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RESUMO 

 

O gás hidrogênio é fundamental para diversos processos industriais, como o 

hidrotratamento de frações de petróleo, as sínteses de Haber-Bosch e Fischer-

Tropsch, a produção de metanol, além de ser aplicado em células combustíveis, uma 

potencial fonte de energia limpa a ser adotada em larga escala no futuro, devido à 

crescente urgência em lidar com as questões ambientais. Dos métodos para sua pro-

dução, a reforma a vapor do gás natural é o mais utilizado na indústria e pode ser 

projetado tanto para gerar gás de síntese, a mistura de CO e H2, quanto para gerar 

hidrogênio puro. Nessa ótica, no presente trabalho é simulada a planta de produção 

de hidrogênio proposta por Chehade et al. (2020), com auxílio do software de mode-

lagem UniSim® Design R390.1, fornecido pela Honeywell. Em sequência, desenha-

se o fluxograma de processo da unidade, que serve de base para a etapa seguinte, 

utilizando como ferramenta o AutoCAD® 2021. A partir da simulação, aplica-se uma 

adaptação da metodologia de Controle Industrial Global detalhada por Seborg et al. 

(2017), no intuito de definir as malhas de controle necessárias para operar a planta, 

considerando a demanda de mercado, restrições ambientais, de qualidade e de segu-

rança aplicáveis, além do efeito de distúrbios sobre a operação. Desta forma, obtém-

se uma modelagem da produção de hidrogênio e, com auxílio das informações quan-

titativas fornecidas pela simulação, é projetado um sistema de controle global para 

atender as necessidades da planta. Por fim, as malhas de controle do processo são 

desenhadas em fluxogramas de tubulação e instrumentação para representar visual-

mente a estrutura de controle projetada. 

 

Palavras-chave: reforma a vapor, hidrogênio, gás de síntese, simulação, Controle 

Industrial Global 

  



ABSTRACT 

 

Hydrogen gas is a key reactant for several industrial processes, such as hy-

drotreating of petroleum fractions, Haber-Bosch and Fischer-Tropsch synthesis and 

methanol production, besides its application in fuel cells, a potential energy source to 

be widely adopted in the future, due to the pressing urgency to deal with environmental 

issues. In the industrial context, hydrogen is mostly synthesized through natural gas 

steam reforming, which can be designed to obtain either syngas, a mixture of CO e H2, 

or pure hydrogen. The present work simulates a hydrogen production process con-

ceived by Chehade et al. (2020) using UniSim® Design R390.1, a modeling software 

supplied by Honeywell. Subsequently, a process flow diagram is drawn using Auto-

CAD® 2021 to represent the industrial unit and support the following steps. Based on 

simulation results, this project applies an adaptation of the Plantwide Control Design 

method described by Seborg et al. (2017) to define the necessary control loops for 

plant operation considering market demand, quality, environmental and safety con-

straints and the effect of disturbances over unit operations. Therefore, this work obtains 

an appropriate modelling of the hydrogen production and, supported by quantitative 

evidence acquired from the simulation, a plantwide control system is designed to meet 

industrial necessities. Finally, all control loops are drawn in piping and instrumentation 

diagrams to visually represent the designed control structure. 

 

Keywords: steam reforming, hydrogen, syngas, simulation, Plantwide Control Design 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O hidrogênio é o elemento mais simples e abundante na face da terra, sendo 

o gás H2 uma das moléculas há mais tempo conhecidas pela ciência. Na natureza, 

este elemento não se encontra na sua forma molecular, porém está presente em 

grande parte da vida na terra, como na composição da água e das substâncias orgâ-

nicas formadores das estruturas dos seres vivos, como as proteínas, além de estar 

presente nos hidrocarbonetos largamente utilizados na indústria (KALAMARAS; EFS-

TATHIOU, 2013; RAMACHANDRAN; MENON, 1998). 

Devido à sua alta reatividade, o H2 possui uma enorme variedade de aplica-

ções industriais (RAMACHANDRAN; MENON, 1998), dentre as quais destacam-se 

(1) o hidrotratamento de frações do petróleo, para reduzir compostos insaturados e 

capturar oxigênio, nitrogênio e enxofre, (2) a produção de amônia, comumente feita 

pelo processo Haber-Bosch e com grande importância para a economia mundial de 

fertilizantes, (3) a síntese de metanol, um solvente e reagente importante para a in-

dústria, (4) a produção de combustíveis pela síntese de Fischer-Tropsch e (5) a apli-

cação em células combustíveis, um dos usos mais recentes e promissores para o 

futuro, uma vez que o H2 é capaz de fornecer energia limpa, cujo subproduto de 

queima é apenas água (BARTHOLOMEW; FARRAUTO, 2005; DEHGHANIMADVAR 

et al., 2020).  

Das diversas formas de síntese de hidrogênio existentes, a reforma a vapor 

do gás natural é a mais utilizada industrialmente, correspondendo a 48% da produção 

mundial (PINSKY et al., 2020). Esta predominância se deve pelo alto conhecimento e 

domínio desta tecnologia, que, em comparação com os outros métodos de produção, 

requer um menor gasto energético e garante um maior rendimento de H2 (CHEHADE 

et al., 2020). Vale notar que esta rota de produção possui uma alta emissão de CO2, 

um gás agravante do efeito estufa, portanto é necessário avaliar se, em seu ciclo de 

vida completo, o H2 produzido via reforma a vapor realmente se configura como uma 

energia limpa de fato. Para este fim, várias tecnologias de captura de gás carbônico 

vem sendo desenvolvidas para reduzir a pegada de carbono do processo e reaprovei-

tar o CO2 para outros processos industriais (WANG; LI; ZHANG, 2018). 

No âmbito industrial, sabe-se que os processos são dinâmicos por natureza, 

pois estão suscetíveis à presença de distúrbios, que geram flutuações nos sistemas 

(SMITH; CORRIPIO, 2012). Num mundo onde a competição é cada vez mais forte, os 
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requisitos de performance mais altos e a regulação ambiental e de segurança mais 

estritas, ter a capacidade de lidar com os efeitos transientes é essencial para garantir 

o sucesso de uma indústria. Portanto, o estudo do comportamento dinâmico dos pro-

cessos e o design de sistemas de controle automático são vitais para garantir a regu-

laridade operacional (SEBORG et al., 2017). 

Mais a fundo, uma unidade industrial geralmente possui inúmeras medições 

e malhas de controle. Assim, a complexidade combinatória do problema cresce expo-

nencialmente e métodos tradicionais de projeto deixam de servir para encontrar solu-

ções otimizadas, ou mesmo estáveis, para controlar o processo, uma vez que siste-

mas multivariáveis estão sujeitos à interação entre malhas de controle (GERA et al., 

2012; GODOY; GARCIA, 2017). Para lidar com este problema, surgem as metodolo-

gias de Controle Industrial Global (CIG), procedimentos focados não na sintonia ou 

comportamento das malhas separadamente, mas nas decisões estruturais de projeto 

destes sistemas, como pareamento de variáveis controladas e manipuladas, decom-

posição do problema de controle em subsistemas menores e definição do tipo de con-

trolador a ser utilizado (LARSSON; SKOGESTAD, 2000). 

O objetivo deste trabalho é reproduzir no UniSim® a simulação da planta de 

hidrogênio projetada por Chehade et al. (2020). Os resultados obtidos no software 

serão então comparados para validação e a simulação fornecerá as informações 

quantitativas para o projeto de um sistema de controle global para a planta, feito a 

partir da adaptação do método de CIG proposto por Seborg et al. (2017) no livro Pro-

cess Dynamics and Control. 

A partir da metodologia a ser descrita, obtém-se uma simulação consideravel-

mente próxima à referência teórica e a unidade de produção de hidrogênio é dese-

nhada num fluxograma de processo (PFD). Em sequência, os dados obtidos na simu-

lação auxiliam na aplicação da metodologia de CIG, que resulta na criação de uma 

estrutura de controle própria para a operação da planta, representada em fluxogramas 

de tubulação e instrumentação (P&IDs) específicos. A organização dos próximos ca-

pítulos deste trabalho é mostrada a seguir. 

Capítulo 2: Se inicia com a revisão bibliográfica sobre a produção de hidrogê-

nio via reforma a vapor do gás natural. Em sequência, o trabalho apresenta um guia 

sobre a simbologia de instrumentação e uma breve revisão sobre as definições gerais 

de controle de processos, para, respectivamente, orientar a leitura e interpretação dos 
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diagramas desenhados e apresentar os conceitos utilizados durante o trabalho. Por 

fim, o capítulo conta com a fundamentação teórica sobre Controle Industrial Global. 

Capítulo 3: Detalha a metodologia a ser aplicada para atingir os objetivos al-

mejados. Esta seção começa discorrendo sobre a metodologia de simulação e parâ-

metros utilizados. Ao fim, se encontra a adaptação do método de CIG a ser utilizado. 

Capítulo 4: Discute os resultados obtidos, comparando a simulação realizada 

com o artigo de referência, e demonstra passo a passo a construção do sistema de 

controle da unidade. 

Capítulo 5: Apresenta as conclusões deste projeto bem como sugestões para 

trabalhos futuros. 

Capítulo 6: Constam as referências utilizadas para a elaboração deste traba-

lho, cada uma devidamente citada no decorrer do texto. 

Capítulo 7: Contém os Apêndices do projeto, que contam com todos os fluxo-

gramas desenhados durante a execução deste trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção tem como objetivo analisar com profundidade o processo de pro-

dução de hidrogênio a partir da reforma a vapor do gás natural e investigar o procedi-

mento de Controle Industrial Global (CIG ou Plantwide Control Design). Com base em 

referências técnicas, almeja-se, ao final deste capítulo, reunir informações suficientes 

para detalhar a metodologia a ser utilizada e embasar a execução do escopo definido 

para o projeto nas seções seguintes. 

 

2.1. Produção de hidrogênio via reforma a vapor do gás natural 

 

Momirlan e Veziroğlu (1999) apontam que a busca por fontes de energia al-

ternativas apresentou grande progresso desde o choque do petróleo de 1973, impul-

sionada pelo crescimento da preocupação com pautas ambientais, bem como as in-

certezas em relação ao preço dos combustíveis fósseis (DEHGHANIMADVAR et al., 

2020). Neste cenário, a produção de hidrogênio cresceu consideravelmente por ser 

uma opção mais limpa de combustível, uma vez que o produto principal da sua queima 

é água (AMRAN; AHMAD; OTHMAN, 2017). 

Há diversas formas diferentes de produção de hidrogênio, porém a mais utili-

zada hoje em dia se dá via reforma a vapor do gás natural, método que atende apro-

ximadamente 48% da demanda global (PINSKY et al., 2020). A predominância da 

reforma de combustíveis fósseis para produção de H2 se deve ao domínio extensivo 

da tecnologia – aproximadamente 38% das patentes de produção de hidrogênio pu-

blicadas correspondem às tecnologias de reforma de combustíveis fósseis –, aliado 

ao menor gasto energético em comparação com os outros processos mais comuns, 

como gaseificação do carvão e eletrólise da água (KALAMARAS; EFSTATHIOU, 

2013). 

Os métodos de reforma de combustíveis fósseis podem ser divididos em três 

processos principais: a reforma a vapor (Steam Reforming, SR), a oxidação parcial 

(Partial Oxidation, POX) e a reforma auto térmica (Autothermal Reforming, ATR). Den-

tre eles, a SR se destaca por alcançar uma razão de H2/CO superior e operar a me-

nores temperaturas, sendo o método de melhor produtividade e custo-benefício 

(CHEHADE et al., 2020; DEHGHANIMADVAR et al., 2020). O processo genérico de 

síntese de hidrogênio a partir da reforma a vapor do gás natural consiste em quatro 
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etapas principais: pré-tratamento, reforma a vapor, water gas shift (WGS) e purifica-

ção, como representado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Esquema da produção de hidrogênio via reforma a vapor do gás natural 

 

2.1.1. PRÉ-TRATAMENTO 

 

A depender da qualidade da matéria-prima, antes de reformar o gás natural é 

necessário tratar a alimentação da planta, para evitar problemas operacionais. Uma 

importante preocupação relacionada à composição da corrente de alimentação é a 

deposição de coque no reformador, favorecida pela alta concentração de hidrocarbo-

netos insaturados (MAHINTHERAN, 2004). Este fenômeno, explicado pela Reação 

2.1, acarreta queda de pressão no reator, obstrução de linhas, formação de gradientes 

de temperatura e, eventualmente, a destruição do catalisador. Outra condição preju-

dicial para o processo é o envenenamento catalítico tanto no reator de reforma quanto 

no de WGS devido à presença de compostos sulfurados, que desativam irreversivel-

mente os catalisadores destas seções (PINSKY et al., 2020). 

 

Reação 2.1: 𝐶𝑛𝐻𝑚 ⇌ 𝑛 𝐶(𝑠) +
𝑚

2
 𝐻2  Deposição de coque (carbono sólido) 

 

O pré-tratamento tem início com a reação do gás natural com uma corrente 

rica em hidrogênio, que pode inclusive ser obtida de uma fração da própria produção 
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da planta, sobre catalisador de cobalto-molibdênio suportado sobre alumina 

(CoMo/Al2O3) ou níquel-molibdênio suportado sobre alumina (NiMo/Al2O3), que são 

resistentes à desativação por enxofre (IWAMOTO, 2013). Este processo serve para 

duas funções principais: hidrogenar as insaturações de alcenos, alcinos e alcadienos, 

bem como reduzir os compostos sulfurados a hidrocarbonetos e ácido sulfídrico, como 

representado pelas Reações 2.2 a 2.4 respectivamente (MAHINTHERAN, 2004). 

Quando se trabalha com gás natural, frequentemente as concentrações de compostos 

insaturados são tão baixas que o pré-tratamento é chamado simplificadamente de hi-

drodessulfurização. 

 

Reação 2.2: 𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 𝐻2 ⇌ 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2  Hidrogenação de alcenos 

Reação 2.3: 𝐶𝑛𝐻2𝑛−2 + 2 𝐻2 ⇌ 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2  Hidrogenação de alcinos e alcadienos 

Reação 2.4: 𝑅‐ 𝑆𝐻 + 𝐻2 ⇌ 𝑅‐ 𝐻 + 𝐻2𝑆  Captura de compostos sulfurados 

 

Finalmente, o H2S gerado, que se encontra diluído no gás natural, deve ser 

eliminado através de um processo de separação. Para cumprir este objetivo, Kalama-

ras e Efstathiou (2013) apontam que a tecnologia mais empregada é a passagem do 

gás hidrogenado por leitos catalíticos de óxido de zinco (ZnO). Após a dessulfuriza-

ção, a corrente enviada para reforma pode conter teores de enxofre tão baixos quanto 

0,05 ppm (SUNNY; SOLOMON; APARNA, 2016). Entretanto, como comentado no iní-

cio desta seção, o pré-tratamento serve para remover contaminantes prejudiciais ao 

processo, não sendo necessário caso a alimentação não contenha hidrocarbonetos 

insaturados ou enxofre, como, por exemplo, uma corrente de metano puro (AMRAN; 

AHMAD; OTHMAN, 2017). 

 

2.1.2. REFORMA A VAPOR DO GÁS NATURAL 

 

A seção de reforma a vapor é responsável por transformar os hidrocarbonetos 

alimentados em gás de síntese, uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono 

com baixos teores de CO2, gerados a partir do desenvolvimento das reações químicas 

2.5 e 2.6 sobre catalisador de níquel, em proporção mássica de 10% a 20%, suportado 

em alfa-alumina (Ni/α-Al2O3). É ideal que a alimentação para a reforma seja composta 

principalmente por metano, pois quanto maior a fração de hidrocarbonetos de cadeia 
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longa, menor a proporção molar entre hidrogênio e carbono por molécula, acarretando 

uma queda na razão de H2/CO produzida (CHEHADE et al., 2020). 

 

Reação 2.5: 𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑛 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑛 𝐶𝑂 + (𝑛 +
𝑚

2
) 𝐻2 

Reação 2.6: 𝐶𝑛𝐻𝑚 + 2𝑛 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑛 𝐶𝑂2 + (2𝑛 +
𝑚

2
) 𝐻2 

 

O gás de síntese tem uma grande importância industrial, uma vez que este é 

utilizado não só para gerar hidrogênio, mas metanol, dimetoxietano e combustíveis, 

como gasolina e diesel, estes últimos a partir da síntese de Fischer-Tropsch (ROS-

TRUP-NIELSEN, 2000). Por sua vez, o hidrogênio já era utilizado industrialmente para 

diversos fins, como hidrogenação de derivados do petróleo, captura de O2 para evitar 

a corrosão, propulsão de foguetes e refrigeração de geradores elétricos (RAMACHAN-

DRAN; MENON, 1998) mesmo antes de ser usado em células combustíveis 

(DEHGHANIMADVAR et al., 2020), sendo um produto de grande importância pela 

variedade de aplicações. 

A reforma é um processo altamente endotérmico, portanto é feito num reator 

tubular interno a um forno, que providencia toda a carga térmica necessária para que 

a reação aconteça. Os reformadores são construídos com feixes tubulares na vertical 

e queimadores no teto entre as fileiras de tubos, queimando gás combustível na dire-

ção do solo, como exemplificado pela Figura 2.2, e podem contar com um sistema de 

recuperação de calor a partir da produção de vapor para a planta (HERRAIZ et al., 

2020; LINDE, 2021). Nestes equipamentos, é comum, para uma alimentação de hi-

drocarbonetos leves, que a temperatura de reforma seja acima de 500 °C (KALAMA-

RAS; EFSTATHIOU, 2013), de forma a deslocar a termodinâmica da reação no sen-

tido dos produtos. 

Ainda assim, há um cuidado com uso de temperaturas muito altas, uma vez 

que elas podem prejudicar o catalisador por sinterização, isto é, redução da área es-

pecífica do sólido devido à degradação térmica, e favorecer o coqueamento dos sítios 

de níquel, como apresentado anteriormente pela Reação 2.1, reduzindo a atividade 

catalítica (CHEHADE et al., 2020; MAHINTHERAN, 2004). 

 



20 
 

Figura 2.2: Representação de um reator tubular com queimadores de parede 

 

Para evitar estes efeitos adversos, é vital controlar adequadamente a pressão 

na qual se dá o processo. Pelo princípio de Le Chatelier, uma diminuição da pressão 

favorece a formação de produtos, uma vez que o número de mols de gases é superior 

no produto do que no reagente (Reações 2.5 e 2.6), diminuindo a necessidade de 

operar em maior temperatura. Entretanto, pressões muito baixas podem restringir a 

adsorção das matérias-primas sobre o catalisador, desacelerando a reação, e favore-

cer a formação de coque (Reação 2.1), sobretudo em temperaturas mais altas, de 

forma que os reformadores operam a pressões de até 35 atm (PINSKY et al., 2020). 

Por fim, o último parâmetro a ser devidamente estudado é a razão molar entre 

vapor e gás natural alimentados, representada por S/C (steam carbon ratio). Conside-

rando novamente o princípio de Le Chatelier, infere-se que um aumento na S/C des-

loca o equilíbrio da reforma (Reações 2.5 e 2.6) no sentido da formação de produtos. 

Outros benefícios relacionados a manter um excesso de vapor frente ao gás natural 

são evitar a deposição de coque, bem como prover uma quantidade adequada de 

vapor para a seção de WGS, diminuindo, portanto, a fração não convertida de CO 

nesta seção. Ainda assim, o custo associado para produzir vapor de alta pressão é 

caro, de forma que a S/C usualmente empregada é em torno de 3, um valor suficiente 

para favorecer tanto a reforma quanto o shift sem penalizar o opex da planta (AN-

TZARA et al., 2014; CHEHADE et al., 2020; PINSKY et al., 2020). 
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2.1.3. WATER GAS SHIFT 

 

À jusante do reformador, o gás de síntese produzido contém uma quantidade 

considerável de CO na sua composição. Nesse sentido, o objetivo da seção de water 

gas shift (WGS) é reduzir a concentração deste gás enquanto aumenta a formação de 

H2 e CO2, sendo este último mais facilmente removido da mistura em comparação 

com o monóxido de carbono (AMRAN; AHMAD; OTHMAN, 2017). Geralmente são 

desejadas altas temperaturas para favorecer a cinética do processo, porém a reação 

de shift, representada pela Reação 2.7, é exotérmica, logo sua extensão é maior em 

temperaturas mais baixas. 

 

Reação 2.7: 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 ∆H°298 K = -41,1 kJ/mol 

Reação 2.8: 𝐶𝑂 + 3 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ∆H°298 K = -206 kJ/mol 

 

Nesta etapa do processo, a pressão de operação geralmente permanece no 

mesmo patamar do reformador, para promover a adsorção dos gases sobre o catali-

sador. Entretanto, o equilíbrio termodinâmico da etapa de WGS não é deslocado pela 

diferença de pressão, ao contrário do equilíbrio da reação de metanação, descrita pela 

Reação 2.8, que é produto-favorecido em altas pressões (CHEHADE et al., 2020). 

Mais além, por ser mais fortemente exotérmica, a metanação concorre com a 

reação de shift em menores temperaturas, sendo prejudicial para o processo como 

um todo por consumir o hidrogênio produzido. Por conseguinte, para converter o má-

ximo de CO sem que haja consumo de H2 indevido, esta seção da planta é industrial-

mente separada em duas etapas, o shift de alta temperatura (High Temperature Shift, 

HTS) e o de baixa temperatura (Low Temperature Shift, LTS). 

O HTS serve para acelerar a cinética da reação de shift (Reação 2.7) en-

quanto minimiza a formação de metano (Reação 2.8). Para este fim, o primeiro reator 

opera em torno de 400 °C e a reação é catalisada por óxido salino de ferro suportado 

em óxido de cromo III (Fe3O4/Cr2O3), este último servindo de promotor para evitar a 

sinterização (RHODES et al., 2002). Por sua vez no LTS a reação é catalisada por 

cobre suportado em óxido de zinco e alumina (Cu/ZnO/Al2O3) e se dá na faixa de 200 

°C, temperatura adequada para converter o máximo possível de CO em CO2 sem que 

o hidrogênio seja consumido (KALAMARAS; EFSTATHIOU, 2013). 
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Vale notar que todo o vapor que reage com o monóxido é proveniente do ex-

cesso não reagido no reformador. Assim, observa-se que a conversão de CO aumenta 

quanto a maior a S/C, conforme discutido anteriormente, sendo possível obter con-

centrações finais de monóxido inferiores a 1% (AMRAN; AHMAD; OTHMAN, 2017; 

MAHINTHERAN, 2004). 

 

2.1.4. PURIFICAÇÃO 

 

Após a seção de WGS, a corrente produzida é composta principalmente de 

hidrogênio, CO2 e vapor não reagido, além de uma fração diminuta de CO remanes-

cente. É comum que o gás carbônico seja capturado nesta parte do processo para 

aumentar a pureza do produto e evitar seu descarte direto ao meio ambiente, por ser 

um gás de efeito estufa. Nesse sentido, os dois métodos mais empregados para puri-

ficação do produto são a adsorção por variação de pressão (Pressure Swing Adsor-

ption, PSA) e a absorção com aminas seguida de metanação (ANTZARA et al., 2014). 

A PSA é capaz de produzir hidrogênio com pureza superior a 99,99%, portanto 

é utilizada quando há necessidade de um produto quase isento de contaminantes, 

como por exemplo para aplicação em células combustíveis (LOPES; GRANDE; RO-

DRIGUES, 2010). Apesar da maior eficiência, o custo de capital e de operação das 

unidades de PSA é superior ao das plantas de absorção com aminas, assim este úl-

timo é o método mais convencional na indústria (HO; ALLINSON; WILEY, 2008). 

O processo se inicia com a remoção do CO2 presente no efluente do WGS 

por uma solução aquosa de monoetanolamina (MEA), usualmente com concentração 

mássica de 30% (LIN et al., 2010). Nesta ótica, é vantajoso que o gás produzido na 

seção de shift seja resfriado antes de entrar na coluna, pois as baixas temperaturas 

aumentam a solubilidade do CO2 na solução de MEA (SHEN; LI, 1992) e possibilitam 

que o gás de baixo teor de CO2 entre no metanador numa temperatura que favoreça 

as Reações 2.8 e 2.9, que são fortemente exotérmicas. 

 

Reação 2.8: 𝐶𝑂 + 3 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -206 kJ/mol 

Reação 2.9: 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -165 kJ/mol 

 

Um contraponto desta abordagem é o custo adicional com o refervedor da 

coluna de desabsorção (stripper) utilizada para purificar e reciclar a solução de MEA, 
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conforme representado pela Figura 2.3 (TARUN et al., 2007). Uma forma de evitar 

esta situação é utilizar alta pressão na torre absorvedora, geralmente a mesma utili-

zada nas seções de reforma e shift, que também requerem esta condição por motivos 

próprios explicados em cada uma das seções anteriores. Assim, a solubilização do 

gás carbônico na fase líquida é favorecida, de acordo com a lei de Henry apresentada 

pela Equação 2.1. Outra vantagem adicional é o fato de uma elevação na pressão 

deslocar o equilíbrio da Reação 2.8 no sentido da formação de produtos na metanação 

(CHEHADE et al., 2020). 

 

Equação 2.1: 𝑃𝐶𝑂2
= 𝐾𝐶𝑂2,𝑀𝐸𝐴 ⋅ 𝑥𝐶𝑂2

 

 

Figura 2.3: Coluna absorvedora e stripper para recuperação da solução de MEA 

Fonte: LIN et al., 2010 (adaptado). 

 

Por fim, após a remoção do gás carbônico, o gás de topo da coluna passa por 

um reator de metanação para reduzir ao máximo a concentração de monóxido de 

carbono na corrente de H2 produzida. Nele, o conteúdo restante de CO é consumido 

por uma fração do hidrogênio produzido sobre catalisadores de paládio, rutênio ou 

ródio suportados em alumina (Pd/Al2O3, Ru/Al2O3 ou Rh/Al2O3), conforme mostrado 

na Reação 2.8. Não obstante, a concentração de monóxido de carbono nesta etapa é 

tão baixa que deixa de impactar significativamente a produção da planta. Os reatores 

de metanação são simples, não carecem de troca térmica e, pelo fato de a reação ser 

fortemente exotérmica, garante-se alta conversão se for realizada a baixa temperatura 
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e maior pressão, para favorecer o equilíbrio no sentido dos produtos (KALAMARAS; 

EFSTATHIOU, 2013). 

Ao final, o produto da unidade de produção de hidrogênio a partir da reforma 

a vapor do gás natural, seguida de WGS, absorção por MEA e metanação é uma 

corrente de hidrogênio com concentrações potencialmente superiores a 95%, cujas 

principais impurezas são metano e água (CHEHADE et al., 2020). 

 

2.2. Instrumentação e controle de processos 

 

O controle de processos gira em torno da automatização das operações in-

dustriais, de forma a garantir a menor flutuação na qualidade dos produtos, maior fle-

xibilidade de operação, aumento de produtividade e maior segurança para os proces-

sos químicos (LIMA, 2003). Para que estes objetivos sejam atingidos, os sistemas de 

controle contam com instrumentos, dispositivos que executam as funções de medição, 

monitoramento e controle das variáveis de processo (ISA 5.1, 2009). 

Naturalmente, com o avanço da globalização, se torna necessária a criação 

de normas para uniformizar a representação gráfica dos processos químicos, de forma 

a facilitar a compreensão e compartilhamento de informações (ISA 5.1, 2009). Esta 

seção visa explicitar todo arcabouço técnico-normativo utilizado para, por fim, estudar 

o procedimento de Plantwide Control Design aplicado neste projeto. 

 

2.2.1. SIMBOLOGIA E DESENHO DE FLUXOGRAMAS 

 

A instrumentação industrial possui diversas bases técnicas relativas à sua 

simbologia no mundo, sendo as normas ISA (International Society of Automation) re-

ferências internacionais. Para identificar a instrumentação de planta em documentos 

de engenharia, a norma usualmente utilizada é a ISA 5.1-2009: Instrumentation Sym-

bols and Identification, cujo intuito é uniformizar a representação de instrumentos, dis-

positivos e suas funções inerentes, bem como os sistemas de controle, conferindo 

maior simplicidade e detalhamento de informações nos diagramas de processo (ISA 

5.1, 2009). 

Várias orientações da ISA 5.1-2009 são seguidas no decorrer deste trabalho, 

porém deve-se destacar a importância das letras de identificação de instrumentação, 
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que contém as informações mais básicas de cada dispositivo, conforme apresentado 

na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1: Letras usuais para identificação de instrumentos em processos químicos 

 Primeiras letras Letras em sequência 

 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 

 
Variável me-

dida 
Modificador 
de variável 

Leitura ou fun-
ção passiva 

Resposta ou 
função ativa 

Modificador 
de função 

A Analisador  Alarme   

C (*)   Controle Fechar 

D (*) Diferença   Desvio 

E Voltagem  Sensor   

F Vazão Razão    

G (*)  Medidor   

H Manual    Alto 

I Corrente  Indicador   

L Nível  Luz  Baixo 

O (*)  Orifício, restrição  Abrir 

P Pressão  
Ponto (conexão 

de teste) 
  

S Velocidade Segurança  Chave Parar 

T Temperatura   Transmissor  

V Vibração   Válvula  

(*) À escolha do usuário. 

Fonte: ISA 5.1-2009 (adaptado). 

 

2.2.2. DEFINIÇÕES GERAIS DE CONTROLE DE PROCESSOS 

 

O controle automático de processos, em seu sentido mais básico, tem a fun-

ção de manter as variáveis de operação dentro de um valor desejado. Para que isso 

seja possível, todos os sistemas de controle contam com três componentes básicos 

com funções bem definidas (SMITH; CORRIPIO, 2012). 

O primeiro item é o sensor-transmissor, também chamado de elemento-pri-

mário. O sensor em si é um dispositivo que detecta o valor de uma variável de pro-

cesso (process variable, PV) e a traduz para uma indicação proporcional, por exemplo 
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um RTD (Resistance Temperature Detector) inferindo a temperatura a partir da resis-

tência elétrica do material do instrumento. Já o transmissor é responsável por trans-

formar o sinal do sensor para uma resposta padrão, por exemplo um sinal de 4 a 20 

mA, e enviá-la para o controlador. O componente sensor-transmissor pode ser tanto 

um dispositivo único quanto um acoplamento de dois instrumentos e possui como fun-

ção medir a variável a ser controlada (ISA 5.1, 2009; SMITH; CORRIPIO, 2012). 

Por sua vez, o controlador é um equipamento que recebe o sinal do elemento 

primário e, a partir de um modelo de cálculo, decide qual a ação de controle a ser 

tomada para manter o processo numa condição desejada. A decisão do controlador é 

enviada para o elemento final de controle por meio de um sinal padrão (ISA 5.1, 2009; 

SMITH; CORRIPIO, 2012). 

Por fim, o elemento final de controle, ou atuador, é um dispositivo com a fun-

ção de agir sobre o sistema, para afetar a PV e retorná-la para seu ponto fixo. É pos-

sível que haja um conversor entre o controlador e o atuador, responsável por converter 

o sinal entre grandezas físicas, por exemplo a tradução de um sinal elétrico para um 

sinal pneumático, muito comum na atuação de válvulas (ISA 5.1, 2009; SMITH; COR-

RIPIO, 2012). 

Alguns outros conceitos são importantes para entender o funcionamento de 

sistemas de controle, os mais fundamentais elencados nos itens seguintes (SEBORG 

et al., 2017; SMITH; CORRIPIO, 2012): 

 

i. Variável controlada (controlled variable, CV): propriedade do sistema que se 

almeja manter num valor adequado; 

ii. Ponto fixo (set point, SP): valor desejável para a variável de processo; 

iii. Variável manipulada (manipulated variable, MV): variáveis que podem ser ajus-

tadas para estabilizar o comportamento do sistema em torno do set point; 

iv. Erro (E), desvio ou offset: diferença entre o set point e o valor medido da variá-

vel de processo, conforme Equação 2.2; 

 

Equação 2.2: 𝐸 = 𝑆𝑃 − 𝑃𝑉 Cálculo da variável desvio 

 

v. Variável distúrbio (disturbance variable, DV): qualquer variável independente 

que possa desviar o sistema do seu ponto fixo, mas não possa ser manipulada. 
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vi. Controle manual (malha aberta, open loop): neste caso, o controlador não 

existe ou não está conectado ao processo, de forma que é necessário que um opera-

dor leia a medição da CV e manipule o elemento final para reajustar a variável de 

processo ao SP adequado. 

vii. Controle automático (malha fechada, closed loop): nesta situação, o controla-

dor está conectado ao processo, portanto ele avalia continuamente as medições e 

toma decisões corretivas sobre o processo. Algumas vantagens em relação ao con-

trole manual são (1) a maior segurança ao evitar falhas humanas, (2) menor exposição 

do operador a riscos na área, (3) maior qualidade dos produtos, uma vez que a leitura 

e atuação de operadores diferentes não é a mesma, ao contrário de um controlador 

automático, que age de maneira metódica e (4) menor desperdício de matéria-prima. 

Com estes conceitos, é possível, enfim, explicar a teoria por trás das diversas 

estratégias de controle, dentre as quais as duas mais importantes e usuais são o con-

trole de realimentação (feedback) e o de alimentação (feedforward). O controle feed-

back é o mais utilizado industrialmente e se baseia na medição da variável de pro-

cesso e a correção do desvio a partir do ajuste da variável manipulada. Um atributo 

importante desta estratégia é o fato de que o sistema é corrigido independentemente 

de qual distúrbio causou o offset (SMITH; CORRIPIO, 2012). Vale notar que este con-

trole funciona com base numa realimentação negativa (Erro = SP – PV) , como visto 

na Figura 2.4, pois a retroalimentação positiva tende a amplificar os desvios de um 

sistema (CAPRA, 2004). Uma desvantagem desta técnica é que nenhuma ação cor-

retiva é tomada até que o distúrbio afete a variável de processo (SEBORG et al., 

2017). 

 

Figura 2.4: Diagrama de blocos de um controlador feedback 

 

Por sua vez, o controle feedforward se distingue do previamente apresentado 

pois ele mede a DV ao invés da variável controlada, como mostrado na Figura 2.5. 
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Desta forma, o controlador de alimentação busca fazer correções no sistema antes 

que a desordem seja propagada pelo processo e gere um desvio. Um benefício desta 

técnica é a rápida resposta aos distúrbios, mas a estratégia tem duas desvantagens 

principais: não há ação corretiva para variáveis distúrbio não medidas e é necessário 

ter um modelo de processo que prediga o efeito da DV sobre a variável controlada, 

para que o sistema possa anulá-lo com o ajuste da variável manipulada. Outra restri-

ção para o uso da estratégia feedforward é haver a disponibilidade de medição ou 

estimativa precisa do distúrbio (SEBORG et al., 2017). 

 

Figura 2.5: Diagrama de blocos de um controlador feedforward 

 

Devido ao custo associado com a medição de todos os distúrbios possíveis, 

frequentemente na indústria, o controle de alimentação é aplicado em combinação 

com o controle de realimentação, gerando a estratégia feedforward-feedback (Figura 

2.6). Nela, o processo é controlado principalmente via realimentação e são escolhidas 

as principais fontes de distúrbio para realizar correções preventivas em controle de 

alimentação. Esta técnica é utilizada industrialmente em caso de necessidade, por 

exemplo em sistemas de resposta demorada em que é desvantajoso trabalhar so-

mente com o controle feedback usual (SEBORG et al., 2017). 

 

Figura 2.6: Diagrama de blocos de um controlador feedforward-feedback 
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Além das estratégias apresentadas, é importante destacar mais uma: o con-

trole de razão, um tipo específico de controle de alimentação. Esta é uma estratégia 

simples, na qual a variável manipulada é ajustada para se manter numa proporção 

constante em relação à outra, a variável distúrbio. A maior aplicação industrial deste 

método é para regular vazões, por exemplo para manter a proporção de dois reagen-

tes enviados a um reator sempre num valor adequado (SEBORG et al., 2017; SMITH; 

CORRIPIO, 2012). 

 

2.2.3. CONTROLE INDUSTRIAL GLOBAL 

 

A abordagem didática de sistemas de controle na literatura se inicia com pro-

blemas de uma variável controlada e uma manipulada, também chamados de única 

entrada, única saída (single-input, single-output, SISO). Entretanto, na maioria dos 

projetos industriais os sistemas requerem o controle de diversas variáveis, gerando 

os problemas de múltiplas entradas, múltiplas saídas (multiple-input, multiple-output, 

MIMO) (SMITH; CORRIPIO, 2012). Naturalmente, quanto maior a dimensão do pro-

jeto, mais complexo é encontrar uma solução eficiente para o sistema de controle, de 

forma que os métodos tradicionais não são suficientes para fazer um design adequado 

(GODOY; GARCIA, 2017). 

Toda a complexidade que surge em problemas de controle de MIMO se deve 

à interação entre malhas, onde uma variável manipulada pode afetar mais de uma 

variável controlada (SEBORG et al., 2017). Um exemplo esclarecedor, apresentado 

por Seborg et al. (2017), é o de uma coluna de destilação, na qual manipular tanto a 

razão de refluxo (R) quanto a vazão de vapor de aquecimento para o refervedor im-

pacta na composição do destilado (xD) e do produto de fundo (xB), como mostrado na 

Figura 2.7. 

A interação entre malhas de controle pode ser positiva ou negativa. O caso 

positivo acontece quando o fechamento de um loop reforça a ação de outro, o que 

pode ser observado pelo aumento do ganho em estado estacionário. Já a interação 

negativa ocorre quando o fechamento de uma malha prejudica a ação da outra, dimi-

nuindo seu ganho e, portanto, sua capacidade de controlar o sistema. Caso a intera-

ção negativa seja muito forte, é possível inclusive que o ganho estacionário da malha 

original inverta de sinal, de forma que o sistema de controle acaba tendo o impacto 

contrário ao objetivado (SMITH; CORRIPIO, 2012). 
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Figura 2.7: Representação de uma coluna de destilação 

Fonte: SEBORG et al., 2017 (adaptado). 

Legenda: 

B: Produto de fundo  xB: Composição do produto de fundo 

D: Destilado  xD: Composição do destilado 

R: Refluxo    

 

Em plantas mais antigas, o sistema de controle era projetado para cada uni-

dade isolada, com base em heurísticas e sem levar em conta as interações entre ma-

lhas. Comumente, estes designs necessitavam da instalação de colunas de oscilação 

hidráulica, ou seja, grandes vasos de armazenagem intermediários, com a função de 

suavizar os efeitos das flutuações dinâmicas. Assim, o sistema era aprimorado a partir 

da experiência de sucesso ou fracasso do projeto durante a operação. No entanto, é 

possível atingir ganhos substanciais utilizando uma metodologia sistemática de Con-

trole Industrial Global, entre eles a maior segurança de processo, pessoal e ambiental, 

bem como a redução de custos associados à estocagem intermediária (GODOY; 

GARCIA, 2017; SMITH; CORRIPIO, 2012). 

Ao se analisar uma planta na íntegra, com seus possíveis reciclos materiais e 

energéticos e unidade de utilidades associada, as possibilidades de pareamento de 

variáveis controladas e manipuladas são inúmeras (SMITH; CORRIPIO, 2012) – um 

sistema com n CVs e n MVs possui um total de n! combinações possíveis a serem 

analisadas (SEBORG et al., 2017). Nesse contexto, o CIG vem sendo pesquisado há 

pelo menos três décadas com o objetivo de formular técnicas que auxiliem o enge-

nheiro a lidar com a complexidade combinatória dos problemas de MIMO (GERA et 
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al., 2012). Como apontam Larsson e Skogestad (2000), o plantwide control design 

“não lida com a sintonia e comportamento de cada uma das malhas individualmente, 

mas com a filosofia de controle de toda a planta, com ênfase nas decisões estruturais”. 

Assim, os principais objetivos do CIG são (GODOY; GARCIA, 2017): 

 

i. Determinar os objetivos de controle 

ii. Decidir as variáveis controladas; 

iii. Selecionar as variáveis manipuladas; 

iv. Escolher as medições relevantes para o processo; 

v. Propor a configuração de controle (pareamento de CVs e MVs); 

vi. Definir o tipo de controlador a ser utilizado (PID, MPC, Desacoplador etc.) 

 

Um sistema de controle global pode ser classificado de acordo com seu nível 

de integração em quatro categorias: descentralizado, distribuído, multicamada ou ca-

mada única, conforme representado pela Figura 2.8. 

 

Figura 2.8: Nível de integração dos sistemas de controle global  

Fonte: GODOY; GARCIA, 2017 (adaptado). 

 

A arquitetura descentralizada consiste em controles independentes que não 

compartilham informações entre si, mesmo que o pareamento das malhas tenha con-

siderado as possíveis interações de processo. Já num sistema distribuído, os contro-

ladores interagem entre si para atingir uma performance global superior. Por sua vez, 

a arquitetura multicamada é a tipicamente utilizada na prática e consiste numa estru-

tura hierárquica, demonstrada na Figura 2.9, onde as camadas de otimização 
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recalculam os set points adequados a cada intervalo de uma hora, enquanto as de 

controle funcionam continuamente. Os níveis se encontram interligados pelas variá-

veis controladas e os pontos fixos são calculados sempre pela camada imediatamente 

superior. Por último, a arquitetura de camada única aplica um único controlador para 

reger o processo inteiro, mas um problema relacionado a essa abordagem é a neces-

sidade de uma modelagem completa e integrada, tornando o sistema pouco simples 

de operar em comparação com os previamente apresentados (GODOY; GARCIA, 

2017; LARSSON; SKOGESTAD, 2000). 

 

Figura 2.9: Hierarquia de um sistema de controle multicamada 

Fonte: LARSSON; SKOGESTAD, 2017 (adaptado). 

 

Vários métodos foram propostos para desenvolver sistemas de controle in-

dustriais e Godoy e Garcia (2017), em seu trabalho, fazem uma revisão dos procedi-

mentos mais aptos a lidar com a complexidade dos processos modernos. Este projeto 

aplica uma adaptação do método sugerido por Seborg et al. (2017), baseado na pro-

posta de Larsson e Skogestad (2000), citado por Godoy e Garcia, e Skogestad (2002). 

Suas etapas estão divididas conforme Tabela 2.2 e serão detalhadas no capítulo se-

guinte. 
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Tabela 2.2: Método de Controle Industrial Global (SEBORG et al., 2017) 

1. Especificar os objetivos do 
sistema de controle 

a. Determinar a produção da planta, objetivos 
econômicos e de controle, incluindo composição e 
vazão de todos os produtos. 

b. Identificar todas as limitações de processo 
que devem ser satisfeitas, como restrições de se-
gurança, meio ambiente e qualidade. 

2. Realizar uma análise top-
down 

a. Identificar as principais variáveis de pro-
cesso, graus de liberdade do sistema (NGLC), estru-
tura de controle e opções de decomposição. 

b. Estabelecer a estrutura geral do sistema de 
controle na forma conceitual. 

3. Desenvolver um design 
bottom-up 

a. Desenvolver uma estratégia de controle re-
gulatório. 

b. Examinar o potencial de aplicar estratégias 
de controle avançado. 

c. Avaliar os benefícios econômicos de otimi-
zação em tempo real. 

4. Validar a estrutura de con-
trole proposta 

a. Realize uma última análise de graus de liber-
dade de controle e verifique a alocação de cada um 
dos NGLC. 

b. Cheque o controle de cada unidade de pro-
cesso individualmente. 

c. Verifique o efeito das restrições e distúrbios 
sobre as variáveis manipuladas e controladas. 

d. Simule o sistema de controle para uma vari-
edade de situações. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem a função de explicar a metodologia de execução do projeto. 

Para isto, o tópico está dividido em duas subseções principais: a de descrição do pro-

cesso no qual este trabalho se baseia, no contexto do ambiente de simulação utilizado, 

e a do procedimento de Controle Industrial Global aplicado. Um resumo das atividades 

e entregas planejadas segue na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Planejamento resumido de atividades e entregas da metodologia 

 

Vale frisar que a simulação será realizada unicamente para fornecer dados 

quantitativos que auxiliem na etapa de Controle Industrial Global. Nesse sentido, o 

simulador será utilizado para avaliar os efeitos de distúrbios sobre o processo. Logo, 

este trabalho não inclui o dimensionamento de operações unitárias ou reavaliação dos 

parâmetros operacionais escolhidos por Chehade et al. (2020). Adicionalmente, para 

a etapa de CIG, não é necessário montar uma simulação dinâmica, pois o projeto não 

lida com a sintonia de malhas de controle; busca-se, somente, analisar o impacto que 

desvios nos parâmetros operacionais geram sobre o processo. Assim, a simulação 

em estado estacionário atende às necessidades deste trabalho. 

 

3.1. Descrição da planta de produção de hidrogênio 

 

O processo de produção escolhido foi proposto e simulado no Aspen HYSYS 

v8.6 por Chehade et al. (2020), para atender a demanda comercial por hidrogênio do 

mercado libanês. Para representar a planta, será utilizado o simulador UniSim® De-

sign R390.1, uma aplicação da Honeywell com a capacidade de montar simulações 

realistas de processos industriais, calculando com precisão propriedades físicas, 
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transporte de fluidos, separação de componentes e cinética de reações (HO-

NEYWELL, 2021). 

O processo selecionado, representado pela Figura 3.2, conta com as seções 

de reforma a vapor, water gas shift e purificação por absorção e metanação. Como 

comentado no capítulo anterior, a seção de pré-tratamento não é necessária caso a 

matéria-prima utilizada não contenha compostos de enxofre ou hidrocarbonetos insa-

turados. No caso, o gás natural alimentado é isento destes contaminantes, pois pro-

vém de um campo de gás de alta pureza de metano, a bacia de Leviatã, localizada no 

Mar Mediterrâneo, na costa de Israel (CHEHADE et al., 2020). 

No artigo, Chehade et al. (2020) calculam uma demanda de 66.303 toneladas 

por ano de hidrogênio, equivalente a uma produção de 3.784 kmol/h. Para produzir a 

quantidade de H2 prevista, a quantidade estequiométrica de gás natural necessária é 

de 1.250 kmol/h. Este valor foi determinado a partir das reações de reforma (Reações 

3.1 a 3.9) e da composição do gás natural alimentado, descrita na Tabela 3.1. 

 

Figura 3.2: Fluxograma de referência para produção de hidrogênio 

Fonte: CHEHADE et al., 2020 (adaptado). 

 

Reação 3.1: 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 3 𝐻2   ∆H°298 K = +206 kJ/mol 

Reação 3.2: 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2   ∆H°298 K = +165 kJ/mol 

Reação 3.3: 𝐶2𝐻6 + 2 𝐻2𝑂 ⇌ 2 𝐶𝑂 + 5 𝐻2  ∆H°298 K = +346 kJ/mol 

Reação 3.4: 𝐶3𝐻8 + 3 𝐻2𝑂 ⇌ 3 𝐶𝑂 + 7 𝐻2  ∆H°298 K = +499 kJ/mol 

Reação 3.5: 𝑖‐ 𝐶4𝐻10 + 4 𝐻2𝑂 ⇌ 4 𝐶𝑂 + 9 𝐻2  ∆H°298 K = +660 kJ/mol 

Reação 3.6: 𝑛‐ 𝐶4𝐻10 + 4 𝐻2𝑂 ⇌ 4 𝐶𝑂 + 9 𝐻2  ∆H°298 K = +651 kJ/mol 
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Reação 3.7: 𝑖‐ 𝐶5𝐻12 + 5 𝐻2𝑂 ⇌ 5 𝐶𝑂 + 11 𝐻2  ∆H°298 K = +810 kJ/mol 

Reação 3.8: 𝑛‐ 𝐶5𝐻12 + 5 𝐻2𝑂 ⇌ 5 𝐶𝑂 + 11 𝐻2  ∆H°298 K = +803 kJ/mol 

Reação 3.9: 𝑛‐ 𝐶6𝐻14 + 5 𝐻2𝑂 ⇌ 6 𝐶𝑂 + 13 𝐻2  ∆H°298 K = +955 kJ/mol 

 

Tabela 3.1: Composição do gás natural de alimentação 

Componente (i) Fração molar (xi) 

Metano (CH4) 0,989021 

Etano (C2H6) 0,003365 

Propano (C3H8) 0,001631 

Isobutano (i-C4H10) 0,000412 

n-Butano (n-C4H10) 0,000421 

Isopentano (i-C5H12) 0,000245 

n-Pentano (n-C5H12) 0,000096 

C6+ (frações pesadas) 0,001471 

Gás carbônico (CO2) 0,001192 

Nitrogênio (N2) 0,002146 

Total 1 

Fonte: CHEHADE et al., 2020. 

Correção na composição de i-C4H10 de 0,000421 para 0,000412, conforme fonte citada pelos autores. 

 

Há duas hipóteses simplificadoras embutidas nesta estimativa. Inicialmente, 

considera-se que a fração pesada de C6+ é composta unicamente de n-hexano. Como 

a concentração de hidrocarbonetos pesados é pequena, a hipótese é válida e não 

impacta significativamente o cálculo. Outra simplificação é desconsiderar a Reação 

3.2, pois a reforma do metano diretamente a CO2 se dá em menor extensão, por ser 

menos endotérmica. Vale notar que, uma vez que o choque efetivo entre três molécu-

las simultaneamente é mais improvável, esta reação vai ocorrer mais frequentemente 

em etapas sequenciais das reações de reforma e water gas shift, conforme Lei de 

Hess do sistema de reações seguinte. Uma vez que o shift é exotérmico, é esperado 

que ele não seja promovido nas condições operacionais do reformador. 

 

Reação 3.1: 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 3 𝐻2  ∆H°298 K = +206 kJ/mol 

Reação 2.7: 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 𝐻2  ∆H°298 K = -41,1 kJ/mol 

Reação 3.2: 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2  ∆H°298 K = +165 kJ/mol 
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Assim, Chehade et al. (2020) calculam a alimentação da planta a partir das 

Equações 3.1 e 3.2. O termo ∑ xi ci que surge é definido como o coeficiente estequio-

métrico médio ponderado do hidrogênio nas reações de reforma, onde o peso de cada 

hidrocarboneto na conta é a sua fração molar no gás natural alimentado, conforme 

Tabela 3.2. 

 

Equação 3.1: 𝐹𝐻2
= (∑ 𝑥𝑖𝑐𝑖𝑖 )𝐹𝐺𝑁 

Equação 3.2: 𝐹𝐺𝑁 = 𝐹𝐻2
÷ ∑ 𝑥𝑖𝑐𝑖𝑖  

Equação 3.3:𝐹𝐻2
= 66303

𝑡

𝑎𝑛𝑜
→ 66303

𝑡

𝑎𝑛𝑜
⋅ 1000

𝑘𝑔

𝑡
⋅

1 𝑎𝑛𝑜

8760 ℎ
⋅

1 𝑘𝑚𝑜𝑙

2 𝑘𝑔 
= 3784 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ 

 

Tabela 3.2: Cálculo do coeficiente estequiométrico médio ponderado do hidrogênio 

Componente (i) Fração molar (xi) Coef. Esteq. (ci) xi ∙ ci 

Metano (CH4) 0,989021 3 2,967063 

Etano (C2H6) 0,003365 5 0,016825 

Propano (C3H8) 0,001631 7 0,011417 

Isobutano (i-C4H10) 0,000412 9 0,003708 

n-Butano (n-C4H10) 0,000421 9 0,003789 

Isopentano (i-C5H12) 0,000245 11 0,002695 

n-Pentano (n-C5H12) 0,000096 11 0,001056 

n-Hexano (n-C6H14) 0,001471 13 0,019123 

  ∑ xi ∙ ci 3,025676 

 

Equação 3.4: 𝐹𝐺𝑁 =
3784 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ

3,025676
= 1250 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ 

 

3.1.1. PACOTES TERMODINÂMICOS E SET DE REAÇÕES 

 

Por se tratar de um sistema de gases leves a alta temperatura e pressão, 

Chehade et al. (2020) escolheram a equação de estado de Peng-Robinson para pre-

ver as propriedades do sistema. A única exceção para esta escolha é a absorvedora, 

onde é aplicado um “pacote de gases ácidos que contém uma vasta gama de solven-

tes para simular a remoção de CO2 por MEA”. Como este pacote termodinâmico não 

foi especificado, será aplicado como alternativa o Amine Package do UniSim®, 
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utilizando o modelo de Li-Mather para calcular as propriedades de soluções aquosas 

de amina, configuração vista na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Configuração do pacote termodinâmico para a absorvedora 

 

A princípio seria necessário especificar no simulador todas as reações que 

ocorrem no processo, porém só foram utilizados reatores de Gibbs no modelo, como 

observado anteriormente na Figura 3.2. Uma particularidade deste modelo de reator 

é que não é necessário especificar um set de reações, pois o UniSim® resolve o sis-

tema minimizando a energia livre de Gibbs enquanto atinge o equilíbrio químico e de 

fases (HONEYWELL, 2009). É importante frisar que todos os componentes que não 

participam das reações listadas em cada etapa a frente são marcados como inertes, 

logo o reator de Gibbs não considera estes compostos no cálculo. A principal limitação 

desta abordagem é não ser possível visualizar os efeitos da pressão sobre a adsorção 

de reagentes no catalisador. Portanto, esta análise será feita de forma qualitativa com 

base na revisão bibliográfica sobre o processo. 

 

3.1.2. REFORMA A VAPOR 

 

A seção de reforma tem início com a mistura de correntes de gás natural e 

vapor. A S/C escolhida por Chehade et al. (2020) foi de 4, para favorecer a conversão 

em ambas as etapas de reforma e WGS e evitar a deposição de coque no processo, 
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sem que houvesse um alto custo com a geração de vapor, conforme explicado na 

revisão bibliográfica. Portanto, são alimentados 5.000 kmol/h de vapor, composto so-

mente por água (xH2O = 1). 

As condições operacionais escolhidas para o reformador foram 7 atm e 900 

°C. No artigo de referência, foi feito um estudo comprovando que as maiores conver-

sões de equilíbrio na reforma se davam em baixas pressões. Entretanto, pressões 

muito baixas podem dificultar a adsorção dos reagentes sobre o catalisador, de forma 

que a pressão foi escolhida para beneficiar a cinética da reação. A temperatura de 

900 °C foi então projetada para atingir uma alta conversão no reformador, sem que 

seja favorecido o coqueamento no processo. 

No que tange à alimentação, Chehade et al. (2020) optaram por manter a 

temperatura de entrada na reforma em 500 °C, para evitar a deposição de coque nas 

linhas. Desta forma, as matérias-primas têm que ser alimentadas a qualquer pressão 

acima de 7 atm, para garantir o escoamento dos fluidos de processo. Assim, a pressão 

de gás natural e vapor alimentados escolhida foi de 8 atm. 

No estudo referenciado, a temperatura destas correntes é omitida e somente 

menciona-se a carga térmica do aquecedor que eleva a temperatura da mistura para 

500 °C, avaliada em 8,961 ∙ 107 kJ/h. Portanto, a temperatura admitida para as ali-

mentações foram de 50 °C para o gás natural e 200 °C para o vapor, valores próximos 

aos utilizados por Luyben (2016). O resumo das condições operacionais da seção de 

reforma a serem simuladas segue na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Condições operacionais da seção de reforma 

 Temperatura (°C) Pressão (atm) 

Gás natural 50 8 

Vapor 200 8 

Entrada do reformador 500 8 

Reformador 900 7 

 

3.1.3. WATER GAS SHIFT 

 

Na seção de WGS, a pressão é preservada em 7 atm, para favorecer a ad-

sorção de CO e H2O sobre o catalisador. Entretanto, evita-se pressurizar mais o sis-

tema, para limitar o processo de metanação (Reação 2.8). No HTS a temperatura 
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operacional projetada é de 500 °C, dentro do range industrial para acelerar a cinética 

da Reação 2.7. Por sua vez, o LTS deve operar a 200 °C, para aumentar a conversão 

de CO para em torno de 99,81% ao final da zona de shift. As condições operacionais 

desta seção seguem resumidas na Tabela 3.4. 

 

Reação 2.7: 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 𝐻2 ∆H°298 K = -41,1 kJ/mol 

Reação 2.8: 𝐶𝑂 + 3 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ∆H°298 K = -206 kJ/mol 

 

Tabela 3.4: Condições operacionais da seção de water gas shift 

 Temperatura (°C) Pressão (atm) 

Entrada do HTS 500 7 

Reator e saída do HTS 500 7 

Entrada do LTS 200 7 

Reator de LTS 200 7 

 

3.1.4. ABSORÇÃO E METANAÇÃO 

 

Finalmente, o efluente do reator de LTS é resfriado para entrar na absorve-

dora, pois menores temperaturas favorecem a remoção do CO2 pela solução de MEA. 

Mais uma vez foi omitida a temperatura do processo, porém a carga térmica do resfri-

ador à montante da coluna foi apontada como -1,502 ∙ 108 kJ/h. Chehade et al. (2020) 

frisam que o objetivo é manter a temperatura abaixo de 120°C, para atingir conversão 

do CO e CO2 residual próxima de 100% no reator de metanação. Infere-se, portanto, 

que o calor removido é suficiente para resfriar a corrente de saída do LTS abaixo deste 

patamar. 

A coluna é projetada com 10 estágios de equilíbrio e deve operar a pressão 

de 7 atm, favorecendo a solubilização do CO2 na fase líquida, porém a temperatura 

da solução de MEA utilizada igualmente não é especificada. Logo, para manter a res-

trição de 120 °C citada acima, a temperatura admitida para o líquido de lavagem é de 

40 °C, mesma condição utilizada por Lin et al. (2010) em seu trabalho de Controle 

Industrial Global de uma unidade de captura de gás carbônico. 

Para lavar o gás, são empregados 136.121 kmol/h da solução de MEA com 

concentração de 5% (m/m), ao invés da fração mássica usual de 30%. Esta escolha 

foi realizada por Chehade et al. (2020) com base na análise reproduzida pela Figura 
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3.4, que adota uma coluna de estágio único e razão de 0,8 entre a vazão molar de 

CO2 e de amina pura, variando apenas a vazão de água de diluição. 

 

Figura 3.4: Captura de CO2 (%) por concentração de MEA (% mássico) 

 

Para a razão de CO2/MEA pura fixada, percebe-se que a remoção de gás 

carbônico aumenta conforme wMEA diminui (maior vazão de água de diluição), se es-

tabilizando entre 3% e 8% (m/m). Este comportamento é explicado pela concorrência 

das Reações 3.10 e 3.11, em fase aquosa. A partir delas, vê-se que o excesso de 

água contribui para a lavagem do gás, pois favorece a Reação 3.11, que tem o dobro 

da capacidade nominal de absorver CO2 por mol de MEA (HUERTAS et al., 2015). 

 

Reação 3.10: 2 𝑅‐ 𝑁𝐻2 + 𝐶𝑂2 ⇌ 𝑅‐ 𝑁𝐻3
+ + 𝑅‐ 𝑁𝐻‐ 𝐶𝑂𝑂− 

Reação 3.11: 𝑅‐ 𝑁𝐻2 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝑅‐ 𝑁𝐻3
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− 

 

Desta análise, pode parecer que o ideal seria empregar água pura na coluna, 

porém esta conclusão não seria condizente com resultados experimentais obtidos na 

literatura. A princípio, a baixa concentração eleva a capacidade de absorção do líquido 

de lavagem – propriedade definida como a quantidade molar máxima de soluto absor-

vido por mol de solvente –, porém diminui a interação entre CO2 e MEA e, portanto, a 

eficiência de absorção, se comparadas vazões molares idênticas de solvente. Assim, 

menores wMEA atingem capacidade de absorção mais alta, mas reduzem a eficiência 

de remoção, sendo necessário empregar uma maior vazão de solvente (HUERTAS et 

al., 2015). Cabe ressaltar que os resultados obtidos no simulador dependem do pacote 

termodinâmico utilizado e suas limitações em situações de concentração muito alta 
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ou muita baixa, que podem afetar na análise. Desta forma, a concentração de 5% se 

encontra adequada para a condição operacional definida por Chehade et al. (2020). 

Por fim, o gás efluente da absorvedora segue direto para o metanador, que 

também opera à pressão de 7 atm. Por chegar em menor temperatura, a metanação 

(Reações 2.8 e 2.9) é capaz de consumir praticamente 100% do CO restante no gás. 

Neste reator somente se marca como inertes o N2 e o MEA, que pode ser carreado 

pelo gás, para permitir a conversão tanto de CO quanto de CO2.  

 

Reação 2.8: 𝐶𝑂 + 3 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -206 kJ/mol 

Reação 2.9: 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -165 kJ/mol 

 

Tabela 3.5: Dados para modelagem do resfriador e da absorvedora 

Informação Valor 

Carga térmica do resfriador -1,502 ∙ 108 kJ/h 

Número de estágios da absorvedora 10 estágios 

 

Tabela 3.6: Condições operacionais da seção de absorção e metanação 

 Temperatura (°C) Pressão (atm) 

Entrada de gás na absorvedora (*)
 7 

Entrada de líquido na absorvedora 40 7 

Coluna de absorção (*) 7 

Saída de líquido da absorvedora (*) 7 

Saída de gás da absorvedora (*) 7 

Metanador (*) 7 

(*) A ser determinada pelo balanço energético do simulador 

 

Ao final da simulação, será desenhado o fluxograma de processo (PFD) da 

planta utilizando o AutoCAD® 2021, um software de projeto auxiliado por computador 

da Autodesk, que servirá de base para o trabalho de Controle Industrial Global. 

 

3.2. Controle Industrial Global 

 

A metodologia escolhida para montar o sistema de controle da unidade de 

produção de hidrogênio é uma adaptação do procedimento desenvolvido por Seborg 
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et al. (2017) no livro Process Dynamics and Control. O processo de base conta com 4 

etapas sequenciais, como apresentado previamente pela Tabela 2.2, e visa auxiliar 

na construção de estruturas de controle robustas e funcionais. Este subcapítulo des-

creve o procedimento de CIG a ser aplicado. 

 

1) Especificar os objetivos do sistema de controle. 

 

a) Determinar a produção da planta, objetivos econômicos e de controle, incluindo 

composição e vazão de todos os produtos. 

 

Nesta etapa, a simulação feita vai fornecer as informações requeridas de taxa 

de produção da planta e composição da corrente de hidrogênio, enquanto as condi-

ções operacionais foram descritas no subcapítulo anterior. Por sua vez, o objetivo 

econômico foi definido por Chehade et al. (2020), sendo eles a taxa de produção para 

atender a demanda do mercado e as aplicações previstas para o produto. 

 

b) Identificar todas as restrições de processo que devem ser satisfeitas, como re-

quisitos de segurança, meio ambiente e qualidade. 

 

2) Realizar uma análise top-down. 

 

Esta análise identifica o escopo do problema de controle e avalia a complexi-

dade das soluções para a sua estrutura. Algumas das questões a serem respondidas 

nesta etapa são: como controlar a taxa de produção e a qualidade, quais variáveis 

devem ser controladas, quais as possibilidades de dividir a planta em subsistemas 

(decomposição) para simplificar a arquitetura de controle, entre outros. 

 

a) Identificar as principais variáveis de processo, graus de liberdade de controle 

(NGLC), estrutura das malhas e opções de decomposição. 

 

i) Selecionar as variáveis controladas. 
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Para fazer a seleção das potenciais CVs, diversas análises de sensibilidade 

serão feitas em relação a algumas variáveis de processo para justificar a escolha de 

cada uma das variáveis. 

 

ii) Determinar como estas variáveis podem ser medidas ou inferidas. 

 

Neste tópico, será desenhado um diagrama de tubulação e instrumentação 

(P&ID), com auxílio do AutoCAD® 2021, identificando todas as variáveis controladas 

e seus pontos de medição. 

 

iii) Selecionar as variáveis manipuladas. 

 

Mais uma vez será desenhado um P&ID, agora explicitando as potenciais va-

riáveis manipuladas escolhidas. 

 

iv) Avaliar os graus de liberdade de controle (NGLC) do sistema (Equação 3.5). 

 

Equação 3.5: 𝑁𝐺𝐿𝐶 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑀𝑉𝑠 − 𝑛º 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝑠 

 

De início, o sistema ainda não controla de fato nenhuma variável (nº de CVs 

= 0). Assim, esta avaliação preliminar resulta no nº de variáveis manipuladas. 

 

v) Identificar a origem e a natureza dos distúrbios significativos que devem ser 

mitigados. 

 

vi) Avaliar as possibilidades de decomposição do problema de controle. 

 

b) Estabelecer a estrutura de controle na forma conceitual. 

 

i) Identificar onde será controlada a taxa de produção de hidrogênio. 

 

ii) Determinar como a qualidade do produto será medida e controlada. 

 

iii) Especificar como as restrições serão satisfeitas. 
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iv) Apontar como os efeitos dos distúrbios serão mitigados. 

 

3) Desenvolver um design bottom-up. 

 

a) Montar a estratégia de controle regulatório. 

 

i) Definir as malhas de controle de inventário de equipamentos. 

 

ii) Identificar as malhas que lidarão com os principais distúrbios elencados. 

 

b) Examinar o potencial de aplicação de estratégias avançadas de controle, como 

feedforward, controle de razão, seletivo ou em cascata. 

 

Neste ponto, a partir dos fluxogramas anteriores, será desenhado o P&ID da 

estrutura de controle final. 

 

4) Validar a estrutura de controle proposta. 

 

a) Realizar uma análise final dos NGLC através da Equação 3.5. 

 

b) Checar o controle de cada operação unitária. 

 

Esta etapa serve para verificar se nenhum esquema impossível de controle 

foi proposto, por exemplo, tentar controlar simultaneamente a pressão, temperatura e 

composição de um equipamento que opere em equilíbrio termodinâmico. 

 

c) Verificar o efeito das restrições e distúrbios sobre as variáveis controladas e 

manipuladas. 

 

Por fim, deve-se avaliar novamente como os distúrbios e restrições apontados 

na primeira etapa foram solucionados pelo sistema de controle. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em sequência, esta seção detalha a execução do projeto pretendido. Os dois 

subcapítulos adiante apresentam, respectivamente, os resultados da simulação do 

processo de produção de hidrogênio e o design do sistema de controle global. 

 

4.1. Simulação da planta de hidrogênio 

 

A partir do projeto de Chehade et al. (2020), foi realizada a simulação da 

planta de hidrogênio com as especificações detalhadas na metodologia. A modelagem 

gerada segue apresentada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Simulação do processo de produção de hidrogênio 

 

Para fins de organização, a planta foi separada em duas áreas industriais, a 

de reação e a de purificação, respectivamente definidas como Áreas 100 e 200. Desta 

forma, um sistema de identificação dos equipamentos por TAGs foi definido conforme 

Tabela 4.1. Por sua vez, as correntes energéticas foram nomeadas de acordo com o 

equipamento ao qual cada uma está associada. 

 

Tabela 4.1: Identificação dos equipamentos e correntes energéticas 

Equipamento TAG Corrente energética 

Aquecedor pré-reforma E-101 E-101e 

Reformador R-101 R-101e 

Resfriador pré-HTS E-102 E-102e 
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Tabela 4.1: Identificação dos equipamentos e correntes energéticas (continuação) 

Equipamento TAG Corrente energética 

Reator de HTS R-102 R-102e 

Resfriador pré-LTS E-103 E-103e 

Reator de LTS R-103 R-103e 

Resfriador pré-absorção E-201 E-201e 

Absorvedora AB-201 - 

Reator de metanação R-201 - 

 

As correntes materiais de alimentação e de soluções de MEA foram as únicas 

a receber nome próprio, enquanto as outras foram numeradas sequencialmente. Vale 

notar que os reatores de Gibbs trabalham com equilíbrio de fases, logo é obrigatório 

haver uma saída gasosa e uma líquida para o cálculo do modelo. Como estes reatores 

operam na fase gasosa, todas as correntes de fundo possuem vazão negligenciável, 

pois são resíduos de cálculo e, portanto, foram ocultadas na simulação. 

 

Tabela 4.2: Identificação das correntes materiais 

Corrente Nome Corrente Nome 

Alimentação de gás natural Gás natural Entrada do R-103 6 

Alimentação de vapor Vapor Saída do R-103 7 

Entrada do E-101 1 Entrada de gás na AB-201 8 

Entrada do R-101 2 Feed de MEA MEA limpo 

Saída do R-101 3 Retorno de MEA MEA rico 

Entrada do R-102 4 Entrada do R-201 9 

Saída do R-102 5 Saída do R-201 10 

 

Para validar a simulação com o processo de referência, serão comparadas 

cinco correntes relevantes: os produtos do R-101, R-102, R-103, AB-201 (corrente de 

gás) e R-201. O erro entre os valores obtidos por Chehade et al. (2020) e neste projeto 

será calculado conforme a Equação 4.1. 

 

Equação 4.1: 𝐸𝑟𝑟𝑜(%) =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑆𝑖𝑚®

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜)
− 100% 
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4.1.1. REFORMA A VAPOR 

 

Esta seção compreende o processo desde as alimentações de gás natural e 

vapor até a corrente 3, efluente do reformador, conforme Figura 4.2. A corrente esco-

lhida neste tópico para validar a simulação é a de saída do reator R-101 (corrente 3). 

 

Figura 4.2: Seção de reforma a vapor 

 

A comparação entre o reformador simulado e o do artigo de referência segue 

na Tabela 4.3. Deve-se levar em conta que Chehade et al. (2020) somam as vazões 

dos hidrocarbonetos exceto o metano (de C2H6 a n-C6H14), apresentando suas infor-

mações de maneira condensada. Assim, estes componentes não poderão ser devida-

mente comparados um a um. Entretanto, isto não traz grandes perdas para a análise, 

uma vez que a soma de suas frações na alimentação é inferior a 1%. 

É perceptível que o resultado do reformador é extremamente similar ao pre-

visto no artigo de base. A principal diferença observada é na fração molar de nitrogê-

nio; a vazão molar de N2 apontado equivale a 2,75 kmol/h, enquanto o UniSim® cal-

cula uma vazão de 2,6825 kmol/h. 

Como a composição apontada pelo próprio artigo de referência determina que 

xN2 = 0,002146 e a vazão total é de 1.250 kmol/h, verifica-se na Equação 4.2 que o 

cálculo do simulador está correto. Uma provável origem desta diferença pode ter sido 

um erro de arredondamento na especificação da alimentação da planta, porém a di-

ferença é insignificante para o todo, pelo fato de o N2 estar presente em baixa con-

centração e ser inerte ao processo. 

 

Equação 4.2: 𝐹𝑁2
= 𝑥𝑁2

⋅ 𝐹𝐺𝑁 = 0,002146 ⋅ 1250 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ = 2,6825 𝑘𝑚𝑜𝑙/ℎ 
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Tabela 4.3: Propriedades do produto do R-101 (corrente 3) 

Propriedade Chehade et al. (2020) UniSim Erro (%) 

Temperatura (°C) 900 900 0,00% 

Pressão (atm) 7 7 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 8.766,45 8.766,95 0,01% 

Fração molar (xi)    

CH4 0,001101 0,001102 0,08% 

C2H6 - 1,30E-09 - 

C3H8 - 4,51E-15 - 

i-C4H10 - 2,71E-31 - 

n-C4H10 - 6,99E-31 - 

i-C5H12 - 1,46E-41 - 

n-C5H12 - 1,18E-41 - 

n-C6H14 - 2,70E-31 - 

CO 0,089712 0,089732 0,02% 

CO2 0,053987 0,053986 0,00% 

H2O 0,373014 0,372960 -0,01% 

H2 0,481872 0,481915 0,01% 

N2 0,000314 0,000306 -2,46% 

 

Outra informação interessante de se comparar é a carga térmica do E-101 e 

do reformador. Como explicado anteriormente, não foram explicitadas as temperatu-

ras de alimentação de gás natural e vapor, portanto condições típicas foram adotadas 

a partir da literatura. Comparando a carga térmica do aquecedor pré-reforma na Ta-

bela 4.4, vê-se que os valores se encontram muito próximos, confirmando a escolha 

das condições da carga da planta. O aquecimento previsto no reformador também se 

mostra próximo ao valor obtido no artigo de referência. 

 

Tabela 4.4: Correntes energéticas do E-101 e R-101 

Taxa de calor (kJ/h) Chehade et al. (2020) UniSim Erro (%) 

E-101 (E-101e) 8,961E+07 8,467E+07 -5,51% 

R-101 (R-101e) 3,861E+08 3,862E+08 0,03% 
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4.1.2. WATER GAS SHIFT 

 

A seção de WGS compreende o processo a partir do trocador E-102 até a 

corrente 7, divisão representada pela Figura 4.3. Nesta análise, as correntes compa-

radas para validar a simulação são os efluentes dos reatores de HTS e LTS. 

 

Figura 4.3: Seção de water gas shift 

 

Tabela 4.5: Propriedades do produto do R-102 (corrente 5) 

Propriedade Chehade et al. (2020) UniSim Erro (%) 

Temperatura (°C) 500 500 0,00% 

Pressão (atm) 7 7 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 8.766,45 8.766,95 0,01% 

Fração molar (xi)    

CH4 0,001101 0,001102 0,08% 

C2H6 - 1,30E-09 - 

C3H8 - 4,51E-15 - 

i-C4H10 - 2,71E-31 - 

n-C4H10 - 6,99E-31 - 

i-C5H12 - 1,46E-41 - 

n-C5H12 - 1,18E-41 - 

n-C6H14 - 2,70E-31 - 

CO 0,034573 0,034585 0,03% 

CO2 0,109126 0,109133 0,01% 

H2O 0,317874 0,317813 -0,02% 

H2 0,537012 0,537062 0,01% 

N2 0,000314 0,000306 -2,46% 
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Tabela 4.6: Propriedades do produto do R-103 (corrente 7) 

Propriedade Chehade et al. (2020) UniSim Erro (%) 

Temperatura (°C) 200 200 0,00% 

Pressão (atm) 7 7 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 8.766,45 8.766,95 0,01% 

Fração molar (xi)    

CH4 0,001101 0,001102 0,08% 

C2H6 - 1,30E-09 - 

C3H8 - 4,51E-15 - 

i-C4H10 - 2,71E-31 - 

n-C4H10 - 6,99E-31 - 

i-C5H12 - 1,46E-41 - 

n-C5H12 - 1,18E-41 - 

n-C6H14 - 2,70E-31 - 

CO 0,001157 0,001157 0,01% 

CO2 0,142542 0,142561 0,01% 

H2O 0,284458 0,284385 -0,03% 

H2 0,570417 0,570490 0,01% 

N2 0,000314 0,000306 -2,46% 

 

Novamente, nota-se a identidade clara entre o resultado da simulação feita 

em comparação com o trabalho de Chehade et al. (2020). Ainda assim, persiste a 

diferença da vazão de nitrogênio, por razões justificadas anteriormente. Além da com-

posição das correntes 5 e 7, é interessante validar os valores de calor removido da 

corrente gasosa nos trocadores e reatores da seção. A Tabela 4.7 deixa evidente que 

a troca de calor simulada está de acordo com o previsto. 

 

Tabela 4.7: Correntes energéticas do E-102, R-102, E-103 e R-103 

Taxa de calor (kJ/h) Chehade et al. (2020) UniSim Erro (%) 

E-102 (E-102e) 1,259E+08 1,259E+08 0,01% 

R-102 (R-102e) -1,817E+07 -1,817E+07 0,01% 

E-103 (E-103e) 8,897E+07 8,898E+07 0,01% 

R-103 (R-103e) -1,175E+07 -1,176E+07 0,07% 

 



52 
 

4.1.3. ABSORÇÃO E METANAÇÃO 

 

Por fim, a seção de absorção e metanação compreende o fim do processo, 

do trocador E-201 até o produto do reator de metanação. As últimas correntes com-

paradas para validar a simulação no UniSim® são os fluxos materiais 9 e 10. 

 

Figura 4.4: Seção de absorção e metanação 

 

Na Tabela 4.8, são comparados os produtos gasosos da coluna de absorção 

entre o projeto executado e o artigo referenciado. Em primeira análise, fica claro que 

as composições dos componentes majoritários – CH4, CO, H2O e H2 – apresentam 

uma diferença mínima em relação ao previsto por Chehade et al. (2020), todas com 

desvios inferiores a 1%. Este resultado é importante pois influencia fortemente no 

comportamento do metanador, onde estes compostos participam da reação. 

Não obstante, é importante ressaltar a diferença na captura de CO2 esperada, 

pois a simulação entrega uma redução de cerca de 97% na fração molar de gás car-

bônico no produto gasoso da AB-201, equivalente a 2,12 kmol/h. Esta eficiência a 

mais se deve pela diferença de pacotes termodinâmicos aplicados em cada trabalho. 

Como comentado na metodologia, Chehade et al. (2020) não especificam o pacote 

usado para montar sua simulação, portanto a adoção do Amine Package com modelo 

de Li-Mather embutido (Figura 3.3) é responsável pelo desvio em relação ao previsto. 

Outro resultado a ser comentado é o resíduo de MEA carreado para a fase 

gasosa, que sofre um acréscimo de 79%. Esta diferença só é marcante percentual-

mente, pois em termos de vazão molar representa apenas 7,92 mol/h, uma quantidade 

irrisória comparada com a corrente 9. Uma provável origem para este desvio é a tem-

peratura de alimentação de MEA limpo na coluna. Como observado pela análise de 
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sensibilidade da Figura 4.5, o aumento na temperatura de líquido de lavagem favorece 

a volatilização da amina e sua extração pelo gás em ascensão. 

 

Figura 4.5: Carreamento de monoetanolamina pela fase gás na AB-201 

 

Tabela 4.8: Propriedades do produto gás da AB-201 (corrente 9) 

Propriedade Chehade et al. (2020) UniSim Erro (%) 

Temperatura (°C) - 40,00 - 

Pressão (atm) 7 7 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 5.065,59 5.063,51 -0,04% 

Fração molar (xi)    

CH4 0,001899 0,001900 0,07% 

C2H6 - 2,24E-09 - 

C3H8 - 7,78E-15 - 

i-C4H10 - 4,70E-31 - 

n-C4H10 - 1,21E-30 - 

i-C5H12 - 2,53E-41 - 

n-C5H12 - 2,05E-41 - 

n-C6H14 - 4,66E-31 - 

CO 0,001996 0,001998 0,09% 

CO2 0,000430 0,000012 -97,31% 

H2O 0,010388 0,010301 -0,84% 

H2 0,984742 0,985257 0,05% 

N2 0,000543 0,000529 -2,59% 

MEA 1,97E-06 3,54E-06 79,21% 

0,0E+00

2,0E-06

4,0E-06

6,0E-06

8,0E-06

30 35 40 45 50

xMEA na
corrente 9

Temperatura de MEA limpo (°C)
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Em relação ao metanador, a composição final de H2 é bastante próxima em 

ambos os trabalhos, em torno de 98%. Mais uma vez, o desvio da composição de N2 

e monoetanolamina se propaga neste reator, mas ambos já foram previamente inves-

tigados e são irrelevantes em comparação com os compostos majoritários. 

No R-201, novamente alguns valores percentuais chamam atenção, entre 

eles, a redução da fração molar de CH4 e de H2O. Em termos de vazão molar, estes 

desvios correspondem respectivamente a 2,11 e 4,70 kmol/h, valores explicados pela 

maior captura de CO2 na coluna de absorção, que foi capaz de remover 2,12 kmol/h 

de CO2 a mais que o previsto, diminuindo a disponibilidade de gás carbônico para a 

metanação. Por fim, os maiores desvios na composição de gases COx são fruto de 

sua pequena ordem de grandeza, que amplifica o erro percentual. 

 

Reação 2.9: 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -165 kJ/mol 

 

Tabela 4.9: Propriedades do produto do R-201 (corrente 10) 

Propriedade Chehade et al. (2020) UniSim Erro (%) 

Temperatura (°C) - 54,57 - 

Pressão (atm) 7 7 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 5.041,00 5.043,20 0,04% 

Fração molar (xi)    

CH4 0,004346 0,003925 -9,68% 

C2H6 - 2,25E-09 - 

C3H8 - 7,81E-15 - 

i-C4H10 - 4,72E-31 - 

n-C4H10 - 1,21E-30 - 

i-C5H12 - 2,54E-41 - 

n-C5H12 - 2,06E-41 - 

n-C6H14 - 4,68E-31 - 

CO 1,22E-27 5,74E-28 -52,90% 

CO2 3,37E-25 1,64E-25 -51,26% 

H2O 0,013311 0,012374 -7,04% 

H2 0,981797 0,983166 0,14% 

N2 0,000546 0,000531 -2,67% 

MEA 1,98E-06 3,55E-06 79,11% 
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Em conclusão, a simulação realizada se mostra em concordância com a refe-

rência técnica deste trabalho. Guardadas as devidas diferenças, todas explicadas 

neste capítulo, o processo de produção de hidrogênio simulado está conforme o tra-

balho de Chehade et al. (2020) e pronto para receber o projeto de Controle Industrial 

Global. Nesta etapa, foi desenhado o PFD de “Produção de H2 a partir da reforma a 

vapor do gás natural”, que se encontra nos Apêndices deste trabalho. A Tabela 4.10 

traz as siglas de identificação de utilidades que foram adotadas em todos os fluxogra-

mas. 

 

Tabela 4.10: Siglas para identificação de utilidades nos diagramas 

Utilidade Sigla 

Ar de processo AP 

Água de resfriamento AGR 

Gás combustível GC 

Vapor de aquecimento VA 

 

4.2. Projeto do sistema de controle global 

 

Este subcapítulo detalha a construção da estrutura do sistema de controle 

global a partir da simulação e do PFD desenhado. Conforme metodologia, o tópico 

será divido em cada uma das etapas sequenciais do procedimento de CIG. 

 

1) Especificar os objetivos do sistema de controle. 

 

a) Determinar a produção da planta, objetivos econômicos e de controle, incluindo 

composição e vazão de todos os produtos. 

 

Pela simulação, determina-se que a produção em estado estacionário é de 

5.043 kmol/h de hidrogênio com 98,3% de pureza. Nesta taxa, obtém-se um total de 

87.564 t/ano de H2 puro, acima das 66.303 t/ano estimadas por Chehade et al. (2020) 

para a demanda libanesa. Já os objetivos de controle foram determinados na meto-

dologia e validados na simulação. Estes incluem as condições de temperatura, pres-

são, conversão, entre outros parâmetros importantes extensamente discutidos neste 

trabalho. Resume-se na Tabela 4.11 os objetivos de produção. 
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Tabela 4.11: Objetivos econômicos e de controle 

Objetivos econômicos 

Taxa de produção (estado estacionário) 5.043 kmol/h 

Pureza de hidrogênio 98,3% 

Demanda de mercado 66.303 t/ano 

Objetivos de controle Parâmetros de processo definidos na Metodologia 

 

b) Identificar todas as restrições de processo que devem ser satisfeitas, como re-

quisitos de segurança, meio ambiente e qualidade. 

 

A principal restrição de qualidade é em relação à concentração de CO e CO2 

no produto. Chehade et al. (2020) apontam que a demanda de hidrogênio do Líbano 

é voltada para alguns processos industriais, entre eles a produção de amônia. Neste 

âmbito, os gases COx podem envenenar o catalisador à base de ferro da síntese, se 

presentes a partir de 200 ppm de concentração (BARTHOLOMEW; FARRAUTO, 

2005). Quanto a implicações ambientais, o processo simulado não contempla ne-

nhuma purga de material, de forma que não há restrições neste sentido. 

É necessário elencar também algumas limitações de segurança, sendo a pri-

meira delas a pressão máxima de trabalho admissível (PMTA). É vital que em nenhum 

ponto do processo a pressão exceda a PMTA dos equipamentos ou a especificação 

de linhas, pois estas condições arriscam a ruptura catastrófica de instalações, com 

vazamento de hidrocarbonetos e possibilidade de explosão. Da mesma forma, os ma-

teriais possuem limites de resistência ao calor próprios, que devem ser satisfeitos pela 

temperatura máxima do processo. Por último, o nível da absorvedora deve ser man-

tido entre um mínimo e máximo seguros. Definir os valores específicos de cada restri-

ção e a especificação dos materiais instalados está fora do escopo deste trabalho. 

Resume-se na Tabela 4.12 as restrições de processo. 

 

Tabela 4.12: Restrições de processo 

Qualidade xCO e xCO2 < 200 ppm 

Meio ambiente Não aplicável 

Segurança 

Pressão < PMTA e especificação de linhas 

Temperatura < Limite de resistência dos materiais de instalação 

Nível baixo seguro < Nível da absorvedora < Nível alto seguro 
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2) Realizar uma análise top-down. 

 

a) Identificar as principais variáveis de processo, graus de liberdade de controle 

(NGLC), estrutura das malhas e opções de decomposição. 

 

i) Selecionar as variáveis controladas. 

 

A primeira variável de processo importante de ser acompanhada é a pressão 

de alimentação de gás natural e vapor. Como as correntes foram especificadas com 

8 atm, infere-se que este controle é anterior ao processo simulado, portanto não será 

analisado no projeto de CIG. Ainda assim, é necessário controlar ambas as vazões 

de reagente, para que seja mantida a S/C ótima de 4, garantindo uma alta conversão 

nas seções de reforma e WGS. Na Figura 4.6, observa-se um perfil assintótico da 

conversão de reforma e LTS para razões acima de 2, enquanto para o HTS, esta 

tendência aparece menos marcante em torno de S/C = 4. A partir deste ponto, o custo 

associado com a produção de mais vapor deixa de compensar financeiramente 

(CHEHADE et al., 2020). 

 

Figura 4.6: Efeito da S/C nas conversões de reforma e shift 

 

Seguindo o PFD desenhado, a próxima variável importante de ser controlada 

é a temperatura de entrada no reformador, que deve ser mantida em 500 °C, para 

evitar a deposição de coque nas linhas de entrada do R-101. Neste reator, dois parâ-

metros devem ser controlados: temperatura e pressão. Sabe-se que a reforma é um 

processo endotérmico, portanto é produto-favorecido em altas temperaturas. Ainda 
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assim, a operação deve evitar um aquecimento muito intenso para impedir a sinteri-

zação do catalisador e inibir o coqueamento no reator tubular. A Figura 4.7 mostra 

que, para a pressão de 7 atm, 900 °C é o ponto de operação a partir do qual o aumento 

de temperatura não traz ganhos consideráveis para conversão e simplesmente expõe 

o processo aos riscos elencados. Ademais, como o aquecimento é feito com a queima 

de gás combustível, é importante manter as vazões de gás e ar de processo em uma 

proporção adequada para garantir a combustão total dos gases na câmara de queima. 

 

Figura 4.7: Efeito da temperatura na conversão da reforma (P = 7 atm) 

 

Figura 4.8: Efeito da pressão na conversão da reforma (T = 900 °C) 

 

Por sua vez, a pressão deve ser mantida em 7 atm para favorecer a adsorção 

dos gases sob o catalisador e impedir a formação de coque. A análise de sensibilidade 

da Figura 4.8 mostra que, a 900 °C, a pressão exerce pouca influência na conversão 

de equilíbrio do metano. No entanto, é importante evitar uma pressurização indevida 
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do reator para respeitar a operação segura abaixo da PMTA do equipamento. É válido 

frisar que não é possível verificar a restrição de adsorção discutida nos capítulos an-

teriores, pois o reator de Gibbs não trabalha com parâmetros cinéticos de catálise. 

Já nos reatores de shift, a pressão não exerce influência sobre o equilíbrio das 

reações, de forma que seu controle serve para mantê-la estável, favorecendo a ad-

sorção de gases ao catalisador, inibindo a deposição de coque e mantendo a opera-

ção num patamar seguro. Entretanto, em ambos os reatores e suas correntes de en-

trada, o controle de temperatura é fundamental, uma vez que as reações de shift são 

exotérmicas e podem ser prejudicadas em altas temperaturas. 

O reator de HTS deve operar a 500 °C para acelerar a cinética da reação e 

iniciar a oxidação do CO a CO2. Por ser uma reação exotérmica, elevar a temperatura 

diminui a conversão do R-102 numa taxa aproximadamente constante de 0,19%/°C 

(ganho em estado estacionário), como visto na Figura 4.9. Contudo, o resfriamento 

excessivo pode desacelerar a cinética da reação e diminuir a conversão total. Este 

efeito não é visualizado sem um modelo cinético adequado na simulação, mas reforça 

a importância de um controle adequado da temperatura do R-102 e da sua alimenta-

ção. 

 

Figura 4.9: Efeito da temperatura na conversão do HTS (P = 7 atm) 

 

Já o reator de LTS deve ser alimentado e operar a 200 °C, para favorecer ao 

máximo a conversão de monóxido de carbono. Sabe-se que temperaturas muito bai-

xas podem favorecer a metanação, com consumo indevido de hidrogênio, porém, pela 

análise de sensibilidade da Figura 4.10, fica claro que manter a temperatura do R-103 

em 200 °C, sem sobreaquecimento impróprio, é essencial para garantir a maior 
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conversão de equilíbrio de CO a CO2, que será posteriormente removido na torre ab-

sorvedora. 

 

Figura 4.10: Efeito da temperatura na conversão do LTS (P = 7 atm) 

 

Na seção de absorção, a primeira variável a ser controlada é a temperatura 

de entrada de gás. Como observado na Figura 4.11, este controle não possui grande 

influência sobre a remoção de CO2 pela AB-201, sendo seu ganho em estado estaci-

onário de 1,37 ∙ 10-4 kmol/h °C no intervalo de 40 a 60 °C. Isto se deve pela tempera-

tura da torre ser em grande medida determinada pela corrente de MEA limpo, forne-

cida a 40 °C. Ainda assim, é importante manter este controle para respeitar o limite de 

resistência térmica do material da coluna. Vale observar que a temperatura de MEA 

limpo foi especificada, logo seu controle está fora do escopo do projeto de CIG. 

 

Figura 4.11: Efeito da temperatura de entrada do gás na remoção de CO2 coluna 
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Para cumprir com as restrições de segurança, resumidas anteriormente na 

Tabela 4.12, é necessário manter o nível da torre absorvedora entre limites adequa-

dos, de forma que o inventário da coluna deve ser controlado. Por sua vez, a pressão 

de operação não mostra uma influência considerável na absorção, pois a temperatura 

de operação é suficiente para favorecer a captura de gás carbônico. Assim, este con-

trole serve para atender à restrição de que a pressão seja inferior à PMTA do material 

da AB-201. 

Na saída de gás de topo, deve-se controlar a composição de CO2, pois ela 

interfere na pureza do produto do reator de metanação. Pela análise da Figura 4.12, 

é possível confirmar que o crescimento da composição de CO2 no gás tratado pela 

torre diminui a concentração de H2 no produto do R-201 de maneira linear, com um 

ganho de estacionário de 3,08. Este resultado é explicado pela Equação 2.9, uma vez 

que o gás carbônico consome hidrogênio durante a metanação. 

 

Reação 2.9: 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -165 kJ/mol 

 

Figura 4.12: Efeito da remoção de CO2 na pureza do produto 

 

No reator de metanação, a pressão deve ser controlada primordialmente para 

garantir a operação segura. Uma vez que as reações de metanação são fortemente 

exotérmicas, a pressão exerce pouca influência na conversão de equilíbrio de gases 

COx, considerando a temperatura de operação do R-201. Como apontado por 

Chehade et al. (2020), este reator possui conversão de praticamente 100% para qual-

quer alimentação com temperatura abaixo de 120 °C. 
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Reação 2.8: 𝐶𝑂 + 3 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -206 kJ/mol 

Reação 2.9: 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2 ⇌ 𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂  ∆H°298 K = -165 kJ/mol 

 

Por fim, deve-se controlar a taxa de produção da planta, uma vez que qualquer 

unidade industrial está sujeita a operações de rotina que envolvam a alteração de sua 

carga. Adicionalmente, é necessário medir a composição do hidrogênio produzido, 

para verificar se a pureza de H2 desejada está sendo atendida e se a restrição de 

qualidade em relação ao teor de CO e CO2 não está sendo violada. É importante frisar 

que a pureza de hidrogênio não será diretamente controlada por dois motivos. 

Em primeiro lugar, é impossível controlar todos os parâmetros de um pro-

cesso, pois haveria mais CVs do que graus de liberdade físicos no sistema. Por exem-

plo, tentar controlar simultaneamente a pressão, temperatura e conversão das rea-

ções de reforma, por meio da fração de hidrocarbonetos no reformado, não é factível, 

pois o controle de duas variáveis destas variáveis determina o valor da terceira. Assim, 

ao controlar, por exemplo, a composição de saída e temperatura do reformador, a 

pressão estaria diretamente sujeita às condições termodinâmicas impostas por cada 

um destes controladores. 

Mais além, deve-se levar em conta a instrumentação que realizará as medi-

ções de processo. Um controle contínuo de composição geralmente depende de ana-

lisadores sofisticados e de mais alto custo, enquanto medidores de pressão e tempe-

ratura existem em enorme diversidade e são menos custosos. Assim, estes dois pa-

râmetros são a escolha mais lógica para variáveis controladas, de forma que a pureza 

do produto será alcançada a partir do controle destas variáveis em cada reator. Re-

sume-se na Tabela 4.13 as futuras CVs da planta de produção de hidrogênio. 

 

Tabela 4.13: Variáveis controladas e medidas 

Seção Variável controlada Sensor-transmissor 

Reforma 

Alimentação de gás natural FT-101 

Alimentação de vapor FT-102 

Temperatura de saída do E-101 TT-101 

Pressão do R-101 PT-101 

Temperatura do R-101 TT-102 

Vazão de gás combustível FT-103 

Vazão de ar de processo FT-104 
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Tabela 4.13: Variáveis controladas e medidas (continuação) 

Seção Variável controlada Sensor-transmissor 

Water Gas Shift 

Temperatura de saída do E-102 TT-103 

Pressão do R-102 PT-102 

Temperatura do R-102 TT-104 

Temperatura de saída do E-103 TT-105 

Pressão do R-103 PT-103 

Temperatura do R-103 TT-106 

Absorção e me-
tanação 

Temperatura de saída do E-201 TT-201 

Nível da AB-201 LT-201 

Pressão da AB-201 PT-201 

Fração de CO2 no gás de topo da AB-201 AT-201 

Pressão do R-201 PT-202 

Taxa de produção de hidrogênio FT-201 

Composição de hidrogênio produzido AT-202 

 

ii) Determinar como estas variáveis podem ser medidas ou inferidas. 

 

A partir do processo de escolha explicado, os pontos de medição de cada 

variável controlada foram decididos e estão indicados nos três P&IDs de escolha de 

variáveis controladas nos Apêndices deste trabalho. Os fluxogramas foram nomeados 

conforme segue: 

 

• Escolha das CVs: Seção de reforma a vapor 

• Escolha das CVs: Seção de water gas shift 

• Escolha das CVs: Seção de absorção e metanação 

 

iii) Selecionar as variáveis manipuladas. 

 

A partir das variáveis controladas definidas, a escolha das manipulações é feita 

no intuito de selecionar aquelas que possuam a maior influência em relação a cada 

CV, comportamento dinâmico mais imediato e menor interação entre loops. Uma heu-

rística utilizada nesta seleção é a proximidade física entre CVs e MVs, que em geral 

indica uma dinâmica mais rápida (SEBORG et al., 2017). 
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Vale notar que algumas variáveis não podem ser manipuladas, como a corrente 

de saída de um equipamento à montante, por exemplo tentar controlar a pressão da 

coluna a partir do gás que entra no fundo, ou variáveis interdependentes, como tentar 

manipular a vazão de gás natural, vapor e da sua mistura simultaneamente (SEBORG 

et al., 2017). 

Partindo desses preceitos, as variáveis manipuladas escolhidas seguem elen-

cadas na Tabela 4.14 e representadas nos fluxogramas de escolha de MVs para cada 

seção do processo, todos contidos nos Apêndices. Segue o título de cada documento: 

 

• Escolha das MVs: Seção de reforma a vapor 

• Escolha das MVs: Seção de water gas shift 

• Escolha das MVs: Seção de absorção e metanação 

 

Tabela 4.14: Variáveis manipuladas 

Seção Variável manipulada Atuador 

Reforma 

Alimentação de gás natural V1 

Alimentação de vapor V2 

Vapor de aquecimento para E-101 V3 

Saída de reformado do R-101 V4 

Entrada de gás combustível V5 

 Entrada de ar de processo V6 

Water Gas Shift 

Água de resfriamento para E-102 V7 

Saída de produto do R-102 V8 

Água de resfriamento para R-102 V9 

Água de resfriamento para E-103 V10 

Saída de produto do R-103 V11 

Água de resfriamento para R-103 V12 

Absorção e me-
tanação 

Água de resfriamento para E-201 V13 

Entrada de MEA limpo V14 

Saída de MEA rico V15 

Saída de produto da AB-201 V16 

Hidrogênio produzido no R-201 V17 
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iv) Avaliar os graus de liberdade de controle (NGLC) do sistema (Equação 3.5). 

 

Como discutido na metodologia, o sistema ainda não conta com nenhuma va-

riável efetivamente controlada, logo o número de graus de liberdade de controle equi-

vale ao número de MVs selecionadas. Como verificado na Tabela 4.14 e ratificado 

matematicamente na Equação 3.5 a seguir, o NGLC resulta em 17. 

 

Equação 3.5: 𝑁𝐺𝐿𝐶 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑀𝑉𝑠 − 𝑛º 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝑠 = 17 − 0 = 17 

 

Uma vez que este número é inferior à quantidade de parâmetros a serem con-

trolados, a princípio parece haver necessidade de definir mais variáveis manipuladas. 

Contudo, das 19 variáveis a serem controladas listadas na Tabela 4.13, há dois pares 

cujo controle não é dissociado, a dupla de gás natural e vapor e a de gás combustível 

e ar de processo. Assim, garante-se que a seleção de MVs não deixa brechas para 

potenciais CVs sem controle. 

 

v) Identificar a origem e a natureza dos distúrbios significativos que devem ser 

mitigados. 

 

Para a planta de hidrogênio desenhada, a primeira fonte de distúrbio impor-

tante é a composição do gás natural. A variação nas frações de hidrocarbonetos pe-

sados e CO2 podem expor o processo a perdas de produtividade e aumento de gasto 

energético, principalmente no reformador. Mais além, DVs importantes a se considerar 

são as flutuações de temperatura e pressão de ambas as alimentações. 

No que tange aos equipamentos de troca térmica, possíveis desordens no E-

101 podem ser geradas pela temperatura e pressão de vapor de aquecimento. Já no 

resfriamento do E-102, R-102, E-103, R-103 e E-201, variações na temperatura de 

água de resfriamento podem impactar na eficiência de troca térmica. 

Na AB-201, as principais fontes de distúrbio são a composição e temperatura 

da corrente de MEA limpo, que dependem da operação estável da stripper de rege-

neração de amina, que estaria presente na planta de utilidades. Por fim, a última DV 

marcante é a mudança na taxa de produção desejada, que será definida pela equipe 

de engenharia e operação para realizar a partida, parada e alteração da produção da 

planta, caso necessário. A Tabela 4.15 lista os distúrbios encontrados. 
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Tabela 4.15: Principais variáveis distúrbio 

Seção Variável distúrbio 

Reforma a vapor 

Composição do gás natural alimentado 

Temperatura na alimentação de gás natural 

Temperatura na alimentação de vapor 

Pressão na alimentação de gás natural 

Pressão na alimentação de vapor 

Temperatura de vapor de aquecimento para E-101 

Pressão de vapor de aquecimento para E-101 

Water Gas Shift 

Temperatura de água de resfriamento para E-102 

Temperatura de água de resfriamento para R-102 

Temperatura de água de resfriamento para E-103 

Temperatura de água de resfriamento para R-103 

Absorção e metanação 

Temperatura de água de resfriamento para E-201 

Composição da solução MEA limpo 

Temperatura da solução MEA limpo 

Alteração na taxa de produção 

 

vi) Avaliar as possibilidades de decomposição do problema de controle. 

 

Para plantas complexas, é comum que a decomposição do problema de 

MIMO seja avaliada com auxílio de técnicas matemáticas, como a Matriz de Ganho 

Relativo (Relative Gain Array, RGA) ou a Análise de Valor Singular (Singular Value 

Analysis, SVA). Essas ferramentas podem ser montadas com base em modelos tanto 

estacionários quanto dinâmicos de simulação e auxiliam o engenheiro de controle a 

realizar a decomposição do sistema de forma que as malhas tenham a menor intera-

ção possível entre si (SMITH; CORRIPIO, 2012; SEBORG et al., 2017). 

Neste trabalho, a planta de hidrogênio desenhada não possui as complexida-

des que tendem a gerar interação entre malhas, em especial reciclos materiais ou 

integração energética. Mais além, como discutido no início deste subcapítulo, o pro-

cesso não possui purgas, logo em cada operação unitária há somente uma entrada e 

uma saída para fluidos de processo. No caso da absorvedora, cada fase – vapor e 

líquida – possui sua própria entrada e saída únicas. 
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Neste contexto, é possível montar uma arquitetura de controle descentrali-

zada, de forma que cada CV listada na Tabela 4.13 participe de uma malha de controle 

single-input, single-output. Para atingir esta simplicidade, é necessário formar os pa-

res de controle de maneira adequada. Portanto, os passos a seguir servem para ga-

rantir um design otimizado do sistema de controle. 

 

b) Estabelecer a estrutura de controle na forma conceitual. 

 

i) Identificar onde será controlada a taxa de produção de hidrogênio. 

 

A princípio, a maneira direta de controlar a taxa de produção seria manipular a 

válvula V17, na saída do R-201. Todavia, esta configuração forçaria que a pressão do 

R-201 fosse controlada por uma corrente anterior ao vaso, uma estrutura de controle 

não executável na prática, como explicado durante a escolha de variáveis manipula-

das. Além disto, a taxa de produção não varia com frequência e, quando necessário, 

é suavemente modificada, logo a vazão de produto não necessita de ajuste rápido. 

Por estas razões, a escolha lógica para regular a taxa de produção é controlar 

uma das vazões de reagente, ou seja, a corrente de gás natural ou vapor alimentadas 

para o processo. Como o vapor é fornecido em excesso, a sensibilidade da taxa de 

produção de hidrogênio em sua função é inferior, logo a variável a ser controlada será 

a vazão de gás natural. A princípio, o set point desta malha de controle será ajustado 

manualmente para manter a taxa de produção no valor desejado. O resultado desta 

análise segue na Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16: Controle da taxa de produção 

CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Novo TAG 
do atuador 

Alimentação de gás 
natural 

FT-101 
Alimentação de 

gás natural 
V1 FV-101 

 

ii) Determinar como a qualidade do produto será medida e controlada. 

 

A qualidade do produto será medida a partir do AT-202, que fornecerá a com-

posição do produto em termos das concentrações mais relevantes, de H2, CO, CO2, 

H2O e CH4. Como discutido durante a seção de escolha das CVs, a pureza do produto 
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será controlada indiretamente, a partir das condições operacionais de temperatura e 

pressão de cada uma das operações unitárias da planta. 

 

iii) Especificar como as restrições serão satisfeitas. 

 

Em relação ao teor de gases COx no produto, esta restrição será satisfeita a 

partir do controle da conversão nos reatores de shift e da remoção de CO2 na absor-

vedora. Por sua vez, para atender às restrições de segurança, deve-se considerar a 

instalação de válvulas de segurança (Pressure Safety Valve, PSV) e o design de um 

sistema instrumentado de segurança (SIS), que conte com instalações próprias e 

overrides para as malhas de controle da planta. Projetar o SIS e a instrumentação de 

segurança está fora do escopo deste trabalho. 

 

iv) Apontar como os efeitos dos distúrbios serão mitigados. 

 

O primeiro distúrbio listado é a variação de composição do gás natural, cujo 

maior impacto é na carga térmica do reformador. No caso de a alimentação possuir 

uma concentração superior de hidrocarbonetos pesados, será necessário fornecer ca-

lor adicional para os reagentes no R-101, pois frações mais pesadas possuem maior 

entalpia padrão de reforma, como mostrado nas Reações 3.1 a 3.9. A princípio, este 

distúrbio poderá ser tratado com o controle de temperatura do reformador. 

Os efeitos de flutuações na temperatura das alimentações de vapor e gás na-

tural podem ser ajustados pela malha de controle de temperatura de do E-101. Já no 

caso de pressurização indevida dos reagentes, as malhas de controle de pressão de 

cada equipamento poderão mitigar os efeitos do distúrbio. Isto não vale para uma 

despressurização da alimentação abaixo de 7 atm, pois, neste caso, o reformador e 

sua linha de entrada estariam equalizados, de forma que não haveria circulação na-

tural dos gases para o R-101, que opera à temperatura superior à da linha (CHEDADE 

et al., 2020). Contudo, a pressão de geração de vapor em caldeiras e de estocagem 

de gás natural geralmente é superior aos 7 atm em que opera o reformador, logo esta 

condição é mais improvável e seu controle está fora do escopo da planta desenhada. 

Quanto aos equipamentos de troca térmica, presume-se que os efeitos de 

variações na pressão ou temperatura de vapor de aquecimento e na temperatura de 

água de resfriamento podem ser atenuados a partir do fechamento de suas malhas 
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de controle. A mesma decisão serve para variações na temperatura e composição de 

MEA limpo para a AB-201, de forma que a sua própria malha deve contrabalancear 

os efeitos de pequenas mudanças nestes parâmetros. Por fim, variações na taxa de 

produção são planejadas para afetar o mínimo possível a operação ótima da planta, 

logo não possuem a imprevisibilidade das outras DVs e seu controle é facilitado. 

 

3) Desenvolver um design bottom-up. 

 

a) Montar a estratégia de controle regulatório. 

 

i) Definir as malhas de controle de inventário de equipamentos. 

 

O único inventário a ser controlado na planta é o nível de líquido na coluna de 

absorção. Como discutido no item 2.a.vi, onde foram avaliadas as opções de decom-

posição, a corrente de líquido para a AB-201 possui somente uma entrada e uma 

saída. Desta forma, a única escolha possível para controlar o nível da torre é a vazão 

de MEA rico ao fundo da coluna. A definição desta malha segue na Tabela 4.17. 

 

Tabela 4.17: Controle de inventário de equipamentos 

CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Novo TAG 
do atuador 

Nível da AB-201 LT-201 
Retorno de MEA 

rico 
V15 LV-201 

 

ii) Identificar as malhas que lidarão com os principais distúrbios elencados. 

 

Para controlar os efeitos da variação na composição de gás natural e a con-

sequente flutuação na endotermicidade do processo de reforma, deve-se controlar a 

carga térmica fornecida no R-101. Desta forma, a decisão adequada é manipular a 

vazão de gás combustível para a câmara de queima do reator, conforme Tabela 4.18. 

Por sua vez, para controlar os efeitos de variação de temperatura dos reagen-

tes alimentados será utilizada a vazão de vapor de aquecimento para manter a en-

trada no reator em 500 °C, demonstrada na Tabela 4.19. As consequências de mu-

danças na pressão e temperatura do fluido aquecedor, desde que dentro de um limite 

plausível, também podem ser mitigadas pela manipulação da própria variável. 
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Tabela 4.18: Controle de temperatura do reator de reforma 

CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Novo TAG 
do atuador 

Temperatura do R-
101 

TT-102 
Entrada de gás 

combustível 
V5 TV-102 

 

Tabela 4.19: Controle de temperatura do aquecedor 

CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Novo TAG 
do atuador 

Temperatura de sa-
ída do E-101 

TT-101 
Vazão de vapor de 

aquecimento 
V3 TV-101 

 

No caso de variação na pressão na alimentação dos reagentes, o principal 

efeito sentido seria uma leve diminuição da conversão de reforma, como analisado na 

Figura 4.8, e o risco associado à pressão máxima de trabalho admissível das instala-

ções. Nesse sentido, como não há purgas no processo, a válvula mais próxima para 

realizar a despressurização é a V4, regulando a vazão de corrente de saída do R-101 

para a seção de WGS. Esta ação, por sua vez, geraria um efeito em cascata, no qual 

o produto aliviado por um equipamento à montante pressurizaria o seguinte. Logo, a 

maneira mais direta de controlar a pressão de cada operação unitária é manipular sua 

vazão de gás efluente. 

 

Tabela 4.20: Controles de pressão do processo 

CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Novo TAG 
do atuador 

Pressão do R-101 PT-101 
Vazão da corrente 

de reformado 
V4 PV-101 

Pressão do R-102 PT-102 
Vazão de efluente 
do reator de HTS 

V8 PV-102 

Pressão do R-103 PT-103 
Vazão de efluente 
do reator de LTS 

V11 PV-103 

Pressão da AB-201 PT-201 
Vazão de gás de 
topo da coluna 

V16 PV-201 

Pressão do R-201 PT-202 
Vazão de hidrogê-

nio produzido 
V17 PV-202 

 

Para os resfriadores E-102, E-103 e E-201, bem como para os sistemas de 

refrigeração dos reatores R-102 e R-103, existe um paralelismo claro: em todos, é 



71 
 

necessário que o fluido de processo seja resfriado a uma temperatura adequada, uti-

lizando água para remoção de calor. A principal diferença entre os trocadores de calor 

e a refrigeração dos reatores é a fonte do calor removido; nos permutadores, é efeti-

vamente reduzida a temperatura das correntes (energia interna), enquanto nos reato-

res o resfriamento serve para compensar os efeitos exotérmicos da reação de WGS 

(calor de reação) e mantê-los em operação isotérmica. Nesse sentido, o principal dis-

túrbio é a variação de temperatura de AGR, de forma que a estrutura de controle se 

monta manipulando as vazões de água para regular a temperatura do processo. 

 

Tabela 4.21: Controles de resfriamento do processo 

CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Novo TAG 
do atuador 

Temperatura de sa-
ída do E-102 

TT-103 
Vazão de AGR 

para E-102 
V7 TV-103 

Temperatura do R-
102 

TT-104 
Vazão de AGR 

para R-102 
V9 TV-104 

Temperatura de sa-
ída do E-103 

TT-105 
Vazão de AGR 

para E-103 
V10 TV-105 

Temperatura do R-
103 

TT-106 
Vazão de AGR 

para R-103 
V12 TV-106 

Temperatura de sa-
ída do E-201 

TT-201 
Vazão de AGR 

para E-201 
V13 TV-201 

 

Finalmente, sabe-se que a razão entre gás diluente e líquido de lavagem (G/L) 

interfere na absorção do componente a ser removido, pois ela modifica sua concen-

tração na fase líquida e desloca o equilíbrio de solubilização, como previsto pela lei 

de Henry da Equação 2.1. Logo, para lidar com as variações na composição e tempe-

ratura da solução MEA limpo, a variável à disposição que possui a maior sensibilidade 

sobre a absorção é a própria vazão de líquido de lavagem. 

 

Equação 2.1: 𝑃𝐶𝑂2
= 𝐾𝐶𝑂2,𝑀𝐸𝐴 ⋅ 𝑥𝐶𝑂2

 

 

Tabela 4.22: Controle da remoção de CO2 na AB-201 

CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Novo TAG 
do atuador 

xCO2 no gás de topo 
da AB-201 

AT-201 
Vazão de MEA 

limpo 
V14 AV-201 
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b) Examinar o potencial de aplicação de estratégias avançadas de controle, como 

feedforward, controle de razão, seletivo ou em cascata. 

 

Para determinar a taxa de produção, foi escolhido controlar a vazão de gás 

natural alimentado. Nesta configuração, é vantajoso aplicar um controlador em cas-

cata, que compare a produção da planta com seu ponto fixo desejado e redefina au-

tomaticamente o set point para a corrente de gás natural, de forma que esta regule a 

vazão de produção planejada pela equipe de engenharia e operação da planta. 

Em adição, na mudança na taxa de produção, manipular a corrente de gás 

natural se torna um distúrbio para a S/C ótima de 4 definida por Chehade et al. (2020). 

Para mitigar este efeito, é vantajoso aplicar um controle de razão que manipule a cor-

rente de vapor para manter a proporção adequada entre os reagentes. 

Por fim, para controlar a temperatura do reator, foi escolhido manipular a cor-

rente de gás combustível para a câmara do reformador. Todavia, ao ser manipulada, 

esta vazão se torna um distúrbio para a proporção adequada com ar de processo. 

Portanto, há ganhos em aplicar um controle de razão que manipule a corrente de AP, 

garantindo o excesso adequado de comburente para combustão completa do gás. 

A Tabela 4.23 lista as estratégias avançadas de controle a serem aplicadas. 

No Apêndices, seguem os P&IDs com o design da estrutura do sistema de controle 

global. Os documentos foram nomeados: 

 

• P&ID-01: Seção de reforma a vapor 

• P&ID-02: Seção de water gas shift 

• P&ID-03: Seção de absorção e metanação 

 

Tabela 4.23: Estratégias de controles avançado aplicadas 

Controle Estratégia  CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Taxa de 
produção 

Cascata 
Vazão de hidro-
gênio produzido 

FT-201 
Set point de 
alimentação 

de gás natural 
- 

S/C Razão 

Alimentação de 
gás natural 

FT-101 
Alimentação 

de vapor 
FV-102 

Alimentação de 
vapor 

FT-102 
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Tabela 4.23: Estratégias de controles avançado aplicadas (continuação) 

Controle Estratégia  CV 
Sensor-

transmissor 
MV Atuador 

Proporção 
de GC e AP 

Razão 

Entrada de gás 
combustível 

FT-103 
Entrada de ar 
de processo 

FV-104 
Entrada de ar 
de processo 

FT-104 

 

4) Validar a estrutura de controle proposta 

 

a) Realizar uma análise final dos NGLC através da Equação 3.5. 

 

De acordo com a Tabela 4.24, percebe-se que cada uma das variáveis mani-

puladas está incluída em uma malha de controle, de forma que todos NGLC foram com-

pletos. Assim, pela revisão da Equação 3.5, verifica-se que não foram manipuladas 

mais variáveis do que as fisicamente possíveis no sistema. Vale notar que todas as 

19 variáveis listadas na Tabela 4.13 foram devidamente controladas, pois as malhas 

de razão FFIC-102 e FFIC-104 realizam o controle de proporção entre os pares de 

gás natural e vapor e de gás combustível e ar de processo. 

 

Tabela 4.24: Alocação dos graus de liberdade de controle (NGLC) 

Seção MV Malha de controle 

Reforma 

Alimentação de gás natural FIC-201 / FIC-101 

Alimentação de vapor FFIC-102 

Vapor de aquecimento para E-101 TIC-101 

Saída de reformado do R-101 PIC-101 

Entrada de gás combustível TIC-102 

 Entrada de ar de processo FFIC-104 

Water Gas Shift 

Água de resfriamento para E-102 TIC-103 

Saída de produto do R-102 PIC-102 

Água de resfriamento para R-102 TIC-104 

Água de resfriamento para E-103 TIC-105 

Saída de produto do R-103 PIC-103 

Água de resfriamento para R-103 TIC-106 
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Tabela 4.24: Alocação dos graus de liberdade de controle (NGLC) (continuação) 

Seção MV Malha de controle 

Absorção e metanação 

Água de resfriamento para E-201 TIC-201 

Entrada de MEA limpo AIC-201 

Saída de MEA rico LIC-201 

Saída de produto da AB-201 PIC-201 

Hidrogênio produzido no R-201 PIC-202 

 

Equação 3.5: 𝑁𝐺𝐿𝐶 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑀𝑉𝑠 − 𝑛º 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝑠 = 17 − 17 = 0 

 

b) Checar o controle de cada operação unitária. 

 

Como comentado durante sua escolha, as variáveis manipuladas foram pre-

viamente definidas de forma que não fosse possível manipular simultaneamente cor-

rentes interdependentes. O exemplo mais claro disso é que são manipuladas as va-

zões de reagente separadamente e não há válvula instalada na linha da mistura até a 

entrada do R-101. 

Ademais, a decisão para o projeto de CIG foi não controlar a pureza do pro-

duto diretamente, mas sim as condições operacionais para alcançar os objetivos de 

produção. Desta forma, o AI-202 serve apenas como forma de monitoramento e não 

cria nenhuma estrutura impossível, como tentar controlar simultaneamente pressão, 

temperatura e composição de saída dos reatores da planta. Portanto, o projeto de CIG 

se encontra adequado e factível. 

 

c) Verificar o efeito das restrições e distúrbios sobre as variáveis controladas e 

manipuladas. 

 

Neste projeto, as malhas de controle foram montadas a partir de cada um dos 

distúrbios listados na Tabela 4.15. portanto as malhas de controle já levam em conta 

a possibilidade de desordens e seus efeitos. Quanto às restrições de processo resu-

midas na Tabela 4.12, avalia-se a seguir seus efeitos sobre as variáveis controladas. 

Para atender à restrição de qualidade, que limita a fração de CO e CO2 no 

produto em 200 ppm, controla-se a temperatura de saída do E-201 através da vazão 

de AGR, de forma a favorecer a conversão de metanação, e a vazão de MEA limpo 
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para AB-201, para propiciar a maior remoção de CO2 na coluna. Já para respeitar a 

PMTA das instalações de processo, controla-se a pressão em cada um dos equipa-

mentos, protegendo-os do risco de ruptura. 

No caso dos limites de resistência dos materiais instalados ao calor, as ma-

lhas de temperatura de cada operação unitária com troca térmica têm a capacidade 

de proteger o sistema de condições perigosas. Por fim, quanto ao nível seguro na 

torre de absorção, a malha LIC-201 é responsável por controlar seu inventário e evitar 

condições inseguras de processo. 

Desta forma, as restrições de segurança estão atendidas e uma análise de 

riscos mais detalhada pode ser realizada para projetar o SIS e definir as instalações 

de segurança da planta. Portanto, a estrutura de controle se encontra adequada e os 

fluxogramas que a representam – P&ID-01, P&ID-02 e P&ID-03 – permanecem inal-

terados nos Apêndices deste trabalho. 
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

O escopo delineado na introdução deste trabalho foi simular a planta de pro-

dução de hidrogênio a partir da reforma a vapor do gás natural proposta por Chehade 

et al. (2020) e projetar o sistema de controle industrial global, com base no método 

descrito por Seborg et al. (2017), utilizando os recursos computacionais para aprofun-

dar a análise. Neste sentido, a partir da avaliação dos resultados, revisados nos pará-

grafos seguintes, pode-se dizer que os objetivos propostos foram atingidos. 

Quanto à validação da simulação, conclui-se que os resultados foram consi-

deravelmente próximos aos previstos pelo artigo de referência, apresentando maiores 

variações percentuais apenas nos componentes de menor concentração. Assim, a 

pequena ordem de grandeza dos desvios distorce somente seu valor relativo, pois as 

diferenças são inexpressivas em termos absolutos. 

Em relação ao projeto de CIG, o procedimento aplicado permitiu aprofundar a 

discussão sobre os parâmetros-chave de processo, avaliar com profundidade a im-

portância do controle de cada variável e verificar criteriosamente os distúrbios aos 

quais a planta está sujeita. Assim, o método de plantwide control design auxiliou na 

construção de uma estrutura de controle racional e, potencialmente, com mínima in-

teração entre malhas, como verificado pela análise qualitativa realizada. 

Um aspecto interessante deste projeto é a escassez de literatura existente 

sobre Controle Industrial Global, como apontam Godoy e Garcia (2017), e o fato de o 

tema não ser estudado na graduação em Engenharia Química. Desta forma, o pre-

sente trabalho abre portas para aprofundar o estudo sobre sistemas de controle glo-

bais, fornecendo mais uma referência para contribuições futuras. 

Quanto à simulação, uma sugestão é projetar uma planta de produção de hi-

drogênio para a realidade brasileira, considerando a composição do gás natural en-

contrado nas bacias do país e, se necessário, reincluindo a etapa de pré-tratamento. 

Mais além, há ganhos em substituir os reatores de Gibbs por reatores de fluxo empis-

tonado (Plug Flow Reactor, PFR), para reproduzir a cinética de catálise, detalhando o 

efeito da pressão sobre a adsorção de reagentes e, consequentemente, sobre a con-

versão do processo. Ademais, seria proveitoso incluir na simulação a coluna de desa-

bsorção que recupera a corrente de MEA, para avaliar os distúrbios que impactem na 

captura de CO2. Por fim, é válido realizar a integração energética da planta, para al-

cançar a condição otimizada que se busca em projetos reais a serem comissionados. 
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Quanto ao design do sistema de controle, sugere-se montar um modelo dinâ-

mico da simulação, para criar e sintonizar as malhas de controle propostas, validando 

quantitativamente a eficiência do sistema proposto, com auxílio do simulador. Por fim, 

é válido realizar uma análise de riscos de processo para projetar o sistema instrumen-

tado de segurança e verificar a necessidade de instalação de dispositivos de alívio. 
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7. APÊNDICES 

 

Nesta seção, constam todos os fluxogramas desenhados durante a execução 

descrita no capítulo 4, na ordem que foram apresentados. Segue a sequência de flu-

xogramas incluídos neste capítulo: 

 

Diagrama de processo (PFD): 

• Produção de H2 a partir da reforma a vapor do gás natural 

 

Diagramas de tubulação e instrumentação (P&ID): 

• Escolha das CVs: Seção de reforma a vapor 

• Escolha das CVs: Seção de water gas shift 

• Escolha das CVs: Seção de absorção e metanação 

• Escolha das MVs: Seção de reforma a vapor 

• Escolha das MVs: Seção de water gas shift 

• Escolha das MVs: Seção de absorção e metanação 

• Seção de reforma a vapor (P&ID-01) 

• Seção de water gas shift (P&ID-02) 

• Seção de absorção e metanação (P&ID-03) 



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

Documento

Produção de H2 a partir da reforma a vapor do gás natural

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

A

Vapor

Gás natural

R-101

E-101

VA

GC

E-102 AGR

R-102

AGR

E-103
R-103

E-201
MEA rico

MEA limpo

A
B

-201

R-201

H2 purificado

AP

AGR

AGR

AGR



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

Documento

Escolha das CVs: Seção de reforma a vapor

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

A

Gás natural
Reformado
para E-102

Vapor

E-101

FT
101

FT
102

TT
101

R-101
GC

TT
102

PT
101

VA

AP

FT
104

FT
103



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

Documento

Escolha das CVs: Seção de water gas shift

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

A

Reformado
do R-101

E-102

E-103

R-102

R-103

TT
103

TT
105

TT
104

TT
106

PT
102

PT
103

AGR

Produto impuro
para E-201

AGR

AGR
AGR



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

Documento

Escolha das CVs: Seção de absorção e metanação

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

AH2 purificado

MEA rico

Reformado
do R-103

MEA limpo

E-201

TT
201

FT
201

AB-201

PT
201

LT
201

R-201

PT
202

AT
201

AT
202

AGR



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

Documento

Escolha das MVs: Seção de reforma a vapor

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

A

Gás natural
Reformado
para E-102

Vapor

E-101

R-101
GC

VA

AP

V1

V2

V3

V5

V6

V4



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

Documento

Escolha das MVs: Seção de water gas shift

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

A

Reformado
do R-101

Produto impuro
para E-201

V7

V10

V8

V11

V9

V12

E-102

R-102

E-103

R-103

AGR

AGR
AGR

AGR



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

Documento

Escolha das MVs: Seção de absorção e metanação

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

AH2 purificado

MEA rico

Reformado
do R-103

MEA limpo

E-201

AB-201

R-201

V13

V14

V15

V16

V17

AGR



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

P&ID-01

Seção de reforma a vapor

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

A

Gás natural
Reformado
para E-102

Vapor

E-101

FT
101

FT
102

TT
101

R-101
GC

TT
102

PT
101

VA

AP

FT
104

FT
103

FV-101

FV-102

TV-101

TV-102

FV-104

PV-101

FFIC
102

FFIC
104

TIC
101

TIC
102

PIC
101

De FIC-201
P&ID-03

FIC
101



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

P&ID-02

Seção de water gas shift

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

A

Reformado
do R-101

E-102

E-103

R-102

R-103

TT
103

TT
105

TT
106

PT
102

PT
103

Produto impuro
para E-201

TV-103
TIC
103

PV-102

PIC
102

TV-104

TT
104

TIC
104

TV-105

TIC
105

PV-103

TV-106

PIC
103

TIC
106

AGR

AGR
AGR

AGR



UFF TEQ Departamento de Engenharia Química

Responsável

P&ID-03

Seção de absorção e metanação

Pedro Chediak de Paula Antunes

Diagrama de processo e instrumentação

1 2 3 4 5 6

654321

A

B

C

D D

C

B

AH2 purificado

MEA rico

Reformado
do R-103

MEA limpo

E-201

TT
201

FT
201

AB-201

PT
201

LT
201

R-201

PT
202

AT
201

TV-201

TIC
201

PV-201

PIC
201

PV-202

PIC
202

AV-201

AIC
201

FIC
201

Para FIC-101
P&ID-01

LV-201

LIC
201

AT
202

AI
202

AGR


