ambientais e econômicos do 

processo. Os resultados permitiram a identificação dos principais pontos de contribuição para 

a emissão de carbono e o consumo de energia e água, auxiliando na elaboração de propostas 

para melhoria do processo, citadas ao longo do capítulo 5. Definem-se os indicadores que 

servirão como parâmetro inicial para projetos futuros, norteados nos princípios de 

sustentabilidade e redução dos valores dos ecoindicadores, e focados em implementar 

melhorias na rota de produção do DME, com redução de custos e aumento da eficiência 

energética das unidades. 

 

 

6.2 SUGESTÕES 

 

Para melhorar a exatidão dos ecoindicadores do processo proposto em trabalhos 

futuros, faz-se as seguintes sugestões: 

 Simulação de planta de utilidades completa para contabilização de parâmetros 

desconsiderados por este trabalho, como sistema de bombeamento e compressão 

de utilidades, make up de água e composição real da água de resfriamento e água 

para geração de vapor; 

 Cálculo dos ecoindicadores de emissão de efluentes e geração de resíduos para 

aumentar as variáveis ambientais analisadas.  

Para otimizar a simulação do processo produtivo, e alcançar melhor ecoeficiência, 

propõe-se: 

 Integrar as três plantas em uma única simulação, implementando as melhorias 

propostas ao longo do capítulo 5; 

 Realizar estudo de viabilidade técnica-econômica para o projeto. 
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