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RESUMO 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável ampliou o desenvolvimento de novas 

tecnologias e práticas de engenharia. Dentro desse contexto, com o objetivo de mitigar os 

impactos ambientais, principalmente pela atividade industrial, surge a intensificação de 

processos e novas análises de impactos ambientais, dentre as quais pode-se destacar a 

ecoeficiência. Essa avaliação do desempenho ambiental de um processo industrial pode ser 

realizada por meio de ecoindicadores pertinentes, descritos por uma relação entre uma varável 

ambiental e outra econômica. Neste trabalho é proposta uma nova configuração para o processo 

de produção do etilenoglicol. A nova configuração com recompressão de vapor foi projetada e 

simulada no software Hysys 2.2 (versão gratuita 2002) com base em processo convencional, 

visando reduzir o consumo de água e energia. O processo de referência e a proposta de 

intensificação foram avaliados pela metodologia do Índice Comparativo de Ecoeficiência 

empregando-se três ecoindicadores, sendo eles, de consumo de água, de consumo de energia e 

do custo específico de utilidades. Os resultados mostraram que a estratégia de intensificação é 

cerca de 91 % mais ecoeficiente do que o processo convencional. As reduções para cada 

tonelada produzida de etilenoglicol no consumo de água, emissão de CO2 e do custo específico 

de utilidade foram por volta de, respectivamente, 53 %, 96 % e 48 %.  

 

Palavras-chave: Etilenoglicol. Intensificação de processos. Ecoeficiência. Ecoindicadores. 

Simulação computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The pursuit of sustainable development has increased the development of new 

technologies and engineering practices. Within this context, with the objective of mitigating 

environmental impacts, mainly due to industrial activity, arises the intensification of processes 

and new analyses of environmental impacts, among which eco-efficiency can be 

highlighted. This assessment of the environmental performance of an industrial process can be 

performed by means of relevant ecoindicators, described by a relationship between an 

environmental variable and an economic variable. This work proposes a new configuration for 

the production process of ethylene glycol. The new configuration with steam recompression 

was designed and simulated in the Hysys 2.2 software (2002 free version) based on 

conventional process, aiming to reduce water and energy consumption. The reference process 

and the proposal for intensification were evaluated using the methodology of the Comparative 

Eco-efficiency Index, using three ecoindicators, which are water consumption, energy 

consumption and specific cost of utilities. The results show that the intensification strategy is 

about 91 % more eco-efficient than the conventional process. The reductions for water 

consumption, CO2 emission and specific utility cost for each ton produced of ethylene glycol 

were about 53 %, 96 % and 48 % respectively. 

 

Keywords: Ethylene glycol. Process intensification. Eco-efficiency. Ecoindicators. Computer 

simulation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1.CONTEXTO 

 

No século XVIII, na Inglaterra, com o advento da Revolução Industrial não só as 

relações sociais mudaram drasticamente, mas como também a do homem com o meio ambiente. 

O processo cada vez mais mecanizado permitiu a produção de grande quantidade de bens. A 

busca por maiores lucros incentivou o consumo e consolidou o modelo capitalista na sociedade. 

Esse cenário gerou alguns impactos negativos como, por exemplo, a degradação do meio 

ambiente (LEAL et al., 2008; PEREIRA e CURI, 2012; FRANCO e DRUCK, 1998).  

O tema ambiental ganhou, então, importância sendo a Declaração de Estocolmo, em 

1972, um marco importante. Ela estabeleceu, na agenda política internacional, a dimensão 

ambiental como fator limitante do modelo de produção. Assim, a preocupação com o meio 

ambiente direcionou a atenção de diversos estudos para a área a fim de permitir o 

desenvolvimento sustentável (SOUSA, 2006). Busca-se, então, a preservação de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, permitindo a manutenção da boa qualidade de vida das 

gerações presente e futuras. 

Em 1989, a United Nations Enviroment Program apresentou a definição do termo 

Produção Mais Limpa. O ponto principal desse conceito é a aplicação contínua de uma 

estratégia ambiental preventiva integrada que permite melhoria na produção, análise e 

otimização dos processos. Assim, a otimização de processos isolados e o reaproveitamento do 

máximo dos materiais antes do seu descarte reduz os riscos tanto para o homem quanto para o 

meio ambiente (LEI et al., 2013). 
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Particularmente, a indústria química é energeticamente intensiva, sendo responsável por 

um terço do consumo energético mundial, e respectivas emissões de CO2. Somente a operação 

unitária de destilação é responsável por 40% desse montante, o que justifica a necessidade de 

melhorar a eficiência energética dessa importante etapa, conforme recentemente revisado por 

Kiss e Smith (2020). 

Dentro desse cenário, visando diminuir o consumo enérgico e de água, emissões de CO2, 

o tamanho dos equipamentos, e consequentemente os custos operacionais (o que torna os 

produtos ainda mais competitivos), a estratégia de intensificação de processos surgiu como um 

expoente para lidar com esse desafio. Inúmeras definições foram apresentadas ao longo do 

tempo. Segundo Cross e Ramshaw (1993, apud GERVEN e STANKIEWICZ, 2009, p. 2466), 

representa a estratégia que permite a redução de uma planta química sem perda de 

produtividade. Uma definição simples que foi complementada por Stankiewicz e Moulijn 

(2000) que afirmaram que a intensificação de processos é também o aumento da produção num 

dado volume, assim como a diminuição no consumo de energia ou na geração de resíduos e 

subprodutos para uma dada produção. Uma das áreas promissoras em pesquisa e processos 

industriais é justamente a operação unitária de destilação na indústria química e petroquímica. 

Estudos anteriores verificaram que a intensificação de processos por recompressão de 

vapor (RV) reduz o uso de energia e melhora a performance ambiental. No trabalho de Waheed 

et al. (2014), foram propostas novas abordagens para a RV em uma coluna de-etanizadora, 

resultando em quantidades menores no consumo energético em relação ao processo original. 

Igualmente em Cong et al. (2018), uma abordagem alternativa para RV foi proposta para a 

separação de misturas de compostos orgânicos e, apesar dos custos operacionais serem maiores, 

apresentou menor quantidade de energia utilizada e maior flexibilidade operacional. Assim, fica 

evidente a importância do estudo do método de intensificação por RV. 

Em 1992 a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) apresentou 

ao mundo o conceito de ecoeficiência que é definida de forma simplificada como a entrega de 

bens e serviços de forma eficiente e competitiva respeitando a capacidade da Terra. A 

ecoeficiência pode ser inferida por meio de indicadores calculados pela razão entra uma 

variável de ambiental e uma variável econômica (lucro ou produção). Assim, para uma 

determinada atividade (produção ou serviços) é possível inferir o desempenho ambiental em 

relação ao respectivo desempenho econômico (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000; UNCTAD, 

2004).  
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A importância dos ecoindicadores já foi demonstrada em diversos estudos, 

principalmente para quantificar a melhoria de desempenho (ambiental/econômica/segurança) 

das modificações propostas sobre processos convencionais. Tais modificações envolvem 

propostas de otimização e intensificação de processos, dentre outras. No trabalho de Junqueira 

et al. (2018), a intensificação de processo melhorou tanto ambientalmente quanto 

economicamente o processo de produção de cumeno. Particularmente, nesse estudo, foram 

avaliados seis processos e as principais estratégias de intensificação na etapa de separação, tais 

como: coluna de destilação de duplo efeito, de parede dividida, reativa, com acoplamento 

térmico, e com recompressão de vapor. A eficiência ambiental/econômica (ecoeficiência), 

estimada por sete ecoindicadores, atingiu até 79,20% de melhoria em relação ao processo 

convencional. Semelhantemente, em Caxiano et al. (2020) diversas estratégias de intensificação 

de processos (acoplamento térmico, parede dividida, duplo efeito e RV) foram aplicadas no 

processo convencional de purificação de ácido acético. Novamente, a RV alcançou uma 

melhoria em ecoeficiência de 67%, estimada por doze indicadores ambientais e econômicos. 

Uma das principais vantagens da RV sobre as demais estratégias de intensificação de 

processos na etapa de separação, para plantas em operação, e que não se aplica na fase de 

projeto, é não necessitar substituir as colunas de destilação existentes (coluna de parede 

dividida, duplo efeito em uma única coluna), incluindo apenas o compressor e um trocador de 

calor (a partida da planta é realizada com a operação padrão, envolvendo o refervedor de fundo), 

o que possibilita sua implementação prática em paradas de manutenção. 

Todas as análises de intensificação são realizadas via simulação computacional do 

processo, o ramo da engenharia de processos que mais cresce ultimamente com base no advento 

de novos computadores (mais rápidos e robustos) e da computação em paralelo. A simulação 

visa representar da forma mais fidedigna possível um determinado processo ou sistema (ou 

parte dele, um equipamento) por meio de operações lógicas e modelos matemáticos 

representativos (balanços de massa, energia, quantidade de movimento, bem como equações 

constitutivas para relações de equilíbrio líquido-vapor, sistema reacional, difusão de massa e 

calor, e ainda equações empíricas), visando uma série de atividades específicas, tais como: 

monitoramento, estimação de parâmetros, otimização, intensificação, avaliação econômica, etc. 

O etilenoglicol (EG) é um composto orgânico com propriedades únicas, sendo assim 

um importante intermediário químico em diversos processos industriais. Devido a essa gama 

de aplicações, diversos trabalhos têm reportado novos processos de síntese do EG, visando 

sustentabilidade, redução no consumo energético e desempenho econômico (YUE et al., 2012). 
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Entretanto, na literatura técnico-científica não se encontrou aplicações de estratégias de 

intensificação em processos de produção de EG, fato que motivou o desenvolvimento do 

presente trabalho de conclusão de curso. Desse modo, fica evidente a relevância de estudos que 

visem melhorar a eficiência das plantas de produção de EG, reduzindo seus respectivos 

impactos ambientais. 

Com base no exposto, neste trabalho é proposta a intensificação do processo de 

produção convencional de EG, apresentado originalmente por Nayak et al. (2019), por RV e 

via simulação computacional - realizada no software Hysys 2.2 (versão gratuita de 2002). A 

planta de utilidades, para geração de vapor e água de resfriamento, também será considerada de 

modo a obter resultados mais coerentes com a realidade industrial. Utilizou-se a metodologia 

do Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) (PEREIRA et al., 2018; MANGILI et al., 2019) 

considerando apenas três indicadores ambientais, a saber, de consumo de água, de emissão de 

dióxido de carbono (CO2) e de potencial de toxicidade terrestre, para avaliação quantitativa e 

conjunta da ecoeficiência dos processos convencional e intensificado por RV. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo propor a intensificação por recompressão de vapor do 

processo convencional de produção de etilenoglicol, por hidrólise térmica, visando mitigar os 

seus respectivos impactos ambientais, via simulação computacional, realizada no software 

Hysys 2.2. Para obter resultados mais fidedignos considerou-se, também, a planta de utilidades. 

Especificamente, este trabalho visa quantificar o ganho em ecoeficiência, representada 

pelos indicadores de consumo de água, emissão de CO2 e do custo específico de utilidades 

(CEU) que representam, de forma sucinta, os impactos na água, no ar e do custo para operação 

da planta, respectivamente – referentes à proposta de intensificação em relação ao processo 

convencional. A análise conjunta e qualitativa dos ecoindicadores será realizada por meio da 

metodologia ICE. 

 

1.3. ESTRUTURA 

 

Além desta introdução, em que são apresentados a contextualização, o processo, a 

motivação, os objetivos, os métodos de obtenção dos resultados (via software computacional) 
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e de como quantifica-los, este trabalho de conclusão de curso está organizado da seguinte 

forma: 

Capítulo 2: apresenta a revisão bibliográfica relativa ao etilenoglicol, suas 

características, aplicações, rotas de produção, bem como as principais propostas de 

intensificação de processos e dos indicadores de ecoeficiência utilizados nesse trabalho. 

Capítulo 3: detalha-se o processo de produção de EG, bem como a proposta de 

intensificação por RV. São descritas as condições operacionais e de dimensionamento. São 

apresentadas, ainda, as regras heurísticas relevantes à simulação da planta de utilidades, 

referentes às perdas de água. 

Capítulo 4: apresenta a metodologia utilizada na simulação das plantas de produção e 

de utilidades, bem como, para os cálculos dos indicadores de ecoeficiência e do ICE. 

Capítulo 5: apresenta e discute os resultados, baseados nos capítulos precedentes. 

Capítulo 6: é apresentada a conclusão do trabalho, bem como as limitações da estratégia 

de intensificação, por RV, proposta e sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas e citadas durante 

o trabalho. 

  



17 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 

2.1. ETILENOGLICOL 

 

Os glicóis são compostos acíclicos com dois grupos hidroxila ligados a carbonos 

diferentes. O EG, o glicol mais simples, também conhecido como monoetilenoglicol ou 

simplesmente glicol, foi sintetizado pela primeira vez por Charles-Adolphe Wurtz, um químico 

francês, em 1859 pela hidrólise do etilenoglicol diacetato. 

Durante a Primeira Guerra Mundial revolucionou a indústria de refrigeração e, 

principalmente, na fabricação de explosivos, substituindo o glicerol. O EG se apresenta como 

um líquido higroscópico, límpido, inodoro, de baixa volatilidade e viscosidade e é 

completamente miscível em muitos compostos polares, e pouco miscível em não polares. As 

suas propriedades únicas o fazem um composto de grande importância em processos industriais 

(energia, plásticos, automotivo, têxtil e químico), com diversas aplicações (YUE et al., 2012; 

FORKNER et al., 2004)., das quais se destacam: 

i) fluido refrigerante para processadores modernos e, principalmente, com aditivo para 

água em radiadores de veículos (anticongelante) e fluido de degelo em aeroportos; 

ii) matéria-prima na síntese de resinas alquídicas (utilizada em tintas e vernizes), filmes 

para embalagens, plastificantes para papel celofane e na produção de fibras de poliéster 

e plásticos, principalmente o Polietileno Tereftalato (PET); 

iii) solvente para nitrocelulose, e cosméticos e farmacêuticos; 
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iv) como inibidor na formação de hidratos nas tubulações para o transporte do gás 

natural; 

v) utilizado nas formulações de óleos para usinagens, tintas, agrotóxicos e papel; 

vi) alternativa segura ao formaldeído como preservativo de espécimes biológicas. 

 

A Tabela 2.1. apresenta as principais propriedades do EG. 

Tabela 2.1 - Propriedades do EG 

Propriedade  

Formula  CH2OHCH2OH 

Massa molar 62,07 g/mol 

Densidade (20 ºC)  1113,5∙10-9  g/m-3 

Ponto de ebulição (1 atm)  197,6 ºC 

IUPAC Ethane-1,2-diol 

Ponto de fusão  -12,8 ºC 

Pressão Crítica  7,7 MPa 

Densidade Crítica 360 kg/m3 

Temperatura Crítica  446,9 ºC 

Fonte: Yue et al.(2012); Thermopedia (2021) 

O EG é facilmente biodegradável, no solo e na água, em condições aeróbias e 

anaeróbias. A substância é considerada tóxica e sua ingestão ou inalação deve ser considerada 

uma emergência médica. Sintomas incluem surdez, edema cerebral, insuficiência renal e 

taquicardia, entre muitos outros (YUE et al., 2012). 

 

2.2. PROCESSOS PRODUTIVOS DE ETILENOGLICOL 

 

Segundo a literatura técnico-científica, o primeiro processo de produção do EG foi 

desenvolvido pela Carbide Company mediante a oxidação na fase vapor do etileno a óxido de 

etileno, sendo um precursor do processo de síntese do EG, mais amplamente utilizado da 

indústria, via hidratação do óxido de etileno (YUE et al., 2012).  

Cabe ressaltar que o processo convencional depende de óxido de etileno que é produzido 

a partir do etileno via hidrocarbonetos obtidos a partir do craqueamento de derivados do 

petróleo (fonte fóssil), e por isso apresenta dificuldade em acompanhar a elevada demanda de 

EG, principalmente para produção de poliéster na China (YANG et al., 2020), uma vez que as 

plantas de produção de etileno apresentam restrições no suporte e capacidade de produção, 
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vinculadas à indústria de polímeros, notoriamente a de polietileno. Dessa forma, outras rotas de 

produção com base no gás natural - gás natural para etilenoglicol (GNEG) - e carvão - carvão 

para etilenoglicol (CEG) foram desenvolvidas (YANG et al., 2020). 

Existe ainda, um processo indireto promissor com maior conversão e seletividade, 

comparado ao processo convencional de hidratação do óxido de etileno, com base na 

carbonilação oxidativa de metanol em dimetil oxalato (DMO) e subsequente hidrogenação em 

EG - dimetil oxalato para EG (DMOEG) (YU e CHIEN, 2017). 

Com base no exposto, ficam evidentes que os processos supracitados são baseados em 

fontes fósseis, e rotas indiretas mais sustentáveis têm sido desenvolvidas, tais como via gás de 

síntese (por exemplo, gás de aterro ou esterco) e derivados de biomassa (por exemplo, celulose 

e glicerol) constituindo alternativas ecologicamente promissoras (KANDASAMY, et al., 2019; 

YUE et al., 2012). Outros métodos de obtenção do EG incluem conversão de formaldeído e 

transesterificação do carbonato de etileno (YUE et al., 2012). 

A Figura 2.1 apresenta o aumento da capacidade produtiva entre os anos de 2014 e 2019 

(base real) e a estimativa para o ano de 2024. Observa-se, o aumento significativo da capacidade 

(55,6 % de 2019 para 2024) de produção do EG e isto corrobora sua importância e necessidade 

atual. 

Figura 2.1. Capacidade de Produção de EG em milhões de toneladas. 

 

Fonte: Fernández (2021). 

 



20 

 

 

 

2.2.1. Processo de Produção Convencional    

 

Atualmente, a principal rota de produção do etilenoglicol (C2H6O2) é a hidratação do 

óxido de etileno (C2H4O) obtido pela oxidação direta do etileno (C2H4) com ar ou oxigênio 

(O2), sem a presença de um catalisador. Ocorre a formação de homólogos de massa molar mais 

elevada porque o óxido de etileno reage mais rápido com o etilenoglicol do que com a água. 

No entanto, isso pode ser evitado com a adição de água em excesso, ou seja, uma razão molar 

de 20 a 25 de água/óxido de etileno. Assim, praticamente 90% do óxido de etileno é convertido 

em etilenoglicol (REBSDAT e MAYER, 2000; YUE et al., 2012).  

Na figura 2.2 está representado o fluxograma do processo de produção do etilenoglicol. 

 

Figura 2.2 - Fluxograma de produção de EG 

 

Fonte: Rangaiah e Kariwala (2012, p. 454) 
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Segundo Rebsdat e Mayer (2000), a produção de etilenoglicol convencional, de forma 

simplificada, consiste no aquecimento de uma corrente contendo água e óxido de etileno até 

200ºC que segue, então, para um reator (geralmente tubular - catálise heterogênea, ou tanque 

agitado - catálise homogênea), no qual ocorre a formação do etilenoglicol e, após isso, a mistura 

segue para uma série de colunas de destilação com pressões decrescentes, para purificar o 

produto desejado (a depender da pureza desejada pode ser realizada em uma única coluna de 

purificação). Vale ressaltar que o uso de água em excesso é uma das principais desvantagens 

desse método de produção, uma vez que dessa forma o consumo de energia é elevado (YU e 

CHIEN, 2017).  

As reações que ocorrem no reator são, ignorando outras possíveis reações colaterais e 

indesejáveis, 

𝐶2𝐻4𝑂 +  𝐻2𝑂 →  𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2 

e 

  𝑛  𝐶2𝐻4𝑂 +  𝐶2𝐻4(𝑂𝐻)2 →  𝐻𝑂(𝐶2𝐻4𝑂)𝑛+1𝐻         𝑛 = 1,2,3 

(2.1) 

 

(2.2) 

Vale lembrar que no presente trabalho apenas a equação (2.1) foi considerada. 

 

2.2.2. Outros Processos de Produção de EG 

 

Conforme discutido anteriormente muitos processos têm sido desenvolvidos para a 

produção de EG, seja pela inviabilidade do etileno, predominantemente utilizado na indústria 

petroquímica para a produção de polietileno, seja para aproveitar a elevada quantidade de 

carvão disponível ou pela obtenção de gás natural de diversas fontes, ou seja, ainda, por uma 

necessidade sustentável por meio de matéria-prima renovável como o gás de síntese e biomassa. 

Não faz parte do presente trabalho uma discussão aprofundada sobre as demais tecnologias de 

produção de EG. Entretanto, a pesquisa realizada por Yang e colaboradores (2020) sintetiza as 

várias vertentes de produção de EG, e as classifica em rotas "em desenvolvimento" e 

"consolidadas", conforme apresenta a Figura 2.3.  

Poucos pesquisadores realizaram uma comparação entre os processos de produção de 

EG com avaliação econômica e ambiental, no qual se destaca o trabalho de Yang et al. (2020). 

Neste trabalho os autores comparam os processos: convencional, CEG e GNEG, destacando 

suas vantagens e desvantagens em termos econômicos, logísticos e ambientais. 
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E embora, os pesquisadores tenham focado em desenvolver novas rotas ou compara-las, 

não foram encontradas aplicações de estratégias de intensificação em processos de EG. 

Figura 2.3 - Rotas de produção de EG 

 

Fonte: Adaptado de Yang et al. (2020) 

 

2.3. INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

 

A intensificação de processos (IP) já era conhecida há décadas, mas sendo nomeada 

com outros termos. O termo intensificação de processos só foi introduzido na década de 1970 

quando atraiu a atenção do setor químico pela Imperial Chemical Industries (ICI), localizada 

no Reino Unido. A ICI inventou um dispositivo de transferência de massa de giro rápido. Isto, 

incentivou outras companhias a desenvolverem e utilizarem técnicas e equipamentos para a 

intensificação de seus processos. Até o início da década de 1990 a IP focava principalmente em 

quatro áreas, a saber, o uso de forças centrífugas, trocadores de calor compactos, mistura 

intensiva e combinação de tecnologias. Mas, foi na década de 2000 que ocorreu um rápido 

crescimento com o início de diversas pesquisas em diferentes países e organização de eventos 

para discutir o assunto (PONCE-ORTEGA et al., 2012; REAY, et al., 2013). 

Segundo Cross e Ramshaw (1993, apud GERVEN e STANKIEWICZ, 2009, p. 2466), 

é a estratégia que permite a redução de uma planta química sem perda de produtividade. Uma 

definição simples que foi complementada por Stankiewicz e Moulijn (2000) que afirmam que 

a intensificação de processos é também o aumento da produção num determinado volume, 
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assim como a diminuição no consumo de energia ou na geração de resíduos e subprodutos para 

uma determinada produção. Os autores ressaltaram, ainda, que apenas métodos e equipamentos 

de engenharia, constituem IP. Assim, melhorias como, por exemplo, novas rotas químicas (rotas 

renováveis) ou modificações em catalisadores não podem ser consideradas estratégias de IP. 

A destilação é o método de separação mais utilizado, mas sua baixa eficiência 

termodinâmica, devido a diferença de temperatura entre o condensador e o refervedor, faz desta 

importante operação unitária uma grande consumidora de energia, sendo responsável pelo 

consumo de aproximadamente 1/3 da energia mundial e 40% da energia utilizada na indústria 

química (KISS e SMITH, 2020). Um exemplo típico de IP é a coluna reativa, que une em um 

mesmo equipamento reação e destilação, geralmente economizando não só espaço físico, mas 

também utilidades, como vapor de aquecimento, uma vez que pode aproveitar o calor da reação 

(no caso de reação exotérmica).  

Alguns métodos de integração energética foram desenvolvidos para a economia de 

energia. Dentre esses a integração de calor (heat integration) podem ser divididos em dois 

grupos: integração de calor externa (external heat integration) e integração de calor interna 

(internal heat integration) (KISS e OLUJIC, 2014; KUMAR et al., 2013). No primeiro grupo 

encontra-se a recompressão de vapor que é o método a ser estudado neste trabalho. 

 

2.3.1. A Estratégia de Recompressão de vapor 

 

A RV consiste na transferência de calor do produto de topo pela sua liquefação total ou 

parcial para o produto de fundo que vaporiza total ou parcialmente. Esse método consiste no 

uso de um compressor para aumentar a temperatura e o ponto de orvalho do produto de topo 

(KAZEMI et al., 2018). A integração térmica entre as correntes ocorre em um trocador de calor 

e exemplos de recompressão de vapor encontram-se na Figura 2.4 e Figura 2.5.  

Como cerca de 2/3 da energia é gasta em processos de destilação, a estratégia de IP por 

RV é uma alternativa mais simples e econômica do que, por exemplo, a coluna de destilação 

integrada por calor (Heat Integrated Distillation Column – HIDiC) (KAZEMI et al., 2017).  

No entanto, por causa do uso do compressor os custos podem ser elevados sendo 

justificado seu uso em situações que não haja, por exemplo, fontes de energia mais econômicas 

ou em misturas com pontos de ebulição próximos, nos quais o uso de energia é intenso (KISS 

e OLUJIC, 2014). 



24 

 

 

Figura 2.4. Exemplo de destilação com recompressão de vapor. 

 

Fonte: Adaptado de Caxiano. (2020). 

 

 

 

Figura 2.5. Exemplo de destilação com recompressão de vapor. 

 

Fonte: Adaptado de Caxiano. (2020). 
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Vale ressaltar que alguns trabalhos mostraram que a estratégia de IP por RV pode ser 

mais eficiente do que outras estratégias, principalmente por poder ser acoplada em muitas das 

demais estratégias de IP, como, por exemplo, coluna reativa com RV. Recentemente Yang et 

al. (2021), apresentaram um novo arranjo para RV com destilação por corrente lateral com 

variação de pressão (side-stream pressure-swing distillation) para a separação de acetato de 

etila e etanol. Os autores obtiveram uma redução no consumo de energia e 15,72% de redução 

na potência exigida no compressor, comparado à RV simples. No trabalho de Jana (2020), a 

combinação da RV à destilação por parede dividida (que também constitui uma estratégia de 

IP em destilação) operando em condições adiabáticas foi proposta. Quando a separação era 

operada sem a RV os resultados não foram promissores, mas a combinação proposta gerou 

resultados significativos, abrindo caminho para futuras investigações nas quais combinações de 

estratégias de IP podem ser ainda mais vantajosas do que as mesmas em separado. 

Quando se trata de avaliar quantitativamente estratégias de IP, em processos envolvendo 

destilação, nas quais pode ser reduzido o consumo de água de resfriamento nos condensadores 

de topo e o consumo de energia nos refervedores de fundo, que geralmente empregam vapor, 

se faz necessário, também, inserir a planta de utilidades. Isto permite obter resultados mais 

realísticos para os consumos de água e energia, que afetam diretamente as avaliações de eco-

eficiência: econômica e ambiental (impactos), geralmente representada por um conjunto de eco-

indicadores de processo. 

 

2.4. PLANTA DE UTILIDADES 

 

A planta de utilidades é responsável por fornecer serviços auxiliares (demandas 

elétricas, mecânicas e de vapor) necessárias para o funcionamento de um processo industrial. 

Pode ser localizada na própria unidade industrial ou ser fornecido por empresas especializadas 

e seu projeto deve adequar-se bem às variações de calor e potência, mantendo a máxima 

eficiência térmica (TOWLER e SINNOTT, 2013). 

 

2.4.1. Sistema de Água de Resfriamento 

 

Os sistemas de resfriamento de processos se utilizam de água, que é o meio de 

resfriamento mais utilizado devido às suas características, tais como, ampla disponibilidade, 
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baixo custo, capacidade de absorver grande quantidade de calor por metro quadrado e facilidade 

de descarte (SENEVIRATNE, 2006). Sistemas que não se utilizam de água, como, por 

exemplo, propano, propileno, amônia, e outros fluidos refrigerantes são chamados de 

"refrigeração". 

O sistema de resfriamento pode ser divido em três categorias: único passe, fechados e 

abertos com recirculação. O primeiro consome grandes quantidades de água, porque a água 

passa uma única vez, e causa grandes impactos no meio ambiente. No sistema fechado, utilizado 

quando se quer controle rigoroso da temperatura, a água é mantida confinada sem contato com 

o ar e as perdas são devidas a vazamentos (SENEVIRATNE, 2006). A última categoria que 

corresponde aos sistemas abertos com recirculação, vide Figura 2.6, são os mais amplamente 

utilizados na indústria devido aos menores impactos ao meio ambiente comparado com o 

sistema de único passe (PANJESHAHI et al., 2009). Neste sistema, a água de reposição (make-

up) é misturada à água de resfriamento do sistema antes de ser tratada a fim de inibir a corrosão 

e o crescimento de microrganismos. A água, então, passa por uma torre de resfriamento onde 

sua temperatura é reduzida por tiragem induzida. As perdas estão associadas à purga, 

vazamentos, evaporação e arraste. Como há recirculação da água utilizada, o consumo de água 

é proveniente da água de reposição que supre as perdas inerentes ao processo (SENEVIRATNE, 

2006; CAXIANO, 2020; MANGILI e PRATA, 2019). 

 

Figura 2.6. Sistema de água de resfriamento aberto com recirculação. 

 

Fonte: Caxiano. (2020). 
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2.4.2. Vapor de Aquecimento 

 

O vapor de água é amplamente utilizado na indústria, comércio e plantas térmicas 

devido a sua baixa toxicidade, não inflamabilidade, facilidade de transporte, alta capacidade 

calorífica, baixo custo, visibilidade em caso de vazamentos e não reage com muitos fluidos de 

processo. Além disso, ele é transferido a temperatura constante, diferentemente de outro fluidos, 

pois grande parte da energia do vapor de água é armazenada na forma de calor latente. Outra 

característica importante é que permite trocadores de calor mais econômicos devido ao seu 

elevado coeficiente de transferência de calor e a temperatura na qual calor é liberado pode ser 

controlada pela pressão do vapor (SENEVIRATNE, 2006; TOWLER e SINNOTT, 2013).  

Uma planta de geração de vapor está ilustrada na Figura 2.7. 

Na geração de vapor, a água de reposição é previamente tratada para a retirada de 

impurezas (sólidos e sais) e, depois, é misturada com a água de condensado que já circula no 

sistema e segue para o desaerador. Ocorre, então, a remoção de gases para prevenir a corrosão 

da caldeira. A água é pressurizada e é enviada a uma caldeira que gera vapor de alta pressão 

com temperaturas acima do ponto de orvalho para permitir perdas na tubulação. Parte desse 

vapor é utilizada nos processos que exigem temperaturas maiores, enquanto o restante é 

expandido em vapores de média e baixa pressão, dependo das necessidades da planta. 

Figura 2.7. Sistema de geração de vapor. 

 

Fonte: Caxiano. (2020). 
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2.5. ECOEFICIÊNCIA E SEUS INDICADORES 

 

O crescimento das pesquisas e discussões em torno do meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável na agenda internacional pressionou as companhias a reduzirem os 

impactos ambientais criando ou pelo menos sem reduzir o seu valor. Nesse contexto surge o 

termo ecoeficiência criado pela World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), que pode ser definido como a estratégia de criar valor enquanto diminui os impactos 

ambientais. A sua estimativa é geralmente realizada por meio de indicadores de ecoeficiência 

(ecoindicadores) (UNCTAD, 2004; HUPPES e ISHIKAWA, 2005). Vale ressaltar que a análise 

deve ser abrangente, ou seja, deve ser realizada com uma série de ecoindicadores, porque o uso 

de único indicador pode não ser suficiente para uma estimativa coerente e fidedigna. No 

entanto, isso também não garante a eficiência da avaliação, o que faz necessária a síntese dos 

indicadores em um índice comparativo (PEREIRA et al., 2018). 

Um indicador de ecoeficiência pode ser definido como a razão entre uma variável 

ambiental e econômica ou o inverso desta relação (UNCTAD, 2004; VERFAILLIE e 

BIDWELL, 2000). No entanto, não existe uma padronização no uso de indicadores de 

ecoeficiência. O desenvolvimento de diferentes práticas deixa a escolha do numerador e 

denominador para o usuário dependendo se deseja avaliar o impacto ambiental ou o valor criado 

ou custo (HUPPES e ISHIKAWA, 2005). A variável ambiental pode ser, por exemplo, 

consumo de energia, consumo de materiais e recursos naturais, emissões de gases poluentes e 

resíduos (líquidos e sólidos), enquanto que a variável de custo ou valor pode ser volume ou 

massa produzido de produto e valor ou custo (VERFAILLIE e BIDWELL, 2000). 

Geralmente, na fase de avaliação de processos, ainda no estágio de projeto, deve-se 

utilizar a relação de impacto ambiental desejado sobre produção equivalente (referente à parcela 

econômica), em detrimento ao lucro/custos ou valor, uma vez que essa informação pode não 

ser tão precisa nesta etapa do processo (MANGILI et al., 2019), conforme Equação (2.3). 

 

Ecoindicador =  
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑡) 
 (2.3) 

 

Algumas vantagens desta relação são: 
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i) o resultado é do tipo "quanto menor o valor, melhor o resultado", e com isso ao menos 

existe um mínimo conhecido - o valor nulo. Isto gera algumas vantagens matemáticas 

em procedimentos que podem ser associados com ecoeficiência como "Otimização de 

Processos" (MANGILI et al., 2019); 

ii) pode ser facilmente utilizada em qualquer fase: projeto ou operação, por engenheiros 

e operadores, sem depender de informações extra processo que muitas vezes não estão 

disponíveis diariamente, como lucro/custo ou valor; 

iii) pode ser facilmente implementada em simuladores computacionais; 

iv) como a parcela econômica é representada pela produção, um mesmo produto com 

produção em diferentes escalas ou rotas ou tecnologias pode ser comparado sem ajustes 

adicionais (o lucro, por exemplo, depende da escala de produção); 

v) como o denominador é o mesmo (produção) são mais facilmente agrupadas em um 

único índice, para uma estimativa da ecoeficiência. 

 

2.5.1. Ecoindicador de Consumo de Água  

 

A água é recurso essencial para a conservação dos ecossistemas e da vida de todos os 

seres viventes. A sua poluição está associada a diversas doenças como hepatite, cólera, 

disenteria, giardíase, diarreia, criptosporidíase e febre tifoide. A maior parte da água no mundo, 

aproximadamente 97,5%, não é adequada para o consumo direto ou agricultura. O restante 

(2,5%) é água doce, sendo que apenas 1% dessa é proveniente dos rios, e o restante é de difícil 

acesso ou é subterrânea. Desse modo, com o aumento populacional e do consumo, é necessário 

preservar esse bem escasso (MDR, 2021; WANG e YANG, 2016; OLIVO e ISHIKI, 2015). 

Dentro desse contexto o ecoindicador de água é um recurso eficaz para acompanhar o 

uso da forma mais eficiente da água nos processos industriais. Segundo Pereira et al. (2018), o 

ecoindicador de água, para uma dada quantidade produzida, pode ser calculado pela razão entre 

o total de água consumido em m³ e a quantidade produzida em toneladas como apresenta a 

Equação (2.4), na qual EIH2O é o valor do ecoindicador de consumo de água em m³ H2O/tproduto. 

O termo total de água consumida engloba: água de processo (quando a água é transformada em 

produto, geralmente em reações químicas) e o makeup de água do sistema de resfriamento e do 

sistema de geração de vapor. É descontado deste último o valor de vapor exportado (ou 

condensado exportado) quando houver. 
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𝐸𝐼𝐻2𝑂 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 (𝑚3)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑡) 
 (2.4) 

 

 

2.5.2. Ecoindicador de Emissão de CO2  

 

As mudanças climáticas atraíram a atenção de diversos setores da sociedade. O 

crescimento econômico, o aumento da demanda energética (principalmente de combustíveis 

fósseis) e o crescimento da população agravam a emissão de carbono, que pioram o 

aquecimento global. Além disso, as mudanças climáticas estão associadas a reduções no 

Produto Interno Bruto (PIB) que poderão aumentar se as demandas energéticas não diminuírem. 

No entanto, essa redução na demanda tem que ser planejada, pois o uso de energia é intrínseco 

ao crescimento econômico de um país (ACHEAMPONG, 2018). 

O meio industrial é um grande emissor de CO2 devido as suas atividades que envolvem 

o uso de combustíveis fósseis, consumo de energia e reações com geração de CO2. Segundos 

dados da International Energy Agency (2021), a indústria é o terceiro maior emissor de CO2 na 

atmosfera. 

Dentro desse contexto, a análise das emissões de CO2 com o uso de ecoindicadores 

mostra-se uma ferramenta essencial para a ecoeficiência de um processo industrial. Segundo 

Pereira et al.(2018) o ecoindicador da emissão de CO2 corresponde à razão entre as emissões 

de CO2 (em toneladas) em um período e o total da produção equivalente (em toneladas), 

conforme apresenta a Equação (2.5). As emissões de CO2 podem ser fugitivas, de combustão 

ou indiretas. Emissões fugitivas são, por exemplo, aquelas geradas por alívio para flare e 

vazamentos em equipamentos (geralmente é assumida conversão total dos hidrocarbonetos à 

CO2). As de combustão são as provenientes da queima de combustíveis gasosos ou líquidos 

(geralmente na caldeira e em aquecedores e fornalhas). As indiretas são as provenientes de 

fontes externas como eletricidade e vapor (PEREIRA et al., 2018).  

 

𝐸𝐼𝐶𝑂2 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 (𝑡)

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑡)
 (2.5) 
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2.5.3. Custo específico de utilidades 

 

No trabalho de Mangili et al (2019), foram utilizados os indicadores dos custo específico 

de energia (CEE) e o custo específico de água (CEA) que são a razão entre o custo total de 

energia ou água e o custo total de produção. No entanto, nesse trabalho propõe-se a alteração 

do denominador, ou seja, o custo total de produção será substituído pela produção total de 

etilenoglicol. Além disso, define-se um novo indicador pela soma dos anteriores, denominado 

custo específico de utilidades (CEU) que será mais detalhado na seção 3.4.3. 

              

2.5.4. Índice Comparativo de Ecoeficiência  

 

O Índice Comparativo de Ecoeficiência (ICE) foi proposto por Pereira et al. (2018) a 

fim de ser uma ferramenta de avaliação e monitoramento de processos industriais químicos. A 

ideia geral consiste em agrupar e padronizar numa forma adimensional os ecoindicares, o que 

permite a avaliação conjunta de uma série desses e de seus aspectos em um único índice. 

Na construção do ICE cada categoria de impacto ambiental é normalizada. O valor do 

pior caso da categoria é utilizado como divisor dos outros valores da mesma categoria e, por 

consequência, todos os valores estarão compreendidos entre zero e um. Para o pior caso fixa-

se o valor um. Os valores encontrados são apresentados em um gráfico “radar” no qual os 

vértices representam os indicadores de cada processo formando um polígono (Figura 2.8). A 

área do polígono é calculada com base na Lei dos Senos (PEREIRA et al., 2018). 

Segundo Pereira et al. (2018) para o cálculo da área divide-se o polígono em n triângulos 

em que n é o número de ecoindicadores. Um exemplo de divisão com n = 5 encontra-se na 

Figura 2.9. Para um caso mais geral com 𝑥 ecoindicadores a área total de um processo é  

 

𝑆𝑇 =
1

2
∙ sin(

2∙𝜋

𝑥
) ∙ (𝑙1 ∙ 𝑙𝑥 + ∑ 𝑙𝑖 ∙ 𝑙𝑖+1

𝑥−1
𝑖=1 )   (2.6) 

 

O índice comparativo de ecoeficiência é, portanto, 

𝐼𝐶𝐸 (%) = (1 −  
𝑆𝑇

𝑆𝑇
∗ ) ∙ 100 

(2.7) 
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Sendo 𝑆𝑇
∗  a maior área e, portanto, o processo com o pior cenário ambiental. 

Figura 2.8 - Exemplo do ICE 

 

Fonte: Caxiano (2020) 

 

A metodologia ICE já foi utilizada diversas vezes. Em Junqueira et al. (2018), avaliou-

se a ecoeficiência da produção de cumeno de seis diferentes plantas industriais com o ICE. Do 

mesmo modo, Mangili et al. (2018) comparou com o mesmo método três diferentes plantas de 

separação acetona e metanol e Mangili e Prata (2019), a integração energética e tecnologia de 

destilação reativa foram analisadas e comparadas com diferentes configurações. 

Figura 2.9 - Exemplo para n = 5 

 

Fonte: Adaptado de Pereira et al. (2018) 
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2.5. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A simulação computacional é um processo de desenvolvimento de um modelo 

operacional de um sistema e condução de experimentos com esse modelo a fim de avaliar o 

balanço de massa da planta completa ou de uma unidade apenas, como também o balanço de 

energia para determinar a energia que flui no sistema e nas utilidades requeridas. Assim, é 

possível entender o que ocorre no processo e, se necessário, propor novas estratégias de 

operação. Vale ressaltar que uma simulação não representa a realidade e cabe ao engenheiro 

interpretar os resultados apresentados (DIMIAN, BILDEA e KISS, 2014; TOWLER e 

SINNOTT, 2013). Desse modo, a simulação computacional é uma importante ferramenta para 

o engenheiro químico para o desenvolvimento e otimização de processos. 

Neste trabalho, a simulação do processo estudado e a planta de utilidades foram 

executadas com o auxílio do software HYSYS Process v2.2. O programa foi criado para a 

modelagem de processos tanto em estado estacionário quanto dinâmicos apresentando alto grau 

de flexibilidade combinado com uma abordagem consistente e lógica. Com arquitetura 

orientada a eventos, o HYSYS usa uma abordagem baseada em “graus de liberdade” 

(ASPENTECH, 2005). Vale ressaltar que o HYSYS é um dos softwares mais utilizados na 

indústria (TOWLER e SINNOTT, 2013). 
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CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 

 

Inicialmente, aborda-se neste capítulo o entendimento do processo convencional de 

produção do EG (NAYAK et al., 2019), bem como a estratégia de intensificação por 

recompressão de vapor proposta. São apresentadas todas as informações sobre o 

dimensionamento de equipamentos, as correntes de massa e energia. 

Posteriormente, são apresentadas as heurísticas referentes às perdas de água utilizadas 

na simulação da planta de utilidades, que contém os sistemas de geração de vapor e de 

resfriamento. Por fim, são apresentadas as variáveis para os cálculos dos ecoindicadores de 

consumo de água, emissão de CO2 e custo específico de utilidades (CEU), que constituem a 

análise da ecoeficiência de acordo com a metodologia ICE (PEREIRA et al., 2018). 

 

3.1. PROCESSO CONVENCIONAL 

 

O processo de produção de EG convencional é constituído por um vaso de mistura, um 

reator tubular PFR, um resfriador, uma torre de destilação, com condensador total e refervedor 

tipo caldeira. Para efeitos de simplificação, as perdas de carga nos equipamentos foram 

desconsideradas. 

A Figura 3.1 apresenta o fluxograma do processo convencional de produção de EG 

proposto por Nayak et al. (2019), que não considera o reciclo de água do topo da coluna de 

destilação para o misturador.  
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Nas próximas seções são detalhadas as condições operacionais, especificações de 

correntes e dimensões de equipamentos. 

Figura 3.1 – Fluxograma do processo de produção de etilenoglicol. 

 
Fonte: Nayak et al. (2019). 

 

3.1.1. Preparo da Alimentação 

 

O processo é iniciado através da mistura de duas correntes puras no misturador. A 

corrente S-01, composta de 20 mol/s de óxido de etileno (EO) a 395 K e 101,3 kPa se mistura 

à corrente S-02, que consiste de 80 mol/s de água a 385 K e 200 kPa. A corrente resultante S-

03, que consiste de 100 mol/s de mistura, na proporção de 80% de água e 20% de EO a 387 K 

e 101,3 kPa, alimenta o reator. 

 

3.1.2. Alimentação do Reator 

 

A reação de formação do EG ocorre em um reator PFR de 350 m3, tendo 

aproximadamente 1,5 m de diâmetro e 200 m de comprimento, que opera à pressão atmosférica. 

Por se tratar de uma reação exotérmica, é necessário o controle de temperatura no reator. Para 

isso, é utilizada uma jaqueta de resfriamento homogênea em torno do equipamento, utilizando-

se água devidamente tratada (via leito catiônico e aniônico na planta de utilidades) e aquecida, 

pressurizada conforme pressão de saturação do vapor adequado. 
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O produto reacional, corrente S-04, consiste em uma mistura de 78,16% água, 12,66% 

EO e 9,18% EG em base molar, a uma temperatura de 420 K a pressão atmosférica. Como a 

corrente sai em temperatura elevada, é necessário que seja resfriada antes de sua entrada na 

coluna de destilação.  

 

3.1.3. Cinética de Reação 

 

No reator é considerada somente a reação principal, Equação (3.1), sendo 

negligenciadas (por simplificação) as possíveis reações paralelas à reação de formação do EG 

de interesse, conforme considerado na literatura (NAYAK et al., 2019). 

 

𝐶2𝐻4𝑂 +  𝐻2𝑂 →  𝐶2𝐻6𝑂2  (3.1) 

 

 

A cinética desta reação (mol/m3∙s) é de primeira ordem em relação ao EO, conforme 

Equação (3.2), sendo a taxa de conversão de aproximadamente 42%. 

 

−𝑟𝐴 = 0,005 ∙ [𝐶]𝐶2𝐻4𝑂  (3.2) 

 

 

3.1.4. Resfriador 

 

Originalmente a corrente de produto deveria ser resfriada até a temperatura de 250K       

(-23,15 ºC). Entretanto, para realizar a diminuição da temperatura seria necessário utilizar um 

refrigerador com um fluido refrigerante de temperatura mais baixa, uma vez que apenas a água 

de resfriamento não seria suficiente. Sendo assim, visando eliminar o segundo refrigerador, foi 

considerado que a corrente de saída do reator é resfriada até 313,15K (40 ºC). Isto permite a 

utilização de água de resfriamento da planta de utilidade (entra em 30 ºC).  

Esta adaptação só foi realizada após um estudo prévio via simulação computacional, por 

estudo de casos, variando-se a temperatura de alimentação e observando-se as suas respostas 
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no perfil de concentrações na coluna de destilação, cujas diferenças foram mínimas. Este estudo 

será apresentado na seção 5.1.1. 

Figura 3.2 – Fluxograma do processo de produção de etilenoglicol adaptado. 

 
Fonte: Adaptado de Nayak et al. (2019). 

 

3.1.5. Coluna de Destilação 

 

A corrente resfriada, S-05, alimenta a coluna de destilação, de 1,5m de diâmetro, no 5º 

prato. A coluna possui 7 de pratos perfurados (sieve trays), espaçados de 0,5 m (eficiência de 

100% - pratos teóricos) e opera com razão de refluxo 2, com condensador total (saída somente 

líquida) e refervedor tipo caldeira, aquecido com vapor referente a classe adequada. 

A corrente de topo, S-06, deixa a coluna com a temperatura de 295K, a uma pressão de 

101,3 kPa e vazão molar de 81,57 mol/s. Sua composição corresponde à 14,20% de EO e 

85,80% de água, em base molar. A composição desejada de água nesta corrente é no mínimo 

84%, de base molar, o que possibilita futuro reciclo no misturador. 

Já a corrente de fundo, S-07, deixa a coluna com a temperatura de 403,9 K, a uma 

pressão de 101,3 kPa e vazão molar de 10,00 mol/s. Sua composição corresponde à 15,88% de 

água e 84,12% de EG, em base molar.  
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3.2. PROCESSO PROPOSTO COM RECOMPRESSÃO DE VAPOR  

 

A estratégia de recompressão de vapor tem finalidade de intensificar o processo 

reduzindo significativamente o uso de utilidades (água, vapor/combustível) resultando em uma 

maior ecoeficiência (JUNQUEIRA et al., 2018).  

A Figura 3.3 apresenta o fluxograma da planta intensificada com recompressão de 

vapor, a qual mantém as condições operacionais do processo convencional (NAYAK et al., 

2019), uma vez que essa estratégia visa integrar energeticamente as correntes do condensador 

e do refervedor, aspirando eliminar totalmente a utilização de vapor no refervedor. Observa-se 

na Figura 3.3 que são necessários quatro novos equipamentos: um compressor (comprimir a 

corrente de topo da coluna de modo a elevar a sua capacidade de troca térmica), um trocador 

casco e tubos (responsável pelo acoplamento térmico das correntes de topo e de fundo da 

coluna), um vaso separador (para ajustar e controlar a quantidade de retorno para o fundo da 

coluna e produto de fundo), e uma válvula (para retorno à pressão de projeto do condensador). 

O refervedor original é utilizado em condições de partida e parada de planta (utiliza vapor). 

É importante ressaltar que o processo foi intensificado sem a corrente de reciclo de topo 

da coluna de destilação, rica em água, fim de manter a configuração do processo convencional, 

de modo a ser realizada uma comparação coerente. 

Figura 3.3 – Fluxograma do processo de produção de etilenoglicol intensificado. 

 
Fonte: Os autores 
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3.2.1. Coluna de Destilação para Recompressão de Vapor 

 

A coluna de destilação para recompressão de vapor possui a mesma entrada da planta 

adaptada, ou seja, a saída do reator resfriada a 313,15 K. A saída de topo na fase vapor (369 K 

e 101,3 kPa) segue para um compressor, no qual sua pressão é elevada a 596 kPa e, 

consequentemente, atinge a temperatura de 584,4 K. Depois disso, essa corrente é alimentada 

em um trocador de calor casco e tubo, no qual o fluido frio corresponde à corrente de saída de 

fundo da mesma coluna, que se encontra a 375,4 K a pressão atmosférica.  

Com a troca de calor realizada no trocador HX-1, a corrente de topo passa a ter 

temperatura de 375,4 K, se tornando uma corrente apenas parcialmente vaporizada, com fração 

de vapor de aproximadamente 0,1. Essa passa, então, por uma válvula, onde retorna à pressão 

atmosférica, e, por consequência, diminui sua temperatura e aumenta sua fração de vapor. Para 

garantir a retirada do produto de topo e o reciclo para a coluna, ainda é necessário que a corrente 

seja resfriada pelo condensador (original), que resfria a corrente para temperatura de 295 K, 

eliminando a presença de vapores. Assim, o divisor de corrente (original) retira uma parte como 

produto de fundo, S-06, e retorna o restante para a coluna. 

Já a corrente de fundo é aquecida no trocador até a temperatura de 403,9 K, se tornando 

uma corrente parcialmente vaporizada, com fração de vapor em torno de 0,96. Por fim, essa 

corrente é enviada a um vaso separador, de onde 10 mol/s são retirados como produto e o 

restante é reciclado à coluna. 

 

3.3. PLANTA DE UTILIDADES 

 

Nesta seção serão apresentadas considerações e especificações utilizadas na simulação 

computacional da planta de utilidades, a qual engloba o sistema de geração de vapor e 

resfriamento referentes a cada alternativa de processo de produção de EG supracitados. Tal 

planta constitui parte fundamental do desenvolvimento dos indicadores de consumo de água, 

emissão de CO2 e CEU, que são avaliados neste trabalho, uma vez que geram resultados mais 

fidedignos com base nas heurísticas reais de perdas de água nestes sistemas. 
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3.3.1. O Sistema de Geração de Vapor 

 

O fluido de aquecimento utilizado nos processos de produção de EG, como os 

aquecedores e refervedores das colunas de destilação, trata-se simplesmente de vapor de água. 

Por meio das plantas de geração de vapor (uma para cada processo: convencional e 

intensificado), torna-se possível estimar o consumo de água destinado para o sistema desejado 

de modo mais fidedigno com a realidade industrial, bem como o consumo de energia e 

consequentemente a emissão de CO2 gerada na queima de combustível na caldeira.  

A Figura 3.4 apresenta o sistema de geração de vapor considerado.  

Figura 3.4 – Sistema de geração de vapor para abastecimento das plantas. 

 
Fonte: Adaptado de Towler e Sinnott (2013). 

  

A Tabela 3.1 apresenta as faixas de pressão e temperatura para as diferentes classes de 

vapor geradas em caldeiras convencionais. 

Tabela 3.1 – Valores dos níveis de pressão de vapor e suas respectivas faixas de temperatura. 

Classe de Vapor Pressão (atm) Temperatura (°C) 

Vapor de baixa pressão (lps) 1,2 – 3,0 105,0 – 135,0 

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

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

Fonte: Seider et al. (2009). 
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O sistema de geração de vapor, mais simples, não considera a cogeração de energia 

(realizado por uma ou mais turbinas como consequência da redução de pressão e classe da mais 

elevada para uma classe inferior), e é composto, minimamente, por um sistema de tratamento 

de água (com leito catiônico e aniônico, uma vez que essa água será utilizada nos refervedores 

e demais aquecedores da planta principal), um desaerador, uma bomba e uma caldeira (cuja 

representação é realizada em duas partes referentes às trocas de calor sensível-A e latente-B, 

respectivamente). Deve-se primeiramente vincular à unidade de geração de vapor aos 

equipamentos da planta principal, particularmente a serpentina do reator e o refervedor. 

Como observado na Figura 3.3, a temperatura da corrente de fundo da coluna de 

destilação é de 403,9K (130,8 ºC), assim a classe de vapor requerida e gerada na caldeira é a de 

média pressão (entre 162,8-185,6 ºC), conforme Tabela 3.1. A classe de baixa pressão não pode 

ser utilizada, neste caso, uma vez que o approach de 10 ºC não seria atendido. Como essa 

diferença é pequena resulta na possibilidade de realizar um procedimento de otimização. 

O vapor gerado na caldeira é utilizado no refervedor da coluna de destilação, no qual é 

considerado apenas troca por calor latente (sem mudança de temperatura), conforme reportado 

por Seider et al. (2009), para projeto. Na Figura 3.4 esta parcela é representada por BU1B, 

sendo a parte relacionada à troca por calor sensível (aquela na qual a pressão da água tratada é 

elevada à pressão requerida, com consequente aumento de temperatura) representada por 

BU1A, e por isto, justamente após a troca por calor sensível, ainda na fase líquida, parte da 

água é purgada (blowdown). Esta última parcela é, geralmente, esquecida pela maioria dos 

trabalhos de desenvolvimento de processos, que utilizam simuladores comerciais, que 

contabilizam apenas o consumo energético de processo (apenas troca de calor latente), 

esquecendo a planta de utilidades. Isto mostra, indubitavelmente, que ao se considerar a planta 

de utilidades e suas heurísticas para perdas de água e condições operacionais de caldeira 

(incluindo a eficiência de combustão) resultados mais fidedignos serão encontrados. 

A purga é realizada a fim de manter os parâmetros de troca térmica e evitar corrosão. 

Há a possibilidade de acúmulo de sólidos advindos das impurezas remanescentes na corrente 

de água que se concentram ao longo do processo devido à vaporização da água (SUEZ, 2021). 

Ainda, na Figura 3.3, observa-se que as temperaturas de entrada e saída do reator são de 

387 K (113,85 ºC) e de 420 K (146,85 ºC), respectivamente. Assim, a água tratada e aquecida 

é pressurizada até a classe de vapor adequado a sua geração, sendo enviada para resfriar o reator 

de modo contra-corrente, particularmente na classe de baixa pressão nos parâmetros mínimos 

(1,2 atm e 105,0 ºC) e com toda a troca de calor ocorre de forma latente. Com isso, evita-se 
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temperatura cruzada e praticamente respeita-se o approach de 10 ºC (aprox. 9 ºC). Observa-se 

que esse vapor não poderia ser utilizado no refervedor da coluna (utiliza mps). 

O sistema de geração de vapor recebe água que inicialmente passa por uma etapa de 

tratamento (leito catiônico e aniônico), gerando uma parcela de perda de água durante o 

procedimento. 

A água tratada é, então, enviada ao desaerador, que também recebe o retorno do 

condensado (vapor utilizado no processo, excluindo-se as perdas), de modo a minimizar 

problemas quanto à corrosão dos equipamentos e tubulações. No desaerador os gases 

dissolvidos na água tratada e de retorno de condensado são removidos. Após esse procedimento, 

o efluente é enviado à caldeira e/ou para a serpentina de resfriamento de reatores, para geração 

de vapor, sendo antes pressurizado por bomba(s) de modo a atingir a pressão da classe de vapor 

considerada nestes equipamentos (refervedor da coluna e reator). 

Caso haja a parcela de envio para resfriamento na serpentina de reator, o vapor gerado 

é, geralmente, exportado por motivos econômicos - elevado valor agregado (SEIDER et al., 

2009), bem como ambiental (JUNQUEIRA et al., 2018), pois é praticamente isento de CO2 

(somente o gerado de forma indireta na bomba, por consumo de energia elétrica). Esta parcela 

deve ser inserida no total de água de reposição do sistema de geração de vapor (make-up-SG) 

e, posteriormente, descontada (caso exportada), resultando na parcela da perda referente ao 

tratamento, uma vez que o consumo real de processo é desejado. 

Por fim, a parcela de vapor gerado na caldeira e utilizada nos respectivos processos de 

aquecimento é recuperada sob a forma de líquido saturado (condensado), economizando 

combustível (para queima na caldeira) e reposição de água (HOSOKAWA et al., 1999). 

Entretanto, o retorno total do condensado não é possível, uma vez que há perdas provenientes 

de vazamentos de vapor e de condensado durante o transporte interno. 

Assim, as principais perdas de água no sistema são: tratamento, desaerador, purga da 

caldeira (blowdown) e perdas no processo (parcela complementar ao retorno de condensado). 

Estas perdas devem ser contabilizadas, geralmente tomando por base a vazão circulante 

de água no sistema ou parte dele, e para isto se faz necessário utilizar de valores heurísticos 

referentes às perdas de águas de sistemas de geração de vapor reais, e suas condições 

operacionais, conforme apresentado na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Valores heurísticos adotados para o sistema de geração de vapor. 

Correntes/condições Valores adotados Referências 

Água de reposição  30 ºC e 1 atm Seider et al. (2009) 

Eficiência da caldeira (gás natural) 80% USA (1989) 

Eficiência de bombas e turbinas 75% Turton et al. (2018) 

Pré-tratamento 1% Smith (2016) 

Purga na caldeira (Blowdown) 3% Couper et al. (2012) 

Retorno de condensado 90 % (10% perdas) Turton et al. (2018) 

 

3.3.2. O Sistema de Resfriamento   

 

Em cada um dos processos de produção de EG, utilizou-se como fluido refrigerante a 

água de resfriamento como utilidade fria. Essa, por sua vez, foi encaminhada especificamente 

aos condensadores das colunas de destilação e ao resfriador (após reação). Considerou-se o 

sistema de resfriamento aberto com recirculação, o mais usual na etapa de projeto, conforme 

exposto na Figura 3.5. 

Figura 3.5 – Sistema de resfriamento para abastecimento das plantas. 

 
Fonte: Adaptado de Towler e Sinnott (2013). 

 

O sistema de resfriamento envia a água, para suprir as necessidades de redução de 

temperatura de correntes da planta de processo, o que pode levar a perdas de água (nos 

condensadores e resfriadores). A troca de calor entre a água e as correntes de processo é 

sensível, e após esse procedimento, o montante de água retorna aquecida direto para a torre de 

resfriamento - tipo tiragem mecânica induzida. Essa estrutura distribui a água partindo do topo, 

de modo que a corrente de ar é forçada em contracorrente por meio de ventiladores localizados 
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na parte superior da torre. Com o aumento da área superficial de troca térmica possibilitado 

pela distribuição fornecida pelo sistema, há uma tendência a aumentar a transferência de calor 

entre o ar e a água (BOYD, 2011). 

Durante o resfriamento na torre, ocorrem perdas por evaporação de água, bem como 

perdas por arraste, resultando no acúmulo de sólidos dissolvidos e em suspensão, o que pode 

gerar problemas com corrosão e incrustações. Assim, é realizada a purga no sistema, a fim de 

minimizar a concentração de impurezas na recirculação da água (KIM e SMITH, 2001).  

Assim, as principais perdas de água no sistema são: purga da torre, evaporação, arraste 

e perdas no processo.                    

É necessário contabilizar estas perdas para realizar sua reposição. Isto é realizado por 

meio de valores heurísticos referentes às perdas de águas de sistemas de resfriamento reais, e 

suas condições operacionais, conforme apresentado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Valores heurísticos adotados para o sistema de resfriamento. 

Correntes/condições Valores adotados Referências 

Temperatura de saída na torre  45 ºC (máximo) Walas (1990) 

Temperatura de entrada na torre 30 ºC Walas (1990) 

Perdas por arraste 0,2 % da vazão na torre  Walas (1990) 

Perdas por evaporação 0,8 % da vazão na torre Walas (1990) 

Perdas no Processo 1% (máximo) Caxiano et al. (2020) 

Purga na Torre 3 % Turton et al. (2018) 

 

O projeto das torres de resfriamento visa, na maior parte dos casos, obter água resfriada 

em uma temperatura superior em 2,8 °C à temperatura do bulbo úmido (TBU) na localidade em 

que irão ser instaladas (HENSLEY, 2009).  

Assim, para a cidade do Rio de Janeiro, obtém-se uma TBU de 26,8 ºC a partir da média 

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

fornecidas pela norma ABNT NBR 16401-1:2008. Por conseguinte, a temperatura da corrente 

de saída da torre corresponde aproximadamente à temperatura 2,8 ºC acima da TBU estimada 

para essa localidade. Assim, considerou-se a temperatura em 30 ºC de acordo com as 

temperaturas das correntes dos processos e com a faixa apresentada em Walas (1990). 
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3.4. ECOINDICADORES 

 

Nesta seção será apresentado o cálculo dos ecoindicadores de consumo de água, de 

emissão de CO2 e de CEU aplicado aos processos estudados. Como base para os mesmos, 

utilizaram-se as definições e aspectos apresentados previamente na seção 2.5 e as descrições 

das plantas de produção de EG, bem como suas respectivas plantas de utilidades. 

 

3.4.1. Taxa de Produção 

 

A taxa de produção foi baseada na produção de etilenoglicol obtido na corrente de fundo 

da coluna de destilação (S-07) em tprodutos/h e representada por mprodutos. 

 

3.4.2. Consumo de Água 

 

O cálculo do ecoindicador de consumo de água, expresso na Equação (3.3), é dado pela 

razão, em um mesmo intervalo de tempo, entre a vazão total de água consumida (água de 

reposição dos sistemas de geração de vapor e de resfriamento), em m3 H2O/h, e a produção, em 

tprodutos/h 

𝐸𝐼𝐻2𝑂 =  
ḟ𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + ḟ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 + ḟ𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 − ḟ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟.𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

m𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
 (3.3) 

 

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

volumétrica, em m3 H2O/h, da corrente de reposição do sistema de resfriamento; ḟvapor a vazão 

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

sistema deve ser inclusa a parcela de água para resfriamento do reator que gera vapor  (ḟraetor) e 

sua parcela de exportação (ḟvapor.exportado), ambas em m3 H2O/h. 

 

3.4.3. Emissão de CO2 

 

Para o cálculo de emissão de CO2, contabiliza-se os tipos de emissões: direta (queima 

de combustível na caldeira), e indireta (consumo de energia elétrica por equipamentos). Não é 
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considerado a parcela fugitiva, uma vez que em condições normais de operação o processo de 

produção de EG não possui envio de correntes para alívio em flare.  

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

geração de vapor que atende às demandas das plantas de produção de EG. 

ṁ𝐶𝑂2−𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =  
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

φ𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
 ×  0,0561 (3.4) 

 

na qual o termo Evapor corresponde a energia utilizada pela caldeira para a geração de vapor a 

partir da queima de combustível (parcela sensível e latente), em GJ/h, φcaldeira é a eficiência da 

caldeira que nesse trabalho considerou-se sendo de 80%. De acordo com o IPCC (2006) o gás 

natural (combustível considerado) seco possui um fator de conversão igual a 0,0561 tCO2/GJ.  

A Equação (3.5) expressa a emissão indireta total de CO2, em tCO2/h, pelo sistema de 

geração de vapor, sistema de resfriamento e planta de processo de produção de EG. 

ṁ𝐶𝑂2−𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 + 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟) ×  0,0172 (3.5) 

 

É considerado que os compressores, bombas e o ventilador da torre de resfriamento, 

operam com energia elétrica. Assim, o fator de 0,0172 tCO2/GJ é utilizado. Este fator 

corresponde à média anual (das médias mensais), para o Brasil, no ano de 2020, de modo a 

converter energia elétrica consumida em emissão de CO2 (MCTIC, 2021).  

A quantidade de energia elétrica consumida em bombas e compressores pode ser 

facilmente obtida nos simuladores ou calculado analiticamente. Entretanto, a energia elétrica 

consumida nos ventiladores da torre de resfriamento não pode ser obtida pelos simuladores 

comerciais (não existe este equipamento, e o mesmo é simulado por uma fracionadora, com os 

valores heurísticos de perdas de água por arraste, evaporação e purga discutidos). 

Dessa forma, para a obtenção de dados mais fidedignos esse valor é calculado 

analiticamente, utilizando como base no trabalho  de Green e Perry (2007) e os dados para 

dimensionamento propostos pelos mesmos. Considerando-se a referência para o Rio de Janeiro, 

no cálculo da área da torre foram levadas em conta as temperaturas de entrada e saída para a 

água de resfriamento e a temperatura de bulbo úmido do ar de 26,7ºC, resultando em uma área 

específica de 1,804 ft/(m3/h).  
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Uma vez considerado um desempenho da torre de 90%, visando a obtenção de 

resultados mais conservadores, os ventiladores foram especificados com uma potência por área 

de 8,05∙10-5 (GJ/h)/ft2. Assim, ao se multiplicar esses parâmetros tornou-se possível o cálculo 

do consumo energético dos ventiladores em função da vazão de entrada de água na torre, Ftresf, 

em m3/h, como expresso na Equação (3.6). 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝐹𝑡𝑟𝑒𝑠𝑓𝑥1,45222𝑥10−4 [𝐺𝐽 ℎ⁄ ] (3.6) 

 

Por fim, utiliza-se a Equação (3.7) para obter o valor do ecoindicador de emissão de 

CO2, em tCO2/tprodutos, para cada processo de produção estudado. 

𝐸𝐼𝐶𝑂2 =  
m𝐶𝑂2−𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 + m𝐶𝑂2−𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

m𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
 (3.7) 

 

3.4.3. Custo Específico de Utilidades 

 

Para o cálculo do indicador do CEU, em $/tprodutos, é necessário levar em consideração 

os valores de referência para as utilidades de água, energia elétrica e combustível. O custo de 

efluentes não foi considerado, uma vez que após este estudo deve-se propor o retorno do mesmo 

como reciclo. A Tabela 3.4 apresenta os valores dos custos utilizados neste trabalho. 

Tabela 3.4 – Valores adotados para os custos de utilidades. 

Utilidade Valor Unidade Referências 

Preço do Gás Natural (pGN) 4,24 $/GJ The Chemical Company (2016) 

Preço eletricidade (pEE) 16,80 $/GJ Turton et al. (2018) 

Preço água (pH20) 0,177 $/1000kg Turton et al. (2018) 

 

A Equação (3.8) contabiliza o indicador de CEU em $/tprodutos multiplicando cada 

utilidade pelo seu respectivo custo, a saber: pGN, pEE e pH20, custo de gás natural, energia-elétrica 

e água. Por simplicidade, não estão inclusos os custos com as respectivas etapas de tratamento 

da água (resfriamento e vapor). 

𝐸𝐼𝐶𝐸𝑈 =  

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

φ𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎
𝑝𝐺𝑁 + (𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝐸𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 + 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟)𝑝𝐸𝐸 + (ḟ𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + ḟ𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟)𝑝𝐻2𝑂

m𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
 (3.8) 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para a obtenção dos resultados deste 

trabalho. São apresentadas as considerações, os dados, condições operacionais e as heurísticas 

adotadas nas simulações do processo de referência, do processo intensificado (recompressão de 

vapor) e da planta de utilidades, utilizando o software Hysys 2.2 (versão gratuita de 2002), bem 

como, a metodologia para análise da ecoeficiência. 

No presente trabalho, de forma resumida, foram realizados os seguintes procedimentos: 

• Simulação do processo convencional de produção de EG proposto por Nayak et al. 

(2019), validada utilizando-se uma tolerância arbitrada para os desvios relativos em 

conformidade aos dados disponibilizados pelo autor; 

• Simulação do processo intensificado, ou seja, a estratégia de recompressão de vapor 

aplicada ao processo convencional (anteriormente simulado e validado); 

• Simulação da planta de utilidades (com os sistemas de água de resfriamento e geração 

de vapor) referentes a demanda dos processos de produção de EG; 

• Cálculo dos indicadores de consumo de água, emissão de CO2, e CEU. 

• Cálculo do Índice Comparativo de Ecoeficiência (PEREIRA et al., 2018), 

representada por esses três indicadores, para comparação quantitativa entre o os 

processos: convencional e proposto neste trabalho. 

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

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

considerações. 
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4.1. PLANTA DO PROCESSO CONVENCIONAL 

 

Na simulação do processo convencional de produção de EG (referência), utilizaram-se 

como dados de entrada os mesmos disponibilizados no trabalho de Nayak et al. (2019) referente 

às vazões e composições das correntes, bem como às condições operacionais: taxa de reação, 

resfriamento após reação e condições operacionais da coluna de destilação. A Tabela 4.1 

apresenta a metodologia com as principais considerações e informações utilizadas. 

Tabela 4.1 – Metodologia para simulação do processo convencional. 

Metodologia 

Conteúdo 
Simulação computacional do processo de produção de EG pelo modelo 
convencional. 

Objetivo 

Obter informações quantitativas do processo necessárias para efetuar o 

cálculo dos indicadores de consumo de água, de emissão de CO2 e do CEU, 
para posterior comparação de ecoeficiência. 

Referências base Nayak et al. (2019). 

Software Hysys 2.2 

Modelo termodinâmico UNIQUAC (justificativa na seção 4.5 deste capítulo) 

Operação Estado estacionário. 

Etapa reacional 
Modelo de catálise heterogênea em reator PFR.  

Reação exotérmica em fase vapor. 

Componentes Etilenoglicol, óxido de etileno e água. 

Produtos EG (desejado) com fração molar de 0,84. 

Modificações  

na planta original 

Alteração na temperatura de resfriamento pós-reação de 250K (-23,15 ºC) 

para 313,15 K, uma vez que não alterava o resultado (seção 5.1.1), 

permitindo assim utilizar água de resfriamento neste equipamento ao invés 

de outro fluido. 

Validação  

dos resultados 

Verificação dos resultados obtidos, com desvios relativos desejados de até 

5,0%, para correntes de massa e energia no Hysys 2.2 com base nos 
resultados expostos por Nayak et al. (2019) via software Aspen Plus, 

DWSIM e OpenModelica. 

Considerações 

Refervedor opera com vapor de média pressão (mps);  

Resfriador (pós-reação) e condensador operam com água de resfriamento; 

Reator opera com água de aquecimento para geração de vapor de baixa; 

Bomba elétrica opera com eficiência de 75 %. 

Equipamentos de troca térmica são especificados sem perda de carga. 
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4.2. PLANTA DO PROCESSO DE RECOMPRESSÃO DE VAPOR 

 

A Tabela 4.2 apresenta um resumo da metodologia da simulação da produção de EG 

com a proposta de recompressão de vapor, após a convergência dos resultados para os processos 

de referência. 

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

Metodologia 

Conteúdo 
Simulação computacional do processo de produção de EG com a proposta 

de intensificação pela estratégia de recompressão de vapor. 

Objetivo 

Obter informações quantitativas do processo necessárias para efetuar o 

cálculo dos indicadores de consumo de água, de emissão de CO2 e do CEU, 

para posterior comparação de ecoeficiência. 

Referências base Nayak et al. (2019). 

Software Hysys 2.2 

Modelo termodinâmico UNIQUAC 

Operação Estado estacionário. 

Etapa reacional 
Modelo de catálise heterogênea em reator PFR.  

Reação exotérmica em fase vapor. 

Componentes Etilenoglicol, óxido de etileno e água. 

Produtos EG (desejado) com fração molar de 0,84. 

Modificações  

na planta original 

(para intensificação) 

(i) Adição de um compressor (K-1) 

(ii) Adição de trocador de calor (HX-1) após a compressão de modo a 

atingir as condições operacionais do refervedor no tocante ao 

aquecimento da corrente de fundo; 

(iii) Adição de vaso flash e um divisor de corrente para separação do 

produto e reciclo ao fundo da coluna; 

(iv) Adição de uma válvula (VLV-1), para retornar à pressão original.  

Na Recompressão de vapor é utilizado o condensador original de topo. 

Validação  

dos resultados 

As correntes de topo e fundo da coluna intensificada por recompressão de 

vapor não devem se diferenciar do processo convencional, sendo tolerado 

um desvio relativo de até 0,5%, para correntes de massa, com base na 

simulação do processo convencional anteriormente validada. 

Considerações 

Não há necessidade de refervedor (em operação normal).  

Resfriador (pós-reação) e condensador operam com água de resfriamento; 

Reator opera com água de aquecimento para geração de vapor de baixa; 

Bomba e compressor elétricos têm eficiência de 75 %.  

Equipamentos de troca térmica especificados sem perda de carga. 
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4.3. PLANTA DE UTILIDADES 

 

A simulação da planta de utilidades, apresentada no Capítulo 3, foi realizada utilizando-

se o pacote termodinâmico UNIQUAC. A mesma configuração da planta foi considerada para 

o processo convencional e o intensificado por recompressão de vapor, com exceção que para 

este último não requer a parte referente ao sistema de geração de vapor. 

A simulação da planta de utilidades depende dos dados para as taxas de transferência de 

calor nos equipamentos que se utilizam de água de resfriamento e ou geram ou consomem 

vapor. Estes resultados são inseridos na planta de utilidades, em cada um dos sistemas, e as 

heurísticas para perdas de água previamente discutidas e apresentadas no Capítulo 3 são 

utilizadas de maneira a obter as vazões de água de resfriamento e vapor de aquecimento. 

A Tabela 4.3 apresenta um resumo da metodologia descrita para simulação da planta de 

utilidades, incluindo seus objetivos e as considerações adotadas.  

Tabela 4.3 - Metodologia para simulação da planta de utilidades. 

Metodologia 

Processos Sistema de água de resfriamento e de geração de vapor. 

Referências principais Seider et al. (2009), Turton et al. (2018) e Walas (1990). 

Objetivo 
Obter resultados mais fidedignos para os consumos de água e energia, e 

consequentemente os custos operacionais relacionados. 

Software Hysys 2.2 

Pacote termodinâmico UNIQUAC 

Operação Estado estacionário 

Componentes Água 

Alimentação Corrente de make-up de água T = 30ºC e P = 1 atm (101,3 kPa) 

Heurísticas (água) Apresentadas no Capítulo 3, vide Tabelas 3.2 e 3.3.  

Considerações 

Caldeira queima gás natural com eficiência de 80 %, sendo dividida em 

duas partes: troca sensível (geralmente negligenciada) e troca latente (que 

representa o consumo energético do processo). 

Bombas operam com eficiência de 75 %. 

Não há cogeração de energia via Turbina (eficiência de 75%), durante 

redução de classe de vapor. 

Se faz necessário calcular o consumo de energia elétrica dos ventiladores, 

da torre de resfriamento, via Equação (3.6). 
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4.4. DESENVOLVIMENTO DOS INDICADORES E DO MÉTODO ICE 

 

A Tabela 4.4 apresenta a metodologia adotada para desenvolvimento dos indicadores de 

consumo de água, de emissão de CO2 e de CEU, para posterior aplicação do método ICE 

proposto por Pereira et al. (2018). 

Tabela 4.4 - Metodologia para o desenvolvimento dos indicadores e do método ICE. 

Metodologia 

Conteúdo 
Cálculo dos indicadores de consumo de água, emissão de CO2 e CEU, 

seguido pela aplicação do método ICE. 

Objetivo 

Avaliar de forma comparativa a ecoeficiência dos processos (convencional 

e com recompressão de vapor), representada pelos indicadores calculados, 

de forma agrupada, por meio do método ICE. 

Referências base 
Turton et al. (2018), MCTIC (2021), DOE (2019) e IPCC (2006) Pereira et 

al. (2018). 

Ecoindicador de  

consumo de água 

𝐸𝐼𝐻2𝑂 Unidade: m3
 H2O/tprodutos.  

Razão entre a vazão total de água consumida (m3 H2O/h) – make-up do 

sistema de resfriamento, make-up do sistema de geração de vapor, parcela 

das perdas referentes à demanda e exportação de vapor - e à taxa de 

produção (tprodutos/h), vide Equação (3.3). 

Ecoindicador de  

emissão de CO2 

𝐸𝐼𝐶𝑂2 Unidade: tCO2/tprodutos.  

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

(tprodutos/h), vide Equação (3.7).  

Emissões: Direta por combustão e indireta pelo uso de energia elétrica. 

Não é considerada parcela fugitiva (flare) em operação padrão, ou seja, fora 

de parada para manutenção e partida e outros eventos. 

Indicador de  

CEU 

CEU Unidade: $/tproduto.  

Razão entre o Somatório do Custo Específico de Energia (gás natural e 

eletricidade) e do Custo Específico de Água, pela taxa de produção 

(tprodutos/h), vide a Equação (3.8).  

Custos: gás natural, energia elétrica e água.  

Considerações Todos os indicadores têm a mesma importância (peso no cálculo). 

Método ICE Cálculo do ganho em ecoeficiência (%), segundo a Equação (2.7). 
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4.5. MODELO TERMODINÂMICO 

 

O banco de dados do software Hysys 2.2 é formado por inúmeros modelos 

termodinâmicos como, dentre outros, o Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong (SRK), NRTL 

e Universal Quase-Chemical (UNIQUAC). Esses servem para estimar as propriedades físico-

químicas dos componentes presentes na simulação, para mistura, equilíbrios líquido-líquido e 

líquido-vapor, e bem como outras propriedades. Desse modo, a escolha do método de estimação 

adequado das propriedades são o alicerce da simulação de um processo químico. 

No trabalho de Nayak et al. (2019) o modelo termodinâmico utilizado para a simulação 

da planta de EG não foi especificado e, assim, na reprodução (simulação/validação) utilizou-se 

o UNIQUAC. O modelo UNIQUAC fornece uma representação adequada do equilíbrio de fases 

necessário para a simulação dos processos de destilação, extração, dentre outros similares, para 

mistura de componentes sem o uso de parâmetros adicionais, utilizando o cálculo de 

coeficientes de atividade para compostos em fase líquida (PRAUSNITZ e TAVARES, 2004; 

ABRAMS e PRAUSNITZ, 1975). 

Cabe ressaltar que não foram encontrados dados reais de um sistema contendo esses 

componentes para validação do modelo termodinâmico de forma mais precisa, sobrando as 

tolerâncias dos desvios relativos das correntes de produto (composição) como barema.  

 

4.6. HADWARE E SOFTWARE 

 

Neste trabalho, também foram utilizados os seguintes softwares: 

• MS Excel 2019, da Microsoft – para contabilização dos resultados, cálculos dos 

indicadores e organização dos resultados;  

• MS Word 2019, da Microsoft – para redação e edição do texto. 

 

O sistema operacional utilizado foi Windows 10, da Microsoft. A configuração de 

hardware, por sua vez, segue conforme descrito: 

• Intel Core i7-4500U CPU a 1.80GHz;  

• Disco rígido: 1 TB, 5400 rpm (convencional);  

•  Memória: 8 GB 
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Desse modo, a metodologia de execução deste trabalho foi descrita, compreendendo 

uma breve síntese do desenvolvimento de processos detalhado no Capítulo 3, o que ajudará no 

entendimento dos próximos capítulos que abordarão os resultados, as discussões e as 

conclusões pertinentes à metodologia adotada. 

A Figura 4.1 apresenta um fluxograma geral e representativo da metodologia. 

 

Figura 4.1 – Fluxograma do processo de produção de etilenoglicol. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da simulação do processo 

convencional e com recompressão de vapor para produção de EG e da planta de utilidades.  

Primeiramente, a simulação do processo convencional de produção de EG, realizada no 

software Hysys 2.2, é validada comparando os resultados obtidos com aqueles disponibilizados 

no trabalho de referência (NAYAK et al., 2019), adotada uma tolerância em relação aos desvios 

relativos. Em seguida, o processo intensificado por recompressão de vapor proposto é simulado. 

Os dados de consumo energético e de resfriamento, de ambos os processos, são utilizados 

juntamente com valores heurísticos para perdas de água e eficiência energética para simulação 

da planta de utilidades. Estes dados são necessários para a obtenção de resultados mais 

fidedignos dos consumos de água e energia, e consequentemente dos indicadores propostos. 

Por fim, são calculados os indicadores de consumo de água, emissão de CO2 e do custo 

específico de utilidades (CEU), conforme metodologia descrita no Capítulo 4, e seus valores 

são discutidos. A comparação entre o processo intensificado e o convencional é realizada pelo 

método quantitativo ICE (Pereira et al., 2018), agrupando-os em um único índice. 

 

 5.1. RESULTADOS – SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos para as simulações do processo convencional, 

baseado no artigo de referência, e da proposta de intensificação pela estratégia de recompressão 

de vapor, realizadas no software Hysys 2.2.  
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5.1.1. Simulação do Processo Convencional 

 

A planta do processo convencional de produção de EG, proposta por Nayak et al. 

(2019), foi simulada no software Hysys 2.2, conforme as especificações fornecidas pelos 

autores. O fluxograma do processo é ilustrado na Figura 5.1, enquanto na Tabela 5.1 são 

apresentados os resultados para as principais correntes de massa e seus respectivos desvios em 

relação aos dados apresentados. Vale ressaltar que para os dados apresentados no artigo de 

referência será utilizado a média aritmética simples, uma vez que são declarados dados de três 

softwares diferentes, a saber, OpenModelica, Aspen Plus e DWSIM. 

 

Figura 5.1 - Simulação da planta do processo convencional. 

 

 

Tabela 5.1 - Resultados das correntes materiais para a simulação do processo convencional. 

Corrente  T(K) P(kPa) 

Vazão 

molar 

(mol/s) 

Fração Molar 

EO EG H2O 

S-05 

Nayak et al. 250,00 100,00 91,68 0,1285 0,0902 0,7813 

Hysys 2.2 250,00 101,32 91,59 0,1265 0,0918 0,7816 

Desvio relativo 0,00% 1,32% 0,10% 1,56% 1,86% 0,04% 

S-06 

Nayak et al. 336,42 101,33 81,68 0,1425 0,0000 0,8575 

Hysys 2.2 294,96 101,32 81,60 0,1420 0,0000 0,8580 

Desvio relativo 12,32% 0,00% 0,10% 0,35% 0,00% 0,06% 

S-07 

Nayak et al. 424,80 101,33 10,00 0,0000 0,8320 0,1680 

Hysys 2.2 403,91 101,32 10,00 0,0000 0,8412 0,1588 

Desvio relativo 4,92% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 5,46% 
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Observa-se na Tabela 5.1 que para os parâmetros de pressão e vazão molar, os desvios 

percentuais são baixos, demonstrando a convergência da simulação realizada e corroborando 

os resultados apresentados pelos autores. Apesar disso, a temperatura foi uma condição 

operacional que apresentou divergência entre as simulações. O software utilizado na simulação 

apresentou valores de temperatura de saída da coluna abaixo do encontrado pelos autores, tanto 

para a corrente de topo, quando para a de fundo. No entanto, essa diferença de temperatura não 

alterou significativamente os valores de concentração das correntes, conforme apresentado.  

Além da diferença na temperatura, a fração molar de água na corrente S-07 apresenta 

desvio um pouco maior que 5%, valor estipulado como limite de tolerância para fins 

comparativos e corroboração de resultados. Porém, esse valor se deve ao fato de que, no 

trabalho de referência, o valor obtido pelo software Aspen Plus é 0,1837, enquanto que os 

valores apresentados no DWSIM e OpenModelica são similares entre si e com o encontrado 

pela simulação no Hysys 2.2 de 0,16. Diante do exposto, os resultados obtidos na simulação do 

processo convencional apresentam grande concordância, dentro da faixa considerada, com o 

artigo de referência. 

Foi identificada uma oportunidade de modificação na condição de operação da planta 

original que permitiria eliminar a necessidade do ciclo de refrigeração, utilizando fluido 

refrigerante (temperatura abaixo de 0 ◦C), para utilização de água de resfriamento. Tal proposta 

consiste na alteração da temperatura da corrente de entrada da coluna de destilação de 250K 

para 313,13K (aumento de 25%). Para garantir sua viabilidade, foi realizada uma análise no 

perfil das composições ao longo da coluna, sendo a tolerância de 5% nos desvios relativos das 

composições o limite para o aceite da proposta, conforme apresentado na Tabela 5.2.  

Tabela 5.2 - Comparação do perfil de composições modificando a temperatura de entrada. 

Estágio 
250K 313,15K Desvio Relativo 

EO H2O EG EO H2O EG EO H2O EG 

Cond. 0,1420 0,8580 0,0000 0,1420 0,8580 0,0000 0,00% 0,00% 4,55% 

1 0,0015 0,9984 0,0000 0,0015 0,9984 0,0000 0,00% 0,00% 4,55% 

2 0,0005 0,9995 0,0001 0,0005 0,9994 0,0001 0,00% 0,00% 4,55% 

3 0,0005 0,9990 0,0005 0,0005 0,9990 0,0006 0,01% 0,00% 4,57% 

4 0,0005 0,9955 0,0040 0,0005 0,9954 0,0042 0,08% 0,02% 4,65% 

5 0,0005 0,9669 0,0325 0,0005 0,9652 0,0343 0,69% 0,18% 5,37% 

6 0,0000 0,9635 0,0365 0,0000 0,9618 0,0382 1,55% 0,18% 4,62% 

7 0,0000 0,8949 0,1051 0,0000 0,8934 0,1066 2,24% 0,17% 1,47% 

Referv. 0,0000 0,1588 0,8412 0,0000 0,1588 0,8412 2,45% 0,01% 0,00% 
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Como pode ser observado na Tabela 5.2, o perfil de composições ao longo da coluna de 

destilação é muito semelhante, com a tolerância adotada sendo respeitada, levando em 

consideração a mudança de temperatura. De maneira geral, o componente EG apresentou os 

maiores desvios, comparado aos demais componentes EO e água. Em particular, a composição 

de EG no quinto prato foi o único valor maior que o limite de tolerância. Apesar disso, o produto 

final, proveniente do sétimo prato apresenta um desvio relativo de apenas 1,5%. Sendo assim, 

foi considerada satisfatória a modificação da temperatura na entrada da coluna para 313,13K, 

permitindo a utilização apenas de água como utilidade de resfriamento (pós reação/entrada na 

coluna e condensador na coluna), reduzindo os custos de capital e manutenção com uma planta 

de utilidade de refrigeração, e viabilizando que o subsequente projeto de intensificação do 

processo fosse baseado nesta versão, ampliando o foco em ecoeficiência. 

A Tabela 5.3 apresenta os resultados para as demandas energéticas do processo 

convencional. Infelizmente, não foi possível comparar os resultados com o trabalho de 

referência, pois esses valores não foram fornecidos pelos autores. 

 

Tabela 5.3 - Resultados das correntes energéticas para a simulação do processo convencional. 

Corrente Objetivo Origem Equipamento Valor (GJ/h) 

q.pfr Resfria o reator e gera vapor Sistema de vapor PFR 2,3822∙101 

q.agr Resfria a corrente após reação Sistema de resfriamento Resfriador 1,5226∙101 

q.cond Resfria o topo da coluna Sistema de resfriamento Condensador 3,8788∙101 

q.reb Aquece o fundo da coluna Sistema de vapor Refervedor 3,8520∙101 

 

 

5.1.2. Simulação da planta do processo com recompressão de vapor 

 

A validação dos resultados do processo convencional e da viabilidade da modificação 

temperatura de entrada na coluna, com desvios aceitáveis, permitiu o prosseguimento da 

proposta de intensificação do processo pela estratégia de recompressão de vapor.  

Um valor heurístico encontrado na literatura para a estratégia de recompressão de vapor 

é o coeficiente de desempenho (COP) da coluna de destilação, descrito na Equação (5.1). 

 

𝐶𝑂𝑃 =  
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟 − 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
=

294,96𝐾

403,87𝐾 − 294,96𝐾
= 2,7 (5.1) 
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Para o processo convencional o COP resulta em 2,7, um valor menor que 6 

(JUNQUEIRA et al., 2018). O ideal é a obtenção de um valor entre 6 e 10, para que a estratégia 

seja economicamente viável. Entretanto, cabe ressaltar que isto dependerá muito do valor da 

matéria prima e dos produtos, bem como das utilidades e, principalmente, do compressor. A 

análise econômica deve incluir o fluxo de caixa (e não as análises simplificadas), e isto está 

fora do escopo deste trabalho, cuja objetivo principal ao estudar tal estratégia é quantificar a 

redução dos impactos ambientais, notoriamente o consumo de água e emissões de CO2, e dos 

custos operacionais, notoriamente os de gás-natural fóssil (queima), energia elétrica e água. 

Nesta estratégia, apresentada na Figura 5.2, a corrente de topo (to cond) tem sua pressão 

elevada de 101,32 kPa para 596 kPa, de forma a elevar a temperatura de 368,95 K para 584,41 

K. Dessa forma, é realizada a integração energética entre as correntes de topo e de fundo (to 

reb) da coluna no trocador HX-1. A integração realizada foi suficiente para que não seja mais 

necessário o uso de vapor da planta de utilidades, anulando o refervedor para condições padrão 

de operação. Em seguida, o vaso flash V-1 separa a corrente em duas, uma na fase vapor (boil-

up), que é direcionada de volta a coluna T-1, e a outra como o produto de fundo (S-07). 

A corrente de topo, depois de passar pelo trocador HX-1, retorna a pressão de 101,32 

kPa pela válvula VLV-1 e é totalmente condensada no condensador C-1, no qual uma parte 

retorna para o topo da coluna de destilação (reflux) e a outra como produto de topo (S-06), 

conforme processo convencional, isto é, é utilizando do mesmo condensador (a única diferença 

operacional é a prévia compressão da corrente de topo). 

As correntes de produto de fundo (S-07) e topo (S-06) devem apresentar condições 

operacionais estritamente semelhantes (temperatura, pressão, vazões e composições). 

Figura 5.2 - Simulação da planta do processo com recompressão de vapor. 
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A Tabela 5.4 apresenta os resultados obtidos pela simulação no software Hysys 2.2 para 

as correntes mássicas principais para os processos intensificado e convencional (Tabela 5.1). 

Tabela 5.4 - Resultados das correntes materiais para a simulação do processo intensificado. 

Corrente Processo T(K) P(kPa) 

Vazão 

molar 

(mol/s) 

Fração Molar 

EO EG H2O 

S-05 

Intensificado 313,15 K* 101,32 91,59 0,1265 0,0918 0,7816 

Convencional 313,15 K* 101,32 91,59 0,1265 0,0918 0,7816 

Desvio relativo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

S-06 

Intensificado 294,96 101,32 81,57 0,1420 0,0000 0,8580 

Hysys 2.2 294,96 101,32 81,59 0,1420 0,00000 0,8580 

Desvio relativo 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

S-07 

Intensificado 403,90 101,32 10,00 0,0000 0,8412 0,1588 

Hysys 2.2 403,87 101,32 10,00 0,0000 0,8410 0,1590 

Desvio relativo 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,13% 

*Condição modificada, para que a redução na temperatura após reação seja realizada com água. 

Observa-se na Tabela 5.4 que a estratégia de intensificação por recompressão de vapor 

foi, evidentemente, corretamente implementada, uma vez que os resultados dos desvios 

relativos em relação ao processo original são inferiores a 0,5 %. 

Como resultado da estratégia de recompressão, eliminou-se a utilização do refervedor 

da coluna (que opera somente na partida, parada e condições fora de operação padrão, como, 

por exemplo, perda de especificação de produto, via estratégia de controle) e consequentemente 

o consumo energético (queima de gás natural na caldeira) de 58,12 GJ/h (já corrigido pela 

eficiência da queima), requerido no processo convencional, bem como as respectivas emissões 

de CO2. Além disso, a energia requerida no condensador foi reduzida de 3,8788∙10-2 GJ/h para 

7,9914 MJ/h, ou seja, uma economia de 79,40 %, e, consequentemente, o respectivo consumo 

de água. Como desvantagem, são necessários 7,675 GJ/h∙10-3 GJ/h de energia elétrica 

(geralmente de custo mais baixo e com menor emissão de CO2 do que o equivalente em gás 

natural para uma mesma demanda energética) para operação do compressor. 

Estes resultados, parecem promissores e pode ser que para uma dada condição de custos 

de matéria-prima e utilidades, e valor do produto esta estratégia de intensificação seja 

economicamente viável, a depender do fluxo de caixa, mesmo para um COP menor que 6. 
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5.2. RESULTADOS – PLANTA DE UTILIDADES 

 

A Figura 5.3 apresenta o fluxograma da simulação no Hysys 2.2 da planta de utilidades 

na qual é possível notar que a corrente de água [L.M.H.]PressureSteam é utilizada para resfriar 

o reator, e com base no calor de reação (exotérmica) e ajuste na pressão para 1,2 atm (105 ºC), 

bomba P-102, gera vapor de baixa pressão em seus parâmetros mínimos (SEIDER et al., 2009), 

uma vez que a temperatura de entrada do reator é de 397K (113,85 ºC). 

 

Figura 5.3 - Simulação da planta de utilidades. 

 
 

Vale ressaltar que de modo a representar de maneira mais confiável a purga (corrente 

Boiler Blowdown) de água aquecida antes da formação do vapor na caldeira, essa foi dividida 

em Boiler A e Boiler B. No primeiro tem-se a transferência de calor sensível à água até sua 

pressão de saturação (realizado pela bomba P-101). Já no segundo há a transferência de calor 

latente, e ocorre a transição para a fase vapor, conforme discutido no Capítulo 3. 

A Tabela 5.5 apresenta as perdas de água na planta de utilidades, para ambos os 

processos, estas parcelas devem ser repostas e representam o consumo de água das unidades. 
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Tabela 5.5 – Perdas de água referentes aos processos de produção de EG. 

Perdas de água Convencional Intensificado (RV) 

Perdas nos processos de resfriamento (m³/h) 8,42 3,619 

Perdas no processo de aquecimento (m³/h)1,2 1,90 0 

Purga na torre de resfriamento (m³/h) 24,76 10,64 

Purga na caldeira (m³/h) 0,5876 0 

Perdas por arraste e evaporação (m³/h) 8,335 3,5825 

Perdas no pré-tratamento (m³/h) 0,0344 0,0093 

Consumo de água (m³/h) [reposição das perdas] 44,04 17,85 

1Foram negligenciadas as perdas no vent do desaerador (MIX-102). 
2Não incluso a demanda para resfriamento do reator e geração de vapor, mas suas perdas sim. 

Verifica-se na Tabela 5.5 uma redução de 44,04 m³/h para 17,85 m³/h, que corresponde 

a uma economia próxima de 59 % no consumo de água pelo processo de recompressão de vapor 

em relação ao convencional. Estes valores serão utilizados no cálculo do indicador 

correspondente. 

A Tabela 5.6 apresenta as demandas energéticas na planta de utilidades para cada um 

dos processos, e inclui-se o consumo energético do compressor K-1 do processo intensificado. 

Tabela 5.6 – Demanda energética referente aos processos de produção de EG. 

Equipamento (Demanda Energética) Convencional Intensificado (RV) 

Bomba P-100 (Q-100) [GJ/h] 0,4526 0,1945 

Bomba P-101 (Q-101) [GJ/h] 0,0287 - 

Bomba P-102 (Q-102) [GJ/h] 2,598∙10-6 2,598∙10-6 

Ventiladores da Torre Resfriamento (Q-fan*) [GJ/h] 0,1210 0,0520 

Caldeira – Boiler A (sensível) [GJ/h] 8,030056378 0 

Correção pela Eficiência (80%) [GJ/h] 1,00376∙101 0 

Caldeira – Boiler B (latente) [GJ/h] 3,8468∙101 0 

Correção pela Eficiência (80%) [GJ/h] 4,8084∙101 0 

Caldeira (Boiler A + Boiler B) [GJ/h] 5,81219∙101 0 

Compressor K-1 (planta de processo) (GJ/h) 0 7,6757 

Consumo de Energia (GJ/h) 5,8724∙101 7,9223 

*O valor deve ser calculado (ajustado) conforme Equação (3.6).  

 

A Tabela 5.6 apresenta e sintetiza todas as fontes de consumo energético (energia 

elétrica e gás natural) dos processos de produção de EG analisados, incluindo as correções 

necessárias quando não realizadas diretamente no software Hysys 2.2 no tocante a eficiência. 
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Uma análise da Tabela 5.6 revela uma redução de 58,724 GJ/h para 7,9223 GJ/h, que 

corresponde a uma economia de 86,51 % no consumo de energia pelo processo de recompressão 

de vapor em relação ao convencional. Assim, a recompressão de vapor mostra-se eficiente na 

redução do consumo energético na produção de EG. Os valores apresentados na Tabela 5.6 

devem ser essencialmente os mesmos para a obtenção do indicador de consumo de energia 

(quando considerado) e emissões de CO2. Como discutido anteriormente, espera-se que esse 

benefício de redução no consumo energético, também se repita na emissão de CO2, mesmo com 

a utilização do compressor, uma vez que, com raríssimas exceções, o fator de conversão de 

energia elétrica em CO2 é menor do que o seu análogo para combustão para a mesma demanda. 

Entretanto, o resultado mais importante apresentado na Tabela 5.6 são os consumos na 

caldeira, notoriamente a quase sempre negligenciada parcela de calor sensível (boiler-A). 

Especificamente, para o processo convencional, é verificado que o consumo sem a correção na 

eficiência da queima, para o calor latente (boiler-B) é o valor correspondente ao consumo 

energético no refervedor da coluna de destilação (q.reb), conforme apresentado na Tabela 5.3, 

e corresponde a 48,084 GJ/h com a correção. O valor corrigido para elevar a água tratada à 

pressão de saturação da classe de vapor correspondente (média pressão) com aumento da 

temperatura, calor sensível, é de 10,0376 GJ/h. Esta parcela representa 17,27 % de toda a energia 

consumida na caldeira (e consequentemente as respectivas emissões de CO2). Este valor, 

também, corresponde a parcela de desvio nos cálculos da maioria dos trabalhos apresentados 

na literatura técnico-científica em otimização, otimização multi-objetivo, análise de ciclo de 

vida, ecoeficiência, entre outros, os quais não contabilizam a planta de utilidades. Isso mostra, 

indubitavelmente, a importância de se considerar a planta de utilidades na avaliação de 

processos. Como a pressão e temperatura não se correlacionam de forma linear, este resultado 

(em desvio %) aumenta à medida em que se necessita de uma classe de vapor mais elevada. 

Uma vez que todos os resultados para as correntes mássicas e energéticas foram 

apresentados e detalhadamente discutidos é possível calcular os ecoindicadores. 

 

5.3. RESULTADOS – ECOINDICADORES 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para os ecoindicadores de consumo 

de água, de emissão de CO2 e de CEU. Por último, os resultados de cada processo são 

comparados pelo método ICE. 
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5.3.1. Ecoindicador de consumo de água 

 

A Tabela 5.7 apresenta os valores para os consumos de água para o processo 

convencional e o intensificado, incluído a demanda de água para reação e para resfriamento do 

reator na geração de vapor. 

Tabela 5.7 - Resultados para o ecoindicador de consumo de água. 

Correntes 
Consumo (m³/h) 

Convencional Intensificado 

Reposição (Total Makeup) da planta de utilidade 44,99* 18,78* 

Consumo de água para reação 5,113 5,113 

Vapor exportado (0,9199) (0,9199) 

Consumo Total (líquido) 49,1831 22,9731 

Produção EG (t/h) 1,8796 1,8803 

Ecoindicador (m³ H2O/tprodutos) 26,1668 12,2178 

*Valores diferem da Tabela 5.5, uma vez que incluem a demanda de água para resfriamento do reator e 

geração de vapor, obtidos diretamente da corrente de reposição total (Total makeup) vide Figura 5.3. 

 

Pode ser observado na Tabela 5.7 a redução na quantidade de água utilizada de 26,1668 

m3 para 12,2178 m3 para cada tonelada de EG produzido, que corresponde a uma economia de 

53,31% no consumo de água pelo processo de recompressão de vapor em relação ao 

convencional. Isto mostra que processo intensificado é mais eficiente no consumo de água do 

que o convencional. Vale ressaltar que no consumo de água é contabilizado pela soma dos 

valores da reposição total (total make-up), vide Figura 5.3, e da água utilizada como reagente, 

e descontado o vapor exportado, que é gerado no resfriamento do reator. 

 

5.3.2. Ecoindicador de emissão de CO2 

 

A fim de calcular a emissão de CO2 é necessário contabilizar o consumo de energia 

(elétrica e combustão – queima do gás natural) por equipamento. A Tabela 5.6 apresenta os 

dados de demanda energética por equipamento para ambos os processos.  

O valor correspondente ao consumo de combustível na caldeira já está corrigido pelo 

fator de eficiência energética de 80 %, e os valores para as bombas e compressores são obtidos 

diretamente da simulação, considerando eficiência de 75 % em ambos os equipamentos – valor 
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padrão do software e recomendado por Junqueira et al. (2018). Desse modo é possível calcular 

os valores do ecoindicador de emissão de CO2, cujos resultados são apresentados na Tabela 5.8 

na qual as letras C e I representam o processo convencional e intensificado, respectivamente.  

Tabela 5.8 - Resultados para o ecoindicador de emissão de CO2. 

Equipamento Demanda (GJ/h) Conversão Emissão de CO2 (tCO2/h) 

 C I (tCO2/GJ) C I 

Bomba P-100  0,4526 0,1945 0,0172 7,785∙10-3 3,355∙10-3 

Bomba P-101 0,0287 - 0,0172 4,946∙10-4 0 

Bomba P-102 2,598∙10-6 2,598∙10-6 0,0172 4,469∙10-8 4,469∙10-8 

Ventiladores 0,1210 0,0520 0,0172 2,081∙10-3 8,944∙10-4 

Caldeira – Boiler A* 1,00376∙101 0 0,0561 5,631∙10-01 0 

Caldeira – Boiler B* 4,8084∙101 0 0,0561 2,698 0 

Caldeira  5,81219∙101 0 0,0561 3,261 0 

Compressor K-1 0 7,6757 0,0172 0 1,320∙10-1 

Produção EG (t/h)   1,8796 1,8803 

Ecoindicador (tCO2/tprodutos)   1,740 0,0725 

*Valor já corrigido pela eficiência da caldeira. 

 

Pode ser observado na Tabela 5.8 a redução na emissão de CO2 de 1,740 toneladas de 

CO2 para 0,0725 toneladas de CO2 para cada tonelada de EG produzido, que corresponde a uma 

economia de 95,83 % na emissão de CO2 do processo com recompressão de vapor em relação 

ao convencional. Isto mostra que processo intensificado é mais eficiente, uma vez que, emite 

menos gases de efeito estufa para a mesma quantidade de produto. 

A Tabela 5.9 apresenta o porcentual de contribuição de cada fonte nas emissões de CO2. 

Tabela 5.9 - Participação percentual dos equipamentos no valor do EI de CO2 

Processo Equipamento Ecoindicador (tCO2/ tproduto) Participação (%) 

Convencional Bombas 4,4041∙10-3 0,253 

Convencional Caldeira 1,7348 99,68 

Convencional Torre de resfriamento 1,1076∙10-3 0,064 

Total  1,7403  

Intensificado Bombas 1,7794∙10-3 2,46 

Intensificado Caldeira - - 

Intensificado Torre de resfriamento 4,7597∙10-4 0,66 

Intensificado Compressor 7,0213∙10-2 96,89 

Total  7,2469∙10-2  
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5.3.3. Indicador de Custo Específico de Utilidade 

 

Os resultados quanto ao custo específico de utilidades são apresentados na Tabela 5.10, 

bem como o indicador associado. 

Verifica-se na Tabela 5.10 a redução no custo com utilidades de 140,64 dólares para 

72,46 dólares para cada tonelada de EG produzido, que corresponde a uma economia de 48,4% 

no custo com utilidades do processo com recompressão de vapor em relação ao convencional, 

mesmo sendo inserido o custo operacional do compressor (elétrico) de 133,09 $/h no processo 

intensificado. Isto se deve ao fato de que nesta estratégia a integração energética entre a corrente 

de topo (após compressão) e de fundo elimina a utilização de vapor de média pressão gerado 

na caldeira, para condições padrão de operação, que possui um custo maior de 246,44 $/h, para 

a mesma demanda energética. 

 

Tabela 5.10 - Resultados para o indicador de custo específico de utilidades. 

Custo de Utilidade Convencional Intensificado 

Gás natural ($/h) 246,44 0,00 

Eletricidade ($/h) 10,12 133,09 

Água ($/h) 7,80 3,16 

Custo Total ($/h) 264,36 136,25 

Produção EG (t/h) 1,8796 1,8803 

Indicador ($/tprodutos) 140,642 72,462 

 

Isto mostra que processo intensificado é mais econômico, no tocante aos custos 

variáveis de utilidades, uma vez que, produz a mesma quantidade de produto (com a mesma 

qualidade) com um custo menor. Cabe ressaltar, que os custos com operadores, engenharia, 

pesquisa, laboratórios de qualidade, manutenção, seguro, entre outros seriam idênticos, uma 

vez que o processo é essencialmente o mesmo, diferenciando-se apenas pelo custo de capital 

(aquisição) do compressor K-1. 
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5.3.4. Comparação de Ecoeficiência pela Metodologia ICE 

 

Uma vez que os indicadores foram calculados, conforme apresenta a Tabela 5.11 é 

possível agrupá-los em um único índice quantitativo, assumindo a mesma importância para 

cada indicador, utilizando-se a metodologia ICE (Pereira et al., 2018). 

 

Tabela 5.11 – Valores dos ecoindicadores dos processos de produção de EG. 

Indicadores 
Processo 

Convencional Intensificado 

Consumo de água (m3 H2O/tproduto) 26,1668 12,2178 

Emissão de CO2 (tCO2/tproduto) 1,740 0,0725 

CEU ($/tproduto) 140,642 72,464 

 

Na metodologia ICE os indicadores devem estar disponibilizados na forma quanto 

menor o valor, melhor o resultado, para que disponibilizados no gráfico radar tenham ao menos 

um dos limites, o mínimo, definido. Para o agrupamento de indicadores com unidades diferentes 

é necessária sua normalização, para que se tornem adimensionais. Esta é realizada dividindo-

se cada indicador pelo maior valor de sua respectiva classe, de forma que o valor 0 represente 

o melhor resultado e o valor 1 o contrário, ou seja, o pior resultado. Os valores adimensionais 

para os indicadores disponibilizados na Tabela 5.11 são apresentados na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 – Valores dos ecoindicadores dos processos de produção de EG. 

Indicadores Adimensionais 
Processo 

Convencional Intensificado 

Consumo de água (adm) 1,000 0,4669 

Emissão de CO2 (adm) 1,000 0,0416 

CEU (adm) 1,000 0,5152 

 

Observa-se na Tabela 5.12 que o processo convencional apresenta os piores resultados 

(todos no valor unitário) em todas as três categorias de indicadores. 

Estes resultados são disponibilizados em um gráfico tipo “radar”, conforme apresenta a 

Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Gráficos tipo radar para o Índice Comparativo de Ecoeficiência. 

 
 

Fica claro, analisando-se a Figura 5.4, que o processo intensificado apresenta os 

menores resultados, e consequentemente será mais ecoeficiente. E, neste quesito, a metodologia 

ICE se difere das demais, contabilizando as áreas das figuras (triângulos) pela lei dos senos, 

que pode ser estendida a qualquer número de indicadores. Cabe ressaltar que para mais de três 

indicadores se faz necessário contabilizar os resultados combinatoriais de uma permutação 

circular (n-1)! (MANGILI et al., 2019), onde n é o número de indicadores, uma vez que a ordem 

afeta o cálculo e, posteriormente calcular a média, e os limites mínimos e máximos. 

Particularmente, para os indicadores apresentados na Figura 5.4, os resultados de 

ecoeficiência são apresentados na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13 – Resultados de Ecoeficiência dos processos de produção de EG. 

 
Processo 

Convencional Intensificado 

Área do gráfico (adm) 1,2990 0,1219 

ICE (%) - 90,62 

 

Observa-se, na Tabela 5.13, que a área do processo intensificado corresponde ao índice 

de 0,1219, sendo, assim, 90,62% mais ecoeficiente que o processo convencional. 

Isto comprova as vantagens de estratégias de intensificação de processos, notoriamente 

em processos de destilação, muito estudadas na atualidade, no tocante a redução significativa 

dos impactos ambientais e custos (variáveis) de utilidades, e, assim, agregando valor ao 

processo e ao produto final em total alinhamento as diretrizes do desenvolvimento sustentável. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES & SUGESTÕES 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais do presente trabalho obtidas a 

partir da simulação do processo de produção de EG e também sugestões para trabalhos futuros. 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

O processo de produção de EG convencional foi estudado com base no trabalho de 

Nayak et al. (2019). A validação da simulação deste processo no software Hysys 2.2 foi 

realizada mediante comparação somente com dados das correntes mássicas disponibilizados, 

com uma tolerância aceitável para os desvios relativos de 5%. A legitimação dos resultados 

permitiu, também, alterar a temperatura após reação para entrada na coluna de destilação (de 

250 K para 313 K), de modo a se utilizar somente de água de resfriamento ao invés de outro 

fluido refrigerante, minimizando custos de capital de um sistema de refrigeração mais 

complexo. 

Diante do exposto, a estratégia de intensificação do processo convencional via 

recompressão de vapor foi elaborada e implementada, via simulação no software Hysys 2.2. 

Para ambos os processos uma planta de utilidades para fornecimento de água de 

resfriamento e geração de vapor de aquecimento foi também simulada no software Hysys 2.2, 

com base em dados heurísticos para a perda de água nestes sistemas, e com correção das 

eficiências energéticas, energia consumida nos ventiladores da torre de resfriamento e 

consideração da parcela de calor sensível na caldeira, de modo a obter resultados mais 
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fidedignos, para o consumo de água e de energia (e emissões de CO2), com aqueles encontrados 

em unidades reais, e consequentemente no cálculos dos ecoindicadores e ecoeficiência. 

Os resultados da intensificação mostraram reduções elevadas de 59,46 % e 86,51 % no 

consumo de água e de energia, respectivamente, e consequentemente nos indicadores de 

consumo de água e emissões de CO2, com reduções de 53,31 % e 95,83%, respectivamente. 

Isto se deve ao fato de que a integração energética entre a corrente de topo e de fundo, referente 

a estratégia de recompressão de vapor, dispensou o uso da caldeira para condições operacionais 

padrão. Este equipamento mostrou-se ao mesmo tempo um grande consumidor de água e de 

emissões de CO2 (queima do gás natural). Assim, o indicador de custo específico de utilidades 

(CEU), que engloba os custos variáveis com utilidades, também apresentou economia, com 

redução de 47,05 %, mesmo com o custo extra de energia elétrica na operação do compressor. 

Para as condições operacionais da coluna de destilação (temperatura do condensador e 

refervedor), encontrou-se o fator heurístico de coeficiente de desempenho (COP) menor que 6 

(2,7). Entretanto, diante de tais resultados para os indicadores uma análise econômica mais 

detalhada pode, para um dado conjunto de custos de matéria-prima, produto e utilidades, 

mostrar-se economicamente viável, contrariando a heurística para recompressão de vapor. 

Em suma, o processo com recompressão de vapor mostrou-se mais ecoeficiente que o 

convencional. O ganho na ecoeficiência, representada por estes três indicadores, foi de 90,62 

%. Assim, o objetivo foi alcançado, ou seja, a intensificação tornou a planta de produção de EG 

apresentada por Nayak et al. (2019) mais sustentável e com menor custo de utilidades. 

 

6.2. RECOMENDAÇÕES 

 

A seguir são listadas algumas sugestões para futuros:  

• Propor outros indicadores tanto econômicos como ambientais para o processo, como 

por exemplo, geração de efluentes, matérias primas, CAPEX, dentre outros; 

• Recircular a corrente de topo da coluna para diminuir o uso de matéria prima e água; 

• Propor novas estratégias de intensificação para a coluna de destilação; 

•  Realizar análise econômica rigorosa, incluído fluxo de caixa; 

•  Avaliar novas rotas de produção de EG com intensificação. 

Por fim, espera-se que este trabalho contribua para o tema de produção de EG. 
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