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RESUMO 

 

 
 

Nesse trabalho, foram avaliadas seis tecnologias de produção de etilbenzeno, sendo 

cinco delas arranjos novos, desenvolvidas com base em tecnologias de intensificação de 

processos, nomeadamente, a destilação com duplo efeito e com recompressão de vapor. As 

novas configurações foram desenvolvidas utilizando o UniSim® Design Suite R390.1 com base 

em alterações de um processo convencional estudado na literatura e foram validadas de acordo 

com critérios de desvio para correntes de massa e energia previamente estabelecidos. Os 

processos foram avaliados sob o viés econômico com base no cálculo de índices de avaliação 

de investimento, resultantes da construção do fluxo de caixa descontado, nomeadamente, o 

Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Índice de Lucratividade e período de retorno 

(Payback). Quanto à avaliação ambiental, foram calculadas as taxas de emissão de CO2, para 

cada tecnologia e comparação do consumo energético entre alternativas. O arranjo de destilação 

de duplo efeito resultou em uma configuração mais lucrativa em todos os índices econômicos 

avaliados, resultando em um Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Índice de 

Lucratividade 15%, 1% e 2% maiores, respectivamente, tendo um Payback 2,9% menor em 

comparação ao processo convencional. Além disso, a referida tecnologia apresentou redução 

de 21,9% e 21% nas emissões de CO2 e no consumo de energia, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Avaliação ambiental, Avaliação econômica, Etilbenzeno, Intensificação de 

processo, Simulação computacional. 



ABSTRACT 

 

 
 

In this work, six technologies for the production of ethylbenzene were evaluated, five 

of which being new arrangements, developed based on process intensification technologies, 

namely double-effect and vapor recompression distillations. The new configurations were 

developed using UniSim® Design Suite R390.1 based on changes in a conventional process 

studied in the literature and validated according to the deviation criteria for mass and energy 

streams. The processes were evaluated under economic performance based on the calculation 

of investment appraisal indices, derived from the construction of the discounted cash flow, 

specifically, the Net Present Value, Internal Rate of Return, Profitability Index, and Payback 

period. As for the environmental assessment, they were assessed in CO2 emission rates and 

compared in terms of energy consumption. The double-effect distillation arrangement resulted 

in a more profitable configuration in all the economic indices, generating a 15%, 1%, and 2% 

higher NPV, IRR and PI, respectively, with a 2.9% earlier payback period in comparison to the 

conventional process. Besides, the referred technology had a reduction of 21.9% and 21% in 

CO2 emissions and energy consumption, respectively. 

 

Keywords: Computational simulation, Economic evaluation, Environmental evaluation, 

Ethylbenzene, Process intensification. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 
 

Durante o século XVIII a relação humano-máquina passou por uma grande 

transformação, sendo o período conhecido pela Primeira Revolução Industrial. O advento do 

primeiro motor moderno movido a vapor ocorreu em 1712 por Thomas Newcomen, porém o 

equipamento só teve viabilidade econômica a partir 1776, quando James Watt aprimorou o 

equipamento, aumentando significantemente sua eficiência energética. Essa criação foi um 

grande marco para o desenvolvimento de vários setores industriais como o têxtil, de transporte 

e metalurgia (SPEAR, 2008), permitindo assim, a industrialização em um passo acelerado na 

Inglaterra. O período foi marcado por um grande aumento populacional, maior acesso a bens 

de consumo pelo menor preço proporcionado pela automação de processos previamente 

manuais e acréscimo no uso de energia nas atividades humanas. 

Uma relação direta entre aumento do consumo de materiais e, consequentemente, 

consumo energético, desenvolvimento econômico e aumento da população mundial é 

observada ao longo do tempo (Agência Internacional de Energia - International Energy Agency 

– IEA, 2019), assim como há uma forte correlação com o uso de energia e o índice de 

desenvolvimento humano (PEREIRA e PATEL, 2019). Nessa linha de pensamento, encontros 

ambientalistas focaram seus objetivos no crescimento econômico sustentável, sumarizados por 

17 objetivos do desenvolvimento sustentável (do inglês, Sustainable Development Goals – 

SDGs) previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas – ONU. A redução de 

uso de combustíveis fósseis e aumento da eficiência energética estão previstos como fatores 

chaves para o desenvolvimento humano e, até 2030, almeja-se manter a variação máxima de 



aumento de temperatura média global entre 2,0º C – 1,5º C em relação a níveis pré-industriais 

e dobrar a taxa de eficiência energética (ONU, 2015). 

Em 2017, a contribuição da indústria na utilização de energia representou 37% do total 

produzido mundialmente, totalizando 156 EJ, um acréscimo de 1,7% em relação ao ano anterior 

(IEA, 2019). Apesar de esforços realizados para a redução desse percentual - a exemplo da 

União Europeia, que no período de 1991 a 2017 reduziu em 55% sua intensidade energética, 

ou seja, energia consumida por unidade de produção (The European Chemical Industry Council 

– CEFIC, 2020) - as regiões do Oriente Médio e Ásia apresentaram um acréscimo em sua 

intensidade energética, grande parte por conta de voltarem suas economias para 

desenvolvimento das indústrias cimenteira, metalúrgica e química. No período de 2010-2017, 

a China teve 60% de aumento na taxa de consumo energético industrial, liderando o incremento 

desse consumo no planeta, contribuindo por sua vez no aumento observado das emissões anuais 

de CO2 diretamente advindas da indústria, as quais tiveram um acréscimo de 8,1 Gt para 8,5 Gt 

no mesmo período. A indústria contabilizou em 2017 uma contribuição de 24% para o total de 

emissões de CO2 no mundo, um aumento de 0,3% em relação ao ano anterior, apesar da 

necessidade de redução das emissões advindas da mesma até 2030 em um patamar de 8,3 Gt 

por ano (IEA, 2019). 

Portanto, para que seja possível o cumprimento dos SDGs, é preciso que as indústrias 

adotem medidas de minimização de seus impactos ambientais, apesar do crescimento esperado 

para a atividade do setor. Dessa forma, o aumento do uso de energia a partir de fontes 

renováveis, investimento em tecnologias de captura e armazenamento de CO2 (do inglês, 

Carbon Capture and Storage – CCS) e pesquisa e desenvolvimento em processos que sejam 

mais eficientes com menor emissão de dióxido de carbono são imperativos para atender 

objetivos visionados na Agenda 2030. 

Governos e empresas vêm adotando medidas nessas três vertentes. Observou-se um 

aumento de 21,3% da produção de eletricidade com base em fontes renováveis no período de 

2015-2019 (IEA, 2020), além de notadas iniciativas de empresas do mercado de óleo e gás para 

acordo histórico de CCS no valor de 675 milhões de dólares firmado entre Shell, Equinor e 

Total para captura de carbono no mar do norte (REUTERS, 2020) e, por fim, a criação de 

instituições como o Instituto de Avanço Rápido em Implantação de Intensificação de Processos 

(no acrônimo em inglês RAPID - Rapid Advancement in Process Intensification Deployment) 

fundado em 2017 (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2017) e o Centro de Intensificação de 

Processos Europeu (do inglês, European Process Intensification Centre – EUROPIC), 



instituição fundada em 2009, ambos com o objetivo de desenvolver tecnologias para redução 

de consumo energético em processos (EUROPIC, 2020). 

Nesse sentido, a intensificação de processos se apresenta como uma importante 

estratégia para redução da intensidade energética nas indústrias, aumentando eficiências 

termodinâmicas dos processos e atendendo diretamente os SDGs de números 7 (garantir acesso 

à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos), 9 (construir infraestrutura 

resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação) e 13 

(tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos) da Agenda 

2030 (ONU, 2015). 

Dessa maneira, discute-se que assim como na invenção de Watt, que teve um papel 

decisivo para a mudança das relações industriais, a intensificação de processos representa um 

marco revolucionário para indústria, oferecendo alternativas para minimização do impacto 

ecológico, aliando o ganho financeiro e viabilidade técnica. 

 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

 
 

Este trabalho tem como objetivo propor novas configurações para uma planta de 

produção de etilbenzeno (EB) de tecnologia convencional proposta por Luyben (2010), de 

forma que tenham como principal objetivo a redução do consumo de energia e, 

consequentemente, resultem em uma redução dos impactos ambientais, apresentando ainda, 

aumento do resultado financeiro. Para tanto, são aplicadas técnicas de intensificação de 

processos focadas em colunas de destilação convencionais (CDC) previstas no processo 

original, amplamente conhecidas por sua ineficiência energética. Essas são a principal 

alternativa quando há a necessidade de um processo de separação e correspondem a 40% do 

consumo energético dentro de uma indústria (KISS, 2014). 

Os processos modificados foram obtidos a partir de alterações em equipamentos 

presentes no processo base e simulados no software de simulação UniSim® Design Suite 

R390.1. Com essa ferramenta, o usuário é habilitado de forma simples e imediata a obter 

parâmetros de vazões molares, composições dos componentes envolvidos nas correntes 

efluentes dos equipamentos e requerimento energético com base nos parâmetros de projeto 

inseridos. Por fim, é realizada uma análise econômica baseada no fluxo de caixa descontado de 



cada projeto proposto e realizada uma estimativa de emissão de CO2 por tecnologia, para que 

haja uma base de comparação entre as propostas e auxilie o processo de escolha da tecnologia 

de produção de EB. 

 

 
1.3 CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS 

 

 
 

Este trabalho apresenta cinco novas alternativas a uma planta convencional de produção 

de EB, proposta por Luyben (2010). As configurações foram baseadas em tecnologias ainda 

não exploradas na literatura para produção desse composto químico, nomeadamente, 

recompressão de vapor e destilação de duplo efeito. 

Adicionalmente, este trabalho contribui para a comunidade científica e indústria com 

uma discussão aprofundada sobre a análise econômica dos processos conceituais 

desenvolvidos, proporcionando discussões detalhadas acerca da continuidade de interesse de 

estudo em projetos conceituais, que correspondem ao primeiro passo da concepção de um 

projeto de engenharia. Os projetos também são avaliados frente à sua emissão de gases CO2, 

por diferentes fontes de combustíveis e evidenciando o ganho ambiental devido às técnicas de 

intensificação. 

 

 
1.4 ESTRUTURA 

 

 
 

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

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

No Capítulo 2 é realizada uma revisão bibliográfica acerca do EB e dos processos de 

produção desse composto, intensificação de processos, análise econômica e análise ambiental. 

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

processo de produção do EB estudadas. 

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

meio da simulação computacional dos processos e cálculo dos índices provenientes da análise 

de investimento e ambiental. 



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

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

metodologia previamente apresentada. 

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

para trabalhos futuros. 

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

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

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

Engenharia Química da Universidade Federal Fluminense, especificamente no Núcleo de 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre as principais aplicações 

industriais do EB e avanços históricos na produção do composto com o desenvolvimento de 

diferentes rotas a partir de diferentes insumos químicos. Além disso, é realizada também uma 

apresentação acerca da intensificação de processos e estratégias de redução de impacto 

ambiental em colunas de destilação a partir de técnicas focadas nesses equipamentos. Por fim, 

conceitos são elaborados em torno de análises de econômicas e ambientais para tomada de 

decisão do prosseguimento de um projeto. 

 

 
2.1 ETILBENZENO 

 

 
 

O etilbenzeno (EB) é um hidrocarboneto aromático de fórmula química C8H10, derivado 

da reação de alquilação do benzeno, sendo que cerca de 90% do produto é utilizado na produção 

de estireno, muito utilizado na produção de borracha de estireno-butadieno, que tem muitas 

aplicações industriais, principalmente nas indústrias de automobilismo e tintas (GERZILIEV et 

al., 2011). A sua produção é notavelmente expressiva, uma vez que cerca de 53% de todo 

benzeno consumido em 2002 para reações de alquilação foi destinado para a produção de EB, 

demonstrando sua relevância em relação a outros compostos como cumeno, ciclohexano e 

nitrobenzeno, representando 17,3%, 13,9% e 6,3% dessa produção, respectivamente (PEREGO 

e INGALLINA, 2004). Em 2014, a produção desse insumo foi estimada em 47 milhões de 

toneladas, sendo os Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, China e Taiwan, responsáveis por 

aproximadamente metade dessa manufatura (YANG et al., 2016). 



A produção de EB foi estudada por diversas rotas, com diferentes catalisadores e em 

distintas fases. Tradicionalmente, a produção de químicos advindos de reações de alquilação de 

Friedel-Crafts utilizava catalisadores ácidos, como o ácido sulfúrico, ácido fluorídrico, 

trifluoreto de boro e cloreto de alumínio (GERZILIEV et al., 2011). Um dos processos da 

Universal Oil Products – UOP - utilizava cloreto de alumínio em fase líquida, em pressões 

próximas à atmosférica operando entre 85º C e 95º C. Já o trifluoreto de boro suportado em 

alumina, era usado em um processo conhecido como Alkar, também da UOP, operado em fase 

gasosa a pressões de até 60 atm e 300º C. Por sua vez, Lummus/Monsanto desenvolveram um 

processo em fase líquida utilizando cloreto de aluminio, que em 1987, era implementado em 11 

plantas industriais com uma capacidade anual de 3,1 Mt (LLOYD, 2011). Notavelmente, os 

compostos ácidos adotados como catalisadores são altamente tóxicos, corrosivos e de transporte 

perigoso, sendo substituídos por zeólitas ao longo do tempo, que são catalisadores mais seguros 

e amigáveis ao meio ambiente (PEREGO e INGALLINA, 2004). 

 

Desde a década de 1980, catalisadores modificados ZSM-5 foram implementados no 

processo de produção de EB pela Mobil-Badger, os quais podiam operar a 450º C e 20 atm, 

sendo altamente ativos e formam pouco coque e produtos não desejados. Com o uso desses 

novos catalisadores, custos de capital com escolha de materiais de construção especiais 

resistentes à corrosão para os equipamentos foram reduzidos, pois o uso de catalisadores 

altamente corrosivos foi evitado (LLOYD, 2011). 

 

De forma a aumentar a produtividade do processo, em 1990 a Mobil adotou o uso de 

um segundo reator para a transalquilação dos produtos polialquilados, de maneira a transformar 

os produtos de menor valor agregado para o produto de desejo, EB (YANG et al., 2016). 

 

Em termos de insumos para a produção de EB, historicamente, a Mobil-Badger foi a 

primeira a praticar a comercialização do composto químico utilizando Etileno (E) de alta pureza 

como agente de alquilação e ZSM-5 como catalisador operando na fase vapor em reatores de 

leito fixo. Em 1994, o Instituto de Pesquisa Petroquímica de Tecnologia de Shangai (Shangai 

Research Institute of Petrochemical Technology - SRIPT) desenvolveu novos catalisadores a 

partir das zeólitas ZSM-05, chamados AB-96, AB-97, AB-05HS e AB-97-T, com diferentes 

relações SiO2/Al2O3, que foram então incorporados pela Sinopec em sua tecnologia de 

produção a partir de etileno puro, estando presente muitas plantas estabelecidas atualmente na 

China. Alternativamente, outras matérias-primas foram pesquisadas para substituir o etileno no 

processo de alquilação, devido ao seu alto custo. 



Como uma opção, processos utilizando etileno diluído também foram desenvolvidos, de 

forma a reutilizar o efluente gasoso das unidades de Craqueamento Catalítico Fluido, em inglês, 

Fluid Catalytic Cracking - FCC, os quais contém de 10% a 30% de etileno. Na China, cerca de 

5,5 milhões de toneladas desses gases são produzidos anualmente e o mesmo poderia ser 

utilizado como fonte de alquilação, sendo a Shell a primeira a comercializar essa tecnologia no 

Reino Unido em 1991 (WANG, 2001). Embora seja interessante para as refinarias e para 

redução de emissão de CO2 ao propor uma alternativa à queima desses gases, o uso direto de 

gás da unidade de FCC aumentaria a desativação do catalisador na produção de EB devido a 

impurezas como o propileno no gás advindo dessas operações, que causam reações indesejadas. 

Processos utilizando esse insumo foram desenvolvidos a partir da década de 1990 pela Sinopec 

e sua terceira geração, amplamente mais vantajosa do que as anteriores, foi aplicada em 2009, 

operando em fase líquida e produzindo EB a uma pureza de 99,8% com baixa produção de 

xileno, uma concentração menor do que 800 ppm na corrente de produto (YANG et al., 2016). 

 

O etanol também foi utilizado na produção de EB como alternativa de matéria-prima 

em uma planta de EB da Sinopec na China em 2007, com o desenvolvimento de catalisadores 

ZSM-5 modificados pelo SRIPT. Em estudos dirigidos por Chandawar et al. (1982), a utilização 

do mesmo para substituição de etileno como agente alquilante se mostrou promissora, porém 

um dos fatores negativos é a água contida nas biomassas de origem ou produzida a partir da 

reação de alquilação, a qual é responsável por desativar os sítios ativos de alumínio, levando a 

uma baixa eficiência catalítica (YANG et al., 2016). 

 

Desde 1989, as tecnologias de alquilação de benzeno em fase líquida vêm sendo 

intensivamente desenvolvidas devido à alta demanda energética de processos que utilizam fase 

vapor como sua tecnologia base. Com base nisso, Lummus-Unocal-UOP introduziram um 

processo com catalisadores baseados em zeólitas Y e, mais recentemente, os processos EBMax 

da Mobil-Raytheon e EBOne da Lummus-UOP-Sinopec utilizam a tecnologia de fase líquida 

na produção de EB. A tecnologia de fase líquida é usada na maioria das aplicações industriais 

recentes devido às suas vantagens como menor formação de xileno (10 ppm para fase líquida e 

cerca de 600ppm para vapor) – o qual é de difícil separação em uma mistura com EB, melhor 

controle térmico, maior vida útil do catalisador e menores reciclos de benzeno (YANG et al., 

2016). 

 

Em termos de intensificação de processos, a CD Tech foi pioneira ao desenvolver em 

1994 um processo de destilação reativa em fase líquida utilizando um reator de duas seções no 



qual a alquilação do benzeno para o EB e a separação dos produtos ocorrem nas seções superior 

e inferior, respectivamente. Esse processo também possui um reator de transalquilação e foi 

comercializado pela planta EB da Mitsubishi Chemical Corporation, com uma capacidade de 

206000 toneladas por ano (WANG, 2001). Quatro fábricas comerciais que usavam essa 

tecnologia estavam em operação em 2010, usando etileno como matéria-prima numa faixa de 

pureza variando de 35% até grau polimérico (HYDROCARBON PROCESSING, 2010). 

 

 
2.2 INTENSIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

 

 
 

A definição de intensificação de processos vem sendo aprimorada com o tempo, sendo 

o termo primeiramente utilizado por Cross e Ramshaw (1986) como uma estratégia de 

compactar uma planta química para atingir um objetivo de produção especificado. Para 

Stankiewiecz e Moujlin (2000), qualquer alteração que resultasse em menores equipamentos e 

uma tecnologia com maior aproveitamento energético, seria uma intensificação de processo. 

Segundo Hüther et al. (2005) a intensificação de processos é uma abordagem holística, que 

envolve a análise de restrições econômicas para escolha ou desenvolvimento de um processo 

de produção. Segundo Pereira e Patel (2019), a intensificação de processos é, em sua essência, 

a prática de detalhar complexos problemas de engenharia de processo em fundamentos para 

que haja possibilidade de desenvolvimento de tecnologias alternativas às operações unitárias 

clássicas, como destilações e reações em leito fixo. 

 

No âmbito das operações de separação, a intensificação de processos foi responsável 

por tecnologias como as de destilação reativa, de parede dividida, com recompressão de vapor 

e múltiplo efeito. A operação de destilação é muito comum nas indústrias químicas e 

petroquímicas desde o seu surgimento no início do século 20, pela sua capacidade de produção 

elevada e não degradar o produto de desejo. Para essa operação, há um grande interesse em 

aumentar a eficiência energética, por questões ambientais e econômicas (SHAHRUDDIN et 

al., 2017), pois uma quantia significante consumida na indústria de processos – cerca de 80% 

do gasto energético total de um processo que envolve separação (WEINFELD et al., 2018) - 

ocorre nesses equipamentos. Dessa forma, a intensificação de processos nesses equipamentos 

é de extrema importância dentro das operações unitárias. Avanços em tecnologias de aumento 

de eficiência energética em tais equipamentos vêm sendo observados, porém, o potencial 

problema das novas tecnologias é o fato de serem intensivas em capital (DEJANOVIC et al., 



2010), o que pode gerar uma decisão por um empreendimento devido às limitações financeiras 

de capital disponível. 

 

Particularmente em termos ambientais, processos de separação são responsáveis por 10- 

15% do consumo de energia total no mundo (SHOLL e LIVELY, 2016) e, portanto, o esforço 

tecnológico para desenvolvimento de tecnologias mais eficientes de separação é relevante para 

diminuição da emissão de gases de efeito estufa devido à queima de combustíveis para geração 

de vapor. 

 

Muitos casos podem ser reportados como aplicações práticas da intensificação de 

processos na indústria, como a produção de acetato de metila desenvolvida pela Eastman 

Chemical Company em 1983, na qual resultou em um ganho de produção de 125% em relação 

à tecnologia anterior, reduzindo seus equipamentos e prolongando a vida do catalisador em 

50%, utilizando a tecnologia de destilação reativa (AGREDA et al., 1990). Já a ExxonMobil, 

em uma refinaria no sul da Inglaterra, utilizou técnicas de destilação de parede dividida para 

modificar processos convencionais de separação de xilenos, atingindo uma economia em custos 

operacionais de 53% frente ao anterior (SLADE et al., 2006). 

 

 
2.2.1 Destilação de múltiplo efeito 

 

 

 

De acordo com Seider et. al (2016), a aplicação de um esquema de intensificação por 

meio da destilação de múltiplo efeito é interessante quando os custos com utilidades são 

razoavelmente altos, podendo comprometer a viabilidade econômica do processo. A tecnologia 

tem como objetivo a integração energética entre colunas de destilação, nas quais o vapor de 

topo de uma é usado para fornecer energia para o refervedor de outra, operando a uma pressão 

menor, reduzindo drasticamente o custo com utilidades (BANSAL et al., 2000). As colunas são 

operadas em pressões diferentes estrategicamente controladas, de forma que haja um diferencial 

de temperatura suficiente para troca térmica. 

 

No entanto, para aplicação da tecnologia é necessária uma avaliação uma vez que, além 

de maiores custos de capital com uma nova coluna de destilação, a pressão mais alta implica 

em espessura de parede maior e diminui a volatilidade relativa dos componentes, resultando em 

um maior número de pratos a fim de não comprometer a eficiência da separação. 



A configuração mais aplicada comercialmente é a destilação de duplo efeito (DDE) 

devido à sua simplicidade, uma vez que o número de efeitos adicionados ao esquema de 

destilação de múltiplo efeito aumenta os custos de capital, devido à compra de novos 

equipamentos e também pela natureza não linear do processo, que resulta em esquemas de 

controle cada vez mais sofisticados (CUI et al., 2016). 

 

Uma configuração simples de destilação por duplo efeito é realizada em uma sequência 

de alimentação dividida (Feed Split Sequence - FS), na qual a corrente de alimentação da seção 

de separação é dividida em correntes com vazões adequadamente calculadas para ambas as 

colunas, de maneira a igualar o requerimento energético do condensador da coluna de pressão 

mais alta e o refervedor da coluna de pressão mais baixa. Heuristicamente, essa configuração 

cria um esquema intensificado no qual o consumo total de energia é reduzido do seu valor 

original no projeto com CDCs, pelo número de efeitos aplicados. Essas economias podem não 

ser reduzidas exatamente à metade no caso da DDE, devido à variação não linear das 

volatilidades relativas e entalpias latentes com a pressão de operação das colunas (CUI et al., 

2016). Essa configuração está representada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Destilação de duplo efeito utilizando sequência de alimentação dividida. 

 
Diversos autores realizaram estudos sobre a efetividade da tecnologia para redução de 

gastos energéticos e obtiveram resultados favoráveis a essa técnica em termos de eficiência 

energética, como Junqueira et al. (2018) em um estudo de produção de cumeno, atingindo uma 



redução de cerca de 48% em consumo de energético. Por sua vez, Palacios-Bereche et al. 

(2015), em um trabalho acerca da produção de etanol, com auxílio dessa tecnologia, foi capaz 

de reduzir em 54% o consumo energético em uma nova configuração. Já Caxiano et al. (2020) 

propuseram duas configurações com essa tecnologia, sendo 45% e 29% mais ecoeficientes para 

a purificação de ácido acético, avaliados sob 10 indicadores no âmbito econômico, ambiental e 

de segurança. 

 

 
2.2.2 Destilação com recompressão de vapor 

 

 

 

A tecnologia de recompressão de vapor consiste no uso de trabalho de compressão no 

topo de uma coluna de destilação, aumentando a temperatura da corrente até uma temperatura 

suficiente para troca térmica com outra, realizando uma integração energética. Notavelmente, 

duas configurações podem ser citadas como as mais usuais nos estudos acerca da tecnologia, 

nomeadamente a configuração convencional de recompressão de vapor e a de recompressão de 

vapor mecânica (Mechanical Vapor Recompression – MVR). Nota-se que a MVR é 

consideravelmente mais eficiente e tem investimentos menores do que a configuração clássica, 

porém essas tecnologias ainda não são capazes de evadir o principal obstáculo da tecnologia: o 

grande custo de aquisição com compressores (KISS, 2014). Ambas as configurações são 

apresentadas nas Figuras 2.2. 
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Figura 2.2 – Configuração de recompressão de vapor: (a) clássica e (b) mecânica. 



Muitos autores estudaram a tecnologia verificando a relação de equilíbrio, uma vez que 

há tendência de redução de custos anuais, apesar do investimento inicial maior com a aquisição 

do compressor. Em um processo de separação de água e terc-butanol, Li et al. (2016) 

verificaram um resultado financeiro positivo pela redução de consumo energético em cerca de 

60% comparada à tecnologia convencional, enquanto Luo et al. (2015), na purificação de 

bioetanol, relatou uma diminuição de 40% nos gastos energéticos, apesar de um aumento de 

29% em investimento inicial. Já Nair et al. (2017), em um processo de separação ternária de 

hexanol, octanol e decanol, observaram também uma redução nos gastos energéticos em mais 

de 50% quando comparado com outras tecnologias. 

 

Xu et al. (2018), por sua vez, ainda estudaram diversas configurações distintas de 

recompressão de vapor no processo de separação ternária de i-pentano, n-pentano e hexano, 

sendo em uma delas a recompressão em múltiplos estágios. Luyben (2018) também, por sua 

vez, explorou uma configuração alternativa à integração energética pela recompressão de vapor 

entre colunas, recomprimindo o vapor de topo das colunas do processo de separação de éter di- 

isopropílico e isopropanol e utilizando-os nos refervedores das próprias colunas. As Figura 2.3 

apresentam um esquema dessa tecnologia, com recompressão do vapor de uma coluna para 

acoplamento térmico com o refervedor de outra e com o refervedor dela própria, 

respectivamente. 

 
 

 
Figura 2.3 – Opções de configurações de tecnologias de recompressão de vapor: (a) outra 

coluna e (b) na mesma coluna. 



A fim de estimar de uma maneira rápida a factibilidade da aplicação da tecnologia de 

recompressão de vapor em processos substituindo CDCs, muitos autores utilizaram o 

Coeficiente de Desempenho (Coefficient of Performance – COP) como uma base heurística 

para estimativa de viabilidade econômica da tecnologia. Esse fator foi utilizado em casos 

voltados para destilação originalmente por Bruinsma e Spoelstra (2010), demonstrado na 

Equação 2.1. 

 

𝐶𝑂𝑃 = 
1

 =  
𝑄  

= 
𝑇𝑐 (2.1) 

𝑦𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 𝑊 𝑇𝑟− 𝑇𝑐 

 

Onde, ηCarnot é a eficiência do ciclo de Carnot, Q e W correspondem respectivamente 

aos consumos energéticos requerido no refervedor e no compressor. Já Tc e Tr correspondem 

às temperaturas do condensador e refervedor. 

 

Em estudos dirigidos por Plesu et al. (2014), foi constatado que em termos práticos, 

caso o valor do cálculo de COP resulte em um número maior que 10, essa seria uma tecnologia 

economicamente interessante quando comparada aos esquemas com colunas de destilação 

convencionais. Caso o valor resulte entre 5 e 10, um estudo mais aprofundado se faz necessário 

para a avaliação da viabilidade de implementação dessa tecnologia. Por fim, caso menor que 5, 

provavelmente a técnica não é compensatória frente às tecnologias convencionais. 

 

 
2.3 AVALIAÇÕES DE UM PROJETO 

 

 
 

A maior referência em gerenciamento de projetos, o guia do conhecimento em 

gerenciamento de projetos, PMBOK (2018), descreve um projeto como um esforço temporário 

para a criação de um produto ou serviço, que conta com fases características e bem definidas 

com seu fim caracterizado por grandes marcos ou “portões” no projeto. Na metodologia descrita 

pelo guia, um projeto é subdividido em cinco grupos de processo, sendo elas os de iniciação, 

planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento de um projeto. 

 

A avaliação de viabilidade se encontra listada sob os processos de iniciação de um 

projeto e anterior ao início do mesmo, sendo o passo mais importante, pois é no documento de 

análise de negócios, ou no inglês, Business Case, onde a viabilidade do projeto é estudada sob 

óticas econômicas, ambientais e organizacionais (PMBOK, 2018). 



2.3.1 Avaliação econômica 
 

 

 

A quantificação dos retornos econômicos é um passo fundamental para avaliação de 

qualquer projeto, sendo o mais importante para a decisão de negócios. Para um administrador 

financeiro, quando deparado em um cenário de estudo de investimento em um negócio 

específico, o mesmo deve sempre se questionar sobre o tamanho, o risco e o tempo dos fluxos 

de caixa (ROSS et al., 2013). 

 

O orçamento de capital se utiliza de técnicas bem estabelecidas no mercado que têm 

como base a quantificação da variação do valor do dinheiro no tempo, para responder perguntas 

básicas ao administrador financeiro, como qual é o tempo de retorno no valor monetário 

imobilizado no projeto, quanto o projeto irá gerar de riqueza e qual risco o mesmo está tomando, 

frente a outros investimentos. 

 

Como critérios de avaliação, algumas técnicas são amplamente conhecidas e aplicadas 

no estudo de viabilidade de projetos, sendo elas: 

 

 Valor Presente Líquido (VPL) 

 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 Período de retorno descontado (Payback) 

 Índice de Lucratividade (IL) 

 

A variação do valor do dinheiro no tempo é conhecida como juros, e esses têm uma 

influência de desconto sob os recebimentos de um empreendimento, conhecidos como fluxos 

de caixa. Portanto, o valor presente do dinheiro é sempre maior do que o valor futuro dos 

recebimentos de caixa, em um regime monetário com caráter de inflação ao longo do tempo. 

De maneira a tornar mais compreensível, pode-se observar na Figura 2.4, o valor dos 

fluxos de caixa descontados anualmente por uma taxa de juros qualquer, onde as setas para 

baixo representam saídas do caixa e para cima, recebimentos. 



𝑛=1 𝑛 

 

 
 

Figura 2.4 - Representação gráfica de um fluxo de caixa (adaptado de ROSS et al., 2013). 

 
O método de VPL tem sua relação matemática descrita pela Equação 2.2 e o mesmo 

representa o somatório dos fluxos de caixa descontados transportados para o tempo presente, 

que representa a geração de riqueza de um investimento realizado no momento atual. 

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑𝑛=𝑡    𝐹𝐶𝑛 
 

(1+𝑖) 
(2.2) 

 

na qual, 

 

 “FCn” é o fluxo de caixa do período; 

 “i” representa a taxa de interesse, sendo essa a taxa de desconto dos fluxos de caixa 

 “n”, o período de cálculo do VPL; 

 
O VPL expressa uma estimativa de recebimento frente a um investimento, dado que 

valores futuros são incertos e impossíveis de serem precisados. Como regra de ouro, se um 

investimento resulta em VPL negativo, esse não deve ser perseguido ou executado, pois o 

mesmo não traz retorno para as principais partes interessadas da empresa, normalmente os 

acionistas. 

O método resulta em valores absolutos que, por sua vez, variam com o tamanho do 

projeto e, portanto, quando é necessária uma análise de projetos de diferentes escalas, medidas 

relativas são apropriadas para estimação de retorno financeiro. A TIR, expressa de forma 

relativa e percentual, é a taxa de interesse quando o VPL é igualado a zero (ROSS et al., 2013), 

calculada de forma iterativa. A TIR de um empreendimento deve ser maior ou igual do que uma 

taxa mínima considerada como taxa mínima de retorno de projeto, a qual é estabelecida 

Fluxos de caixa 

acumulados 

Investimento inicial 



internamente em empresas com base em fatores de competitividade de mercado e estratégia 

corporativa. 

Quanto ao Período de Retorno descontado, ou Payback, calcula-se a partir do fluxo de 

caixa descontado, o tempo necessário para que o capital acumulado dos recebimentos do projeto 

passe a ser maior que o custo de capital, ou também conhecido como CAPEX (CApital 

EXpenditure). O método de Payback simples não considera o valor dos fluxos de caixa 

descontados com o tempo e, por essa razão, ele é pouco utilizado, dando lugar ao método do 

Payback descontado. 

Outra medida é o IL, que é o valor resultante de uma razão entre VPL e os custos de 

capital inicial, o qual de forma semelhante à TIR, proporciona uma análise relativa acerca do 

retorno financeiro do projeto. Esse método, em conjunto com o Payback, são metodologias 

consideradas menos usuais por administradores financeiros, frente ao VPL e TIR (ROSS et al., 

2013). 

Por muitos, é intuitivo que a escolha natural de realização de um projeto seja com base 

na medida de retorno relativa (TIR), porém quando dois projetos mutuamente exclusivos são 

analisados, ou seja, quando a escolha pelo projeto A exclui a possibilidade de prosseguimento 

do projeto B, a avaliação da TIR pode conflitar com o VPL, em outras palavras, o projeto A 

pode apresentar TIR maior do que o projeto B, porém, menor VPL. Isso ocorre pela diferença 

dos tempos de recebimento dos fluxos de caixa, porém é fundamental a análise de que o 

montante total é o fator mais importante na escolha de um projeto frente ao outro. Portanto, o 

VPL deve ser o método imperativo de escolha, pois, em última análise, o objetivo de um 

administrador financeiro é sempre a geração de valor para acionistas ou outras partes 

interessadas (ROSS et al., 2013). 

É importante ressaltar que podem existir restrições de projeto que vão além da análise 

fundamental de VPL, TIR e Payback descontado, como questões de política, preços e escassez 

de recursos críticos (TOWLER e SINNOTT, 2013). Para esses outros aspectos, se realiza uma 

análise de risco de projeto, para verificação se a realização desse é favorável com os índices 

econômicos previamente discutidos. 



2.3.2 Avaliação ambiental 
 

 

 

 

 

A percepção pública acerca das mudanças climáticas tem aumentado consistentemente 

devido aos atuais eventos ambientais problemáticos. Correlatas com taxas de emissão de CO2 

excessivas, mudanças perceptivas vêm sido observadas, como por exemplo, deterioração de 

corais devido à acidificação do oceano (FISHERIES AND OCEANS CANADA, 2018), riscos 

crescentes de perda de biodiversidade, como espécies de pássaros da América do Norte - dos 

quais, dois terços estão em perigo de extinção (AUDUBON, 2019), taxas de derretimento de 

gelo expressamente maiores em séries históricas na região do Ártico (SCIENTIFIC 

AMERICAN, 2018) e poluição substancial do ar em cidades chegando até padrões insalubres 

(AIRVISUAL, 2018). Tais eventos e outros levaram à maior consciência pública, pressionando 

seus representantes acerca dos importantes problemas que precisam enfrentar para contornar a 

situação. 

Diante disso, políticas em todo o mundo têm sido discutidas principalmente em eventos 

da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo China, Estados Unidos da América (EUA), 

Índia e Rússia, responsáveis por aproximadamente 55% das emissões totais de CO2 em 2018 

(BP, 2019). Esses países têm sido a preocupação central aos olhos do público e, recentemente, 

os EUA protagonizaram em junho de 2017, a sua retirada do Acordo de Paris, alegando 

motivações econômicas e, consequentemente, deixando um vazio no papel de liderança na 

preservação do meio ambiente. Isso abriu uma oportunidade para os países em desenvolvimento 

liderarem uma frente global e aumentarem sua relevância política nos assuntos globais, 

principalmente a China, que já é o maior representante no mercado de renováveis com 

capacidade de 187 GW, seguido pelos EUA, com 89 GW (FORBES, 2019). 

As indústrias têm uma contribuição significativa nas emissões globais de gases de efeito 

estufa, sendo responsáveis por 21% delas em 2010 e a Ásia contribuiu com quase a metade - 

52% (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014). O mercado químico, mais 

especificamente o setor petroquímico, tem uma ampla história de má reputação pública devido 

ao descarte indevido de rejeitos além de ser associado ao consumo de insumos fósseis. Este 

setor, por sua vez, é responsável por 60% do total de energia utilizada nas indústrias (SAYGIN 

et al., 2011) e, portanto, técnicas como a intensificação de processos se apresentam como uma 

estratégia para o enfrentamento do profundo impacto ambiental causado por esse segmento. 



De forma geral, projetos que envolvam produção industrial em larga escala precisam 

passar por uma avaliação ambiental preliminar, a fim de mensurar o impacto que esse 

empreendimento irá trazer ao meio ambiente e para a sociedade como um todo. De maneira a 

realizar essa medida, alguns métodos foram desenvolvidos para avaliação de processos 

químicos frente ao meio ambiente, podendo ser citados os métodos de ciclo de vida, cálculo de 

ecoeficiência e, por fim, adoção de indicadores de desempenho ou KPI - Key Performance 

Indicators (MANGILI et al., 2019a). 

A Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos Estados Unidos (EPA - U.S. 

Environmental Protection Agency, 2017) define que a análise de ciclo de vida consiste em um 

método de avaliação de impactos de um produto por todo o ciclo, ou seja, da extração do 

produto ao descarte do mesmo. Para tal, muitos dados que dependem de um nível alto de 

complexidade devido às relações de consumo são necessários, os quais trazem incerteza aos 

resultados. Bicalho et al. (2017) discutem que esses não necessariamente estão disponíveis ao 

público e que, portanto, essa avaliação se apresenta como significantemente laboriosa. 

A análise pelo conceito de ecoeficiência se dá por meio da quantificação do impacto de 

indicadores ambientais, sociais e econômicos de forma conjunta, para a justa comparação de 

casos, uma vez que escolhas tomadas por medidas individuais podem levar a decisões 

incorretas. Com o auxílio dessa técnica, Junqueira et al. (2018), Mangili et al. (2019b) e 

Caxiano et al. (2020) foram capazes de comparar diferentes processos industriais de produção 

de cumeno, anidrido maleico e purificação de ácido acético, respectivamente, e chegar a uma 

conclusão concreta acerca das configurações mais ecoeficientes em seus respectivos trabalhos. 

A medida por meio de KPIs é especialmente importante em produtos em fase de 

concepção de projeto, pois são assumidas métricas preditivas, as quais permitem uma 

comparação com outros produtos de forma relativamente fácil e sem custos (MANGILI et al., 

2019a). Amplamente utilizados em empresas por sua facilidade de cálculo e familiarização, os 

indicadores servem como linha de base e o acompanhamento destes é feito de forma periódica 

para controle dos ativos. 

 

Neste trabalho, pela facilidade e praticidade, foi realizado um estudo de impacto 

ambiental das configurações utilizando o método proposto em 2005 por Gadalla e 

colaboradores, que quantifica a taxa de emissão de CO2 (kg/h) em plantas de processo, 

considerando a emissão realizada por caldeiras de produção de vapor para ser consumido pelo 

processo como utilidade e com combustão completa. 



Baseado em um balanço de energia no equipamento, os autores propuseram as Equações 

2.3 e 2.4, para a quantificação da necessidade de combustível requerido para prover a energia 

necessária para os equipamentos que a consomem no processo, como refervedores das colunas 

de destilação e aquecedores. 
𝑄𝑓𝑢𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂   = [𝐶𝑂 ] ) 𝑥 (

𝐶%
) 𝑥 𝛼 (2.3) 
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𝑝𝑟𝑜𝑐 𝑇𝐹𝑇𝐵−𝑇𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 

 
 

Na qual, Qfuel é o consumo de energia devido à combustão do combustível, α representa 

a razão das massas molares entre CO2 e C (3,67), NHV (Net Heating Value) é o Valor Calorífico 

Líquido e C% é o conteúdo de carbono no material a ser queimado como combustível. Para o 

gás natural, amplamente utilizado em plantas de processo químico, o NHV e o C% são 51600 

kJ/kg e 75,4 kg/kg, respectivamente. Qproc, λproc e hproc representam, individualmente, a 

necessidade de energia do sistema em kW, calor latente em kJ/kg e entalpia do vapor em kJ/kg. 

TFTB, Tstack e T0 são iguais a 1800º C, 160º C e 25º C indicando as temperaturas da chama, dos 

gases efluentes da caldeira e ambiente. 

 

Para os dados referentes ao vapor utilizado no processo, o avaliador deve se atentar à 

classe de vapor que é necessário nas diferentes etapas do processo. Portanto, como forma de 

avaliação por meio da temperatura a ser atingida com a troca de calor, deve-se basear na Tabela 

2.1, para escolha da classe de vapor (Seider et al., 2016). Para os dados de entalpia e calor 

latente, os dados podem ser obtidos em uma calculadora virtual disponibilizado empresa TLV 

(2019). 

 

Tabela 2.1 – Dados de classes de vapor, temperatura, pressão, entalpia e calor latente 

 

Utilidade Temperatura Pressão h (kJ/kg) λ (kJ/kg) 

Vapor de baixa pressão (LPS) 135º C 310 kPa 2726,4 2160,14 

Vapor de média pressão (MPS) 185,5º C 1135 kPa 2781,8 1994,42 

Vapor de alta pressão (HPS) 253,8º C 4238 kPa 2799,64 1695,36 

 
 

Para mensurar a emissão de equipamentos movidos a eletricidade, o fator de emissão de 

CO2 foi baseado no estudo de Mangili et al.(2019b), 0,0227 tCO2 por GJ de eletricidade 

consumida. Esse fator pode variar muito como mostrado por Junqueira et al. (2018) dependendo 

da matriz energética adotada nos diferentes países. O fator brasileiro é consideravelmente 

2 2 



inferior aos fatores mundiais médios, devido à matriz energética consistir principalmente em 

usinas hidrelétricas. Esse fator é notavelmente menor em países que utilizam alternativas 

nucleares e hidrelétricas como fonte de energia, como França e Canadá. Além disso, o Brasil 

ainda possui um grande potencial em fontes alternativas de energia a partir da biomassa e do 

biogás, como o bioetanol e o biometanol, derivados de sua grande produção de cana-de-açúcar 

e de aterros ainda não totalmente explorados, respectivamente. (SANTOS et al., 2018). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada uma descrição detalhada do processo original de produção 

de EB apresentado por Luyben (2010) e as modificações propostas frente ao processo base, 

utilizando as técnicas de intensificação de processo, nomeadamente destilação de duplo efeito 

e de recompressão de vapor. Ao longo do capítulo são apresentadas todas as informações acerca 

de dimensionamento de equipamentos, correntes de massa e energia de todas as configurações 

propostas. 

As especificações apresentadas por Luyben (2010) foram utilizadas como dados de 

entrada para a simulação computacional utilizando o UniSim® e, a partir da simulação 

convergida, foram propostas cinco alternativas ao processo convencional para a posterior 

avaliação econômica e ambiental. 

 

 
3.1 PROCESSO CONVENCIONAL (CONVENTIONAL TECHNOLOGY – CT) 

 

 
 

Seguindo a prática industrial de desenvolvimento de processos de EB em fase líquida, 

Luyben propôs em 2010 um processo de produção de EB usando como matéria prima, benzeno 

e etileno puro como agente alquilante, com uma seção reativa de dois reatores perfeitamente 

agitados (do inglês, Continuous Stirred Tank Reactor - CSTR) em série operando em alta 

pressão, seguidos de uma seção de separação com duas colunas de destilação convencionais, 

para purificação do produto, separando-o do benzeno não reagido (B) e do dietilbenzeno (DEB), 

formado pela alquilação posterior do produto. O uso de dois reatores em série é uma prática 

usual nas indústrias de alquilação, sendo que o primeiro é responsável pela alquilação 



propriamente dita e o segundo é responsável pela transalquilação, com o objetivo de recuperar 

produtos polialquilados não desejados formados para sua forma original. Ainda, a 

polialquilação do produto para além da forma bialquilada - DEB - não é considerada pelo autor 

devido à sua inexpressiva formação frente aos compostos citados. 

A planta industrial proposta por Luyben (2010) considera as reações descritas nas 

Equações 3.1, 3.2 e 3.3 e têm seus dados cinéticos apresentados na Tabela 3.1. A simulação 

segue o modelo termodinâmico Chao-Seader, um modelo semi-empírico adequado para 

simulações que tenham a presença de hidrocarbonetos pesados, destilações a vácuo, com 

pressões menores que 140 atm e temperaturas entre 200 K e 533 K, podendo também ser 

utilizado para simulações contendo hidrocarbonetos leves (ASPENTECH, 2001). 

C2H4 + C6H6 → C8H10 (3.1) 
 

C8H10 + C2H4 → C10H14 (3.2) 
 

C10H14 + C6H6 → 2 C8H10 (3.3) 

 
Tabela 3.1 – Dados cinéticos das reações (Luyben, 2010) 

 

Reação Expressão de taxa de reação (Luyben, 2010) 

Reação 1 – Equação 3.1 r1 = 1.528 x 106 exp(-7.112 x 104/RT) CECB 

Reação 2 – Equação 3.2 r2 = 2.778 x 107 exp(-8.368 x 104/RT) CEBCE 

Reação 3 – Equação 3.3 r3 = 1000 x exp(-6.276x104/RT) CDEB CB 

Taxa de reação em kmol/m³s. Constante universal dos gases em kJ/(kmol K), T é a temperatura absoluta 

em K. CE, CB e CDEB representam, respectivamente, as concentrações molar de Etileno, Benzeno e Dietilbenzeno 

em kmol/m3. 

 

 
No processo convencional (CT) que será usado como base, duas correntes de carga 

fresca de componentes puros (benzeno e etileno) são inseridas no processo a 320 K, 

previamente pressurizadas a 20 atm. A alta pressão é mantida nos reatores para garantir que o 

meio reacional se mantenha em fase líquida a 434 K, uma temperatura necessária para uma taxa 

de reação aceitável (Luyben, 2010). A corrente de carga fresca de benzeno é combinada a uma 

corrente rica no mesmo componente (99,89% de benzeno), obtida do reciclo do destilado da 

primeira coluna de destilação (C1), de forma a reaproveitar todo componente não reagido e, 

também, proporcionar um excesso desse reagente, de forma a promover uma maior seletividade 

do processo. O autor optou por escolher uma bateria de 2 reatores do tipo CSTR para realizar 

as reações evidenciadas, sendo que no primeiro reator há uma serpentina resfriadora, que retira 

o calor equivalente a 10,3MW proveniente das reações exotérmicas, produzindo vapor de baixa 



pressão, o qual pode ser reaproveitado em algum trocador de calor na planta ou exportado e 

vendido. O autor justifica o uso dos dois reatores de forma que, no primeiro, haja uma conversão 

alta de etileno e, no segundo, haja condições favoráveis para a reação de transalquilação, o qual 

transforma DEB de volta a EB, condizente com a prática usual em processos de alquilação. O 

segundo reator é adiabático e recebe uma combinação da corrente de saída do primeiro reator 

com um reciclo rico em DEB, obtido do fundo da segunda coluna de destilação (C2). O reciclo 

de DEB é realizado para promover uma alta recuperação do produto não desejado formado, por 

meio de sua transalquilação. A corrente de saída do segundo reator é alimentada no 9º prato da 

primeira coluna de destilação (C1), dotada de 19 pratos com condensador total. O produto de 

fundo da mesma coluna é enviado para alimentar o 14º prato da segunda coluna (C2) composta 

de um total de 23 pratos, com condensador total. O destilado da segunda coluna é uma corrente 

com pureza de 99,9% molar no composto de interesse. O processo está ilustrado na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Processo de produção de etilbenzeno convencional (adaptado de Luyben, 2010). 

 
Destaca-se que para a simulação do processo convencional no UniSim®, alguns desvios 

numéricos frente aos dados fornecidos pelo autor foram identificados em dimensionamento de 

equipamentos e correntes de massa e energia. A simulação teve como objetivo se aproximar ao 

máximo dos dados obtidos pelo autor, realizando pequenos ajustes frente ao original, onde se 

destacam as principais diferenças identificadas: 

 Energia requerida no refervedor da C1, no qual na simulação resultou em 7,57 MW, 

contra 8,13 MW descritos pelo autor, um desvio de 6,9%. 



 Posicionamento da corrente de alimentação da C2, na simulação se apresentou como o 

12º prato e o autor indicou que se encontraria no 14º prato. 

 Vazão molar da corrente a jusante do primeiro reator, onde no artigo original 

possivelmente ocorreu um erro de digitação, pois o autor relata 1696 kmol/h, sendo tal 

valor não condizente com o balanço de massa das correntes. Na simulação, esse valor 

é corrigido para 1606 kmol/h. 

 Inserção de um trocador de calor (E-100) na corrente de fundo da C2 para atingir o 

valor de temperatura de 407K. 

Desvios como esses são esperados, uma vez que autores podem divergir na escolha de 

software, que por sua vez contém suas próprias sub-rotinas de cálculo e parâmetros internos em 

equações, além da própria capacidade de hardware utilizada, que pode ocasionar diferenças 

numéricas residuais. No caso do trabalho citado, o software utilizado foi o Aspen Plus®, 

diferença em comparação com o presente trabalho, razão a qual justifica os desvios. 

O fluxograma apresentado na Figura 3.2 representa a simulação originária da aplicação 

do UniSim®. 

 

 
Figura 3.2 – Processo de produção de etilbenzeno convencional utilizando UniSim®. 



3.2 PROCESSO COM TECNOLOGIA DE DESTILAÇÃO DE DUPLO EFEITO 

(DOUBLE EFFECT DISTILLATION TECHNOLOGY – DEDT) 

 

 
O processo com tecnologia de destilação de duplo efeito é semelhante à tecnologia 

convencional, sendo a principal diferença localizada na segunda CDC (C2), que é substituída 

por duas outras colunas, divididas em seções superior e inferior. As colunas devem operar com 

uma diferença de pressão adequada, de forma a possibilitar a integração energética entre elas, 

por meio do atingimento de uma diferença de temperatura mínima, conhecida em inglês como 

Exchange Minimum Approach Temperature (EMAT). É sugerido que o valor da EMAT deva 

ser no mínimo 10 K entre correntes, para evitar o dimensionamento de trocadores de calor com 

uma grande área de troca de calor, o que implica em custos de aquisição maiores com o 

equipamento (ENGELIEN e SKOGESTAD, 2005). 

Dessa maneira, primeiramente, o fundo da C1 é dividido em uma proporção calculada 

e alimentada para o 11º prato da nova coluna superior e ao 12º prato da nova coluna inferior. A 

coluna inferior (C2+) opera a 0,5 atm e é construída com 24 pratos enquanto a coluna superior 

(C2-) opera a 0,1 atm, possui 21 pratos e condensador total. Como resultado, a coluna de pressão 

mais alta produz uma corrente de topo quente, que percorre em um trocador de calor, que 

transfere energia para a corrente de contracorrente, o fundo da C2-. Após a transferência do 

calor, ambas correntes retornam às suas respectivas colunas. 

A proposta de utilizar a tecnologia de destilação de duplo efeito foi desenvolvida na 

segunda CDC, devido ao valor numérico semelhante dos consumos energéticos do condensador 

e do refervedor. O processo está representado na Figura 3.3. 



 

 
 

Figura 3.3 – Processo alternativo DEDT. 

 

 
 

3.3 PROCESSO COM TECNOLOGIA DE RECOMPRESSÃO DE VAPOR – TOPO DA 

SEGUNDA COLUNA COM O FUNDO DA PRIMEIRA COLUNA (COLUMN 2 

RECOMPRESSION TECHNOLOGY – C2RT) 

 

 
Quanto às tecnologias de recompressão de vapor, a principal diferença quando 

comparada à tecnologia convencional é a utilização da corrente de topo das colunas para 

compressão e, com o aumento de temperatura advindo do trabalho realizado, utiliza-se essa 

corrente para integração energética dentro da planta. Semelhante ao caso da tecnologia de duplo 

efeito, observa-se que o acréscimo de pressão deve ser investigado, pois a corrente efluente do 

compressor deve atender o EMAT com a corrente em que se deseja realizar a integração 

energética e, além disso, quanto maior o trabalho a ser realizado, maior é o compressor e, 

portanto, mais caro é o custo de aquisição do mesmo. Portanto, o acréscimo de pressão nessa 

corrente deve ser o mínimo possível, de forma a otimizar economicamente o processo. 

Para a C2RT, todos os parâmetros do projeto original são mantidos os mesmos e a 

corrente de topo derivada de C2 é recomprimida por um compressor elétrico até atingir um 

mínimo de 10 K de diferença de temperatura com a corrente inferior de C1. Ambos os fluxos 

trocam calor em um trocador de calor, eliminando o uso do refervedor na C1. De acordo com 



os estudos realizados de forma iterativa, o vapor deve ser comprimido até o mínimo de 0,6 atm 

e deve ser adotado posteriormente um condensador (E-102) para condensar completamente o 

produto. O processo está demonstrado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Processo alternativo C2RT. 

 

 

 

 
3.4 PROCESSO COM TECNOLOGIA DE RECOMPRESSÃO DE VAPOR – TOPO DA 

SEGUNDA COLUNA COM O FUNDO DA PRÓPRIA COLUNA (SELF COLUMN 2 

RECOMPRESSION TECHNOLOGY – SC2RT) 

 

 
Na tecnologia SC2RT, exclui-se a necessidade do refervedor da C2, um equipamento 

de uso significativo de energia no processo (10,13 MW) e que utiliza MPS, um vapor com valor 

agregado intermediário entres as classes de vapor. A corrente de topo da C2 é comprimida até 

que a EMAT com a corrente de fundo da própria C2 seja alcançada e possa, portanto, ser 

integrada. Após a integração do calor, a corrente é despressurizada, condensada e dividida em 

duas correntes, uma para retornar à C2 como corrente de refluxo e a outra, resultando como 

produto. O processo está demonstrado na Figura 3.5. 



 

 

 

Figura 3.5 – Processo alternativo SC2RT. 

 

 
 

3.5 PROCESSO COM TECNOLOGIA DE RECOMPRESSÃO DE VAPOR – TOPO DA 

PRIMEIRA COLUNA COM O FUNDO DA SEGUNDA COLUNA (COLUMN 1 

RECOMPRESSION TECHNOLOGY – C1RT) 

 

 
De forma semelhante às tecnologias anteriores, na C1RT o vapor derivado da corrente 

de topo de C1 é comprimido por um compressor até que a EMAT com a corrente de fundo da 

C2 seja alcançada. Nessa configuração, a corrente de topo deve ser pressurizada até 2 atm, para 

ser integrada por em um trocador de calor com o fundo da C2. Após a integração energética ser 

realizada, a corrente é descomprimida para a pressão da operação C1, condensada e dividida 

em duas outras correntes, uma retornando para a coluna (refluxo) e a outra sendo reciclada. O 

processo está demonstrado na Figura 3.6. 



 

 
 

Figura 3.6 – Processo alternativo C1RT. 

 

 

 

 
 

3.6 PROCESSO COM TECNOLOGIA DE RECOMPRESSÃO DE VAPOR – TOPO DA 

PRIMEIRA COLUNA COM O FUNDO DA PRÓPRIA COLUNA (SELF COLUMN 

1 RECOMPRESSION TECHNOLOGY – SC1RT) 

 

 
Na última tecnologia proposta, de forma semelhante ao processo citado na seção 3.4, o 

vapor de C1 é comprimido até que a temperatura mínima necessária para o acoplamento térmico 

com a corrente de fundo da própria coluna seja atingida. A SC1RT representada na Figura 3.7, 

por sua vez, elimina a necessidade do refervedor da C1, que também é um equipamento que 

demanda energia significativamente, porém utiliza LPS como sua utilidade para realizar o 

aquecimento da corrente. 



 

 
 

Figura 3.7 – Processo alternativo SC1RT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para obtenção dos resultados do presente 

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

de referência e das propostas de intensificação. Ainda, são apresentadas todas as referências 

matemáticas para cálculo de custos de capital e operacionais e heurísticas para cálculo de 

impacto ambiental. 

Por fim, apresenta-se de forma gráfica um fluxograma adotado para a construção do 

presente trabalho. 

 

 
4.1 METODOLOGIA - SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 
 

4.1.1 Modelos termodinâmicos 
 

 

 

O UniSim® disponibiliza uma série de pacotes termodinâmicos para realizar cálculos 

MESH (isto é, balanços de massa e energia, somatórios de frações molares e relações de 

equilíbrio entre fases) que compõem a simulação de processos industriais. Os mesmos são 

constituídos de modelos matemáticos que contam com banco de dados de parâmetros para os 

componentes químicos disponíveis na biblioteca do software, os quais resultam em predições 

do comportamento físico-químico de substâncias e descrevem o comportamento de equilíbrios 

entre fases. 



No trabalho utilizado como base apresentado por Luyben (2010), utiliza-se o modelo 

termodinâmico Chao-Seader (1961) e é apropriado para utilização em simulações com misturas 

de hidrocarbonetos leves e temperaturas até 533 K (ASPENTECH, 2001). 

 

 
4.1.2 Simulação dos processos de referência 

 

 

 

Para o processo base, utilizaram-se como dados de entrada todas as informações 

fornecidas por Luyben (2010) referentes a vazões e composições das correntes de massa, 

condições operacionais (temperatura e pressão), consumo energético nos equipamentos e 

número de estágios e posições de alimentação nas colunas de separação. Um resumo da 

metodologia de simulação desses processos é apresentado na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Metodologia para simulação dos processos de referência. 
 

Processo: 
 Processo em fase líquida com dois reatores do tipo CSTR e 

duas colunas de destilação convencionais. 

Plantas:  Processo convencional (CT) 

Referência base:  Luyben (2010) 

 

Objetivos: 

 Obter dados para que, a partir de uma planta convencional, 

fosse possível realizar intensificações e, posteriormente, 

compará-las à proposta original. 

Software para simulação:  UniSim® Design Suite R390.1 

Modelos termodinâmicos:  Chao-Seader 

Regime de processo:  Estacionário 

Componentes:  Benzeno e etileno 

Alimentação: 
 Correntes de 630,4 kmol/h de Benzeno e Etileno puras a 20 

atm e 320K. 

 

 

 
Considerações: 

 Os aquecedores e refervedores operam com vapor de 

aquecimento (média e baixa pressão) 

 Os resfriadores e condensadores operam com água de 

resfriamento (CW – Cooling Water) 

 As bombas operam com energia elétrica e 75% de 

eficiência adiabática (valor padrão do UniSim®) 

 Colunas de destilação com pratos do tipo peneira 

 Não há perda de carga nas tubulações e trocadores de calor 

 

Validação dos resultados: 

 Comparação dos resultados obtidos por simulação para as 

principais correntes de massa e energia com os resultados 

apresentados por Luyben (2010) 

Critérios de tolerância: 
 Correntes de massa: desvios relativos de 5% 

 Correntes de energia: desvios relativos de 10% 



4.1.3 Simulação das alternativas com intensificação de processos 
 

 

 

A Tabela 4.2 apresenta um resumo da metodologia de simulação das propostas de 

intensificação, as quais foram realizadas alterando o processo base utilizando as técnicas de 

recompressão de vapor e destilação de duplo efeito. 

 

Tabela 4.2 – Metodologia para simulação das propostas de intensificação. 
 

 

 

 
 

Plantas: 

 Processo com tecnologia de destilação de duplo efeito (DEDT) 

 Processo com tecnologia de recompressão de vapor – topo da 

segunda coluna com o fundo da primeira coluna (C2RT) 

 Processo com tecnologia de recompressão de vapor – topo da 

segunda coluna com o fundo da própria coluna (SC2RT) 

 Processo com tecnologia de recompressão de vapor – topo da 

primeira coluna com o fundo da segunda coluna (C1RT) 

 Processo com tecnologia de recompressão de vapor – topo da 

primeira coluna com o fundo da própria coluna (SC1RT) 

Objetivo: 
 Redução do consumo de utilidades térmicas nos refervedores e 

condensadores 

Software para 

simulação: 
 UniSim® Design Suite R390.1 

Modelos 

termodinâmicos: 
 Chao-Seader 

Regime de processo:  Estacionário 

Componentes:  Etilbenzeno e Etileno 

Alimentação: 
 Correntes de 630,4 kmol/h de Benzeno e Etileno puras a 20 atm 

e 320K. 

Consideração 

adicional: 

 Os compressores das tecnologias de recompressão de vapor 

operam com energia elétrica e 75% de eficiência adiabática 

(valor padrão do UniSim®) 

Restrições: 
 Manter as especificações de correntes de produto 

 Atingir a EMAT (10 K) em operações de troca de calor 

Ferramentas 

utilizadas: 

 Destilação shortcut 

 Case Studies (Estudos de Caso) 

Validação dos 

resultados: 
 Comparação dos resultados obtidos com a CT 

Critério de 

tolerância: 
 Desvio relativo de 5% (corrente de produto) 

 

As cinco propostas de intensificação propõem a substituição de refervedores por 

trocadores de calor entre correntes de processo. Como citado anteriormente, o parâmetro mais 

importante para o a integração energética entre correntes é a diferença de temperatura entre as 

correntes, uma vez que, quanto menor seu valor, maior a área de transferência de calor no 



equipamento e, consequentemente, maiores os custos de aquisição do mesmo. Portanto, 

trocadores de calor devem ser dimensionados mediante uma diferença mínima de temperatura 

em seus terminais, o qual é adotado na literatura um valor de 10 K, também conhecida como 

EMAT. 

Quanto à tecnologia de destilação por duplo efeito (DEDT), as condições de operação e 

os principais parâmetros de projeto necessários para uma simulação rigorosa como número de 

estágios, estágio de alimentação e razão de refluxo foram estimados por meio da simulação de 

duas colunas de Shortcut. Após obtenção dos dados primários de dimensionamento, foi 

realizada uma simulação da configuração, porém com os blocos de destilação rigorosos para 

obtenção de dados mais realistas, conforme apresentado na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Arranjo de Shortcut no UniSim® para a DEDT. 

 
Conforme mencionado, ambas as colunas devem operar com uma ligeira diferença de 

pressão para serem termicamente acopladas. Porém, quanto maior for a pressão de operação de 

uma coluna, maior é o consumo energético do seu refervedor. Portanto, para a coluna de maior 

pressão (C2+), uma pressão mínima apropriada deve ser encontrada, a fim de atender a EMAT. 

Um valor resultante de 0,5 atm foi encontrado para operação desse equipamento, para que fosse 

possibilitada a integração energética entre o fundo da coluna operando em menor pressão e topo 

da coluna de maior pressão. 

Para encontrar a proporção de divisão adequada da alimentação da coluna de destilação 

de duplo efeito, um estudo de caso foi realizado variando a razão da vazão molar para as 

alimentações de C2+ e C2-, a fim de verificar em qual proporção as correntes de energia do 

refervedor da C2- (Ref C2-) e do condensador da C2+ (Cond C2+) tinham igualdade numérica 

com o objetivo de possibilitar a integração entre as correntes, conforme demonstrado na Figura 



4.2. A razão apropriada encontrada da vazão molar de C2- e fundo da C1 foi de 

aproximadamente 0,539. 
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Figura 4.2 – Estudo da razão de vazão de alimentação entre colunas no caso DEDT. 

 
Já nas configurações de recompressão de vapor, como a tecnologia consiste em acrescer 

a temperatura de uma corrente de topo de uma coluna de destilação por meio de trabalho 

mecânico até a EMAT, a simulação teve como objetivo aumentar a pressão da corrente à jusante 

do compressor em uma maneira iterativa com acréscimos de 0,1 atm, pois quanto maior o 

trabalho a ser realizado, maior é o custo com utilidades – no caso, energia elétrica- e, também, 

maior o custo de aquisição do material, o qual é calculado com base no consumo energético. 

 

Para as tecnologias de compressão de vapor, a maior restrição são os custos de aquisição 

com compressor, portanto, esse fato deve ser tomado como a principal restrição do projeto, pois 

o mesmo pode gerar uma configuração não viável economicamente, quando comparado à 

tecnologia convencional. 

Conforme citado na seção 2.2.2, o cálculo de COP pode fornecer uma rápida estimativa 

da viabilidade econômica da proposta de substituição de CDCs em colunas com recompressão 

de vapor. De forma preliminar, um cálculo de COP para a planta de produção de EB proposta 

por Luyben (2010) resulta em valores relativamente baixos, especificamente, 5,14 para a 

SC1RT, 5,05 para a C1RT, 8,27 para a C2RT e, finalmente, 8,48 SC2RT. Todos os COPs 

calculados estão na mesma faixa de 5 ~ 10, exigindo, portanto, uma investigação mais 

elaborada. 
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4.2 METODOLOGIA - ANÁLISE ECONÔMICA 

 

 
 

Conforme discutido no Capítulo 2, a avaliação econômica neste trabalho é realizada a 

partir do conceito de avaliação de investimento, no qual se estuda o valor do retorno do 

investimento ao longo do tempo. Para tanto, é necessário estimar valores de CAPEX e de 

operação (OPEX – OPerational EXpenditure), para que possam ser avaliados sob uma mesma 

base todos os processos e os comparar frente às técnicas de VPL, TIR, Payback descontado e 

IL. Esses valores financeiros foram obtidos por meio de equações matemáticas para cálculo de 

custos de equipamentos e heurísticas para estimação de custos de aquisição diretos, indiretos e 

de operação, considerando também valores de utilidades obtidos da literatura. 

Os custos de capital com aquisição de equipamentos foram calculados segundo 

equações apresentadas no livro de Seider et al. (2016), o qual apresenta uma série de relações 

matemáticas para diversos equipamentos da indústria química, parametrizadas em relação à 

cotações obtidas pelo autor com fabricantes. Esses dados por sua vez apresentam uma incerteza 

de aproximadamente 25%, pela razão de diferentes custos de fabricação por parte dos 

fornecedores, qualidade de material e condições de mercado. As equações de estimativa se 

apresentam como uma alternativa viável para comparação das tecnologias, uma vez que se torna 

impossível a cotação desses equipamentos no mercado sem uma proposta comercial realística 

e, mais importante, estabelecem uma base de cálculo igualitária para todos os processos, a qual 

não favorece uma frente à outra. 

A seguir, são apresentadas as equações de custos de aquisição (CP) em dólares 

americanos para cada tipo de equipamento. 

As expressões para custos de bombas são apresentadas nas Equações (4.1) a (4.4), nas 

quais Fbomba é a vazão volumétrica de entrada em gpm, H é a altura manométrica em ft e P é a 

potência em hp. No presente estudo, foram assumidas bombas do tipo centrífugas e motores 

elétricos com cobertura à prova de explosão, além de considerar que toda bomba deve ter seu 

par idêntico para que seja substituída caso ocorra algum problema operacional. 

 

CP = 2 * (Cbomba + Cmotor) (4.1) 

2 

Cbomba = exp {12,1656 - 1,1448* ln(Fbomba*H0,5) + 0,0862*[ln(Fbomba*H0,5)] } (4.2) 

C = exp 
5,9332 + 0,16829* ln PC - 0,110056*(ln PC)2 

motor 
1,8 * [   

+ 0,071413*(ln P )3-0,0063788*(ln P )4 
]
 

C C 

 

(4.3) 



 

PC = P ⁄ [0,80 + 0,0319* ln P - 0,00182*(ln P)2] (4.4) 
 

Quanto aos compressores, a expressão matemática para custo de aquisição é uma função 

da potência P em hp pela Equação (4.5) válida na faixa 200-300000 hp, considerando-se um 

compressor do tipo centrífugo com motor elétrico com material de aço inoxidável. 

 

CP = 2,5 * exp(9,1553 + 0,63* ln P) (4.5) 

Para trocadores de calor, foram considerados do tipo casco e tubos com 12 ft de 

comprimento, fabricados em aço carbono (casco) e aço inoxidável (tubos) e seus custos foram 

determinados por meio das Equações (4.6) a (4.9), sendo CPcf 
e CPket 

os custos para trocadores 

do tipo cabeçote flutuante e chaleira (kettle), respectivamente. Os custos são calculados em 

função da maior pressão no interior do trocador P em psig e da área de troca térmica A em ft2. 

Os refervedores das colunas foram considerados como trocadores do tipo kettle e os demais 

trocadores como do tipo cabeçote flutuante. 

 
2 

CPcf 
=1,12 * FP * FM * exp[12,0310 - 0,8709 * ln A + 0,09005 * (ln A) ] (4.6) 

2 
CPket = 1,12 * FP * FM * exp[12,3310 - 0,8709 * ln A + 0,09005 * (ln A) ] (4.7) 

FP = 0,9803 + 0,018 * (P⁄100) + 0,0017 * (P⁄100)2 (4.8) 

FM = 1,75 + (A ⁄ 100)0,13 (4.9) 

A área de troca térmica é estimada pelas Equações (4.10) e (4.11), onde Q é a taxa de 

transferência de calor em BTU/h, U é o coeficiente de troca térmica em BTU/(ºF.ft2.h) e LMTD 

é a diferença de temperatura média logarítmica (Logarithmic Mean Temperature Difference) 

em ºF, sendo ΔT1 e ΔT2 as diferenças de temperatura das correntes na entrada e saída do 

trocador, em ºF. Considerou-se para U um valor de projeto igual a 150 BTU/(ºF.ft2.h), valor 

consistente em trocas de calor em equipamentos com água e hidrocarbonetos leves (Seider et 

al., 2016). 

 

A = Q ⁄ (U ∙ LMTD) (4.10) 

LMTD = (∆T1 - ∆T2) ⁄ ln(∆T1⁄∆T2) (4.11) 

 

É necessário ressaltar que os trocadores de calor têm sua área estimada com o auxílio 

das heurísticas para temperatura para água de resfriamento e vapores de diferentes classes de 

pressão, conforme apresentado na Tabela 2.1, na seção 2.3.2. 



Os custos das colunas de destilação são calculados em conjuntos, nomeadamente, custos 

com corpo da coluna Ccor, plataformas e guarda corpos Cplat e pratos ou internos CT. Esses 

custos são estimados pelas Equações (4.12) a (4.15), nas quais Di é o diâmetro interno em ft, L 

é a altura em ft, Ns é o número de estágios e ts é a espessura da parede da coluna em polegadas. 

Considerou-se em todas as colunas a utilização de pratos perfurados (sieve trays) fabricadas em 

aço carbono com o corpo de mesmo material. Segundo Luyben (2010), o custo de aquisição 

dos reatores CSTR podem ser aproximados pelo custo do corpo de uma coluna, Ccor, portanto, 

esse foi o método de estimativa de custo utilizado para esses equipamentos. 

 

C𝑝𝑙𝑎𝑡 = 1,7 ∙ Cv + 341 ∙ D
0,63316 

∙ L
0,80161 

+ CT 
i 

(4.12) 

C𝑐𝑜𝑟 = exp[10,5449 - 0,4672∙ ln W + 0,05482∙(ln W)2] (4.13) 

CT = 468 ∙ Ns ∙ (1,189 + 0,0577∙Di) ∙ exp(0,1482∙Di) (4.14) 

W = 0,284 ∙ π ∙ (Di + ts) ∙ (L + 0,8 ∙ Di) ∙ ts (4.15) 

Pela simulação no UniSim®, por meio da ferramenta de Tray Sizing, os diâmetros 

internos e alturas são obtidos. Para determinação do peso do corpo da coluna é necessário 

calcular a espessura mínima (tv) em função da espessura para resistir à pressão de operação (tp), 

além de uma espessura de resistência contra ventos e terremotos, um fator de segurança (tw), 

todos medidos em polegadas. As espessuras podem ser calculadas por meio das Equações (4.16) 

a (4.19), onde Po é a pressão de operação em psig e o parâmetro ST corresponde à tensão máxima 

em psi suportada pelo material, os quais têm valores dados em função da temperatura em ºF. 

Os valores podem ser consultados em forma de tabela na referência de Seider et al. (2016). 

 

tv = (2∙tp + tw) ∙ 0,5 + 0,125 (4.16) 

tp = Pd ∙ Di ⁄ (1,7∙S - 1,2∙Pd) (4.17) 

2 

tw = [0,22 ∙ (Di + 2∙tp + 18) ∙ L2] ⁄ [ST ∙ (Di + 2∙tp) ] (4.18) 

Pd = exp[0,60608 + 0,91615∙ ln Po + 0,0015655∙(ln Po)2] (4.19) 
 

As equações apresentadas para cálculo de espessura de parede do corpo das colunas são 

válidas para pressões superiores ou iguais à atmosférica, porém para colunas que operam a 

vácuo, tal como as colunas presentes na tecnologia de produção de EB, são utilizadas as 

Equações (4.26) a (4.28), nas quais EM é o módulo de elasticidade do material em psi. Assim 

como o parâmetro ST, os possíveis valores de EM são dados em função da temperatura de 

operação em ºF. Os valores de tp e Pd continuam sendo calculados pelas Equações (4.17) e 

(4.19), respectivamente. 



 

tv = tE + tEC + 0,125 (4.20) 

0,4 

tE = 1,3 ∙ (Di + 2∙tp) ∙ {Pd ∙ L ⁄ [EM ∙ (Di + 2∙tp)]} (4.21) 

tEC = L ∙ (0,18 ∙ Di - 2,2) ∙ 10-5 - 0,19 (4.22) 
 

Por fim, Seider et al. (2016) citam que a fabricação de colunas é feita a partir de chapas 

metálicas com espessuras pré-determinadas e o valor calculado de espessura deve ser 

arredondado para cima, de forma a considerar o tamanho comercial que seria fornecido, valores 

os quais são fornecidos pelos autores. 

 

As equações apresentadas pelo autor foram parametrizadas sob um índice de custo de 

planta química ou CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost Index) igual a 567, referente à 

média do ano de 2013. Para realização da correção para valores mais atuais, utiliza-se a Equação 

(4.23), uma correção linear do valor frente à um índice de CEPCI mais recente. Portanto, os 

custos de todos os equipamentos calculados pelas equações do livro de Seider et al. (2016) 

foram atualizados considerando-se o valor do CEPCI igual a 616,4, referente ao ano de 2019 

(ACCESS INTELLIGENCE LLC, 2019). 

 
CPatual = CPref ∙ (CEPCIatual ⁄ CEPCIref) (4.23) 

 

Outros custos associados foram determinados por meio de heurísticas disponíveis na 

literatura, que são apresentadas na Tabela 4.3. O CAPEX depreciável total (CDT), valor o qual 

é adotado no método de análise de fluxo de caixa descontado, é a soma de todos os custos dentro 

da bateria (ISBL – Inside Batery Limits), fora da bateria (OSBL - Outside Batery Limits) e 

indiretos, ajustado por um acréscimo de 14%, valor referente ao custo de localidade do Brasil 

(TOWLER e SINNOTT, 2013). 

 

Tabela 4.3 – Heurísticas para custos de capital. 
 

Categoria Tipo de custo Valor Referência 

ISBL 
Custos de equipamentos (CE) Calculados Seider et al. (2016) 

Tubulações, instrumentação etc. 25% de CE Peters et al. (2003) 

OSBL Armazém, iluminação etc. 40% de ISBL Towler e Sinnott (2013) 

 Obras civis 5% de CE Sinnott (2005) 

Custos 

indiretos 

Taxas, importações etc. 5% de CE Sinnott (2005) 

Projeto e engenharia 7% de CE Peters et al. (2003) 

 Contingência 7% de CE Peters et al. (2003) 

Outros Capital de giro 5% de CDT Towler e Sinnott (2013) 



Os custos de operação incluem mão de obra (MDO), despesas com consumo de 

utilidades e custos fixos (FC) e variáveis (VC). Consideram-se 8.000 horas operacionais por 

ano (TURTON et al., 2018). Custos com utilidades e MDO foram obtidos da literatura, 

enquanto outros custos de operação foram determinados por heurísticas. Esses dados de 

referência são apresentados na Tabela 4.4. 

 

Quanto à geração de receita, foi considerado que o LPS gerado no primeiro reator do 

processo é exportado e vendido a 6,00 $/GJ (Luyben, 2010) e o produto de interesse, EB, é 

vendido a 0,60 $/lb (ICIS - Independent Chemical Information System, 2018). 

 

Tabela 4.4 – Heurísticas para custos operacionais anuais. 
 

Categoria Tipo de custo Valor Referência 

 Eletricidade 16,80 $/GJ Turton et al. (2018) 

Utilidades 
LPS 7,78 $/GJ Luyben (2010) 

MPS 8,22 $/GJ Luyben (2010) 
 CW 1,04 $/GJ Luyben (2010) 

Matéria 

Prima 

Etilbenzeno 0,54 $/lb ICIS (2018) 

Etileno 0,66 $/lb ICIS (2018) 

 MDO (3 turnos, 5 operadores por 

turno) 

50.000 
$/operador 

Turton et al. (2018) 

FC Custos com operação da planta 5% de MDO Towler e Sinnot (2013) 
 Manutenção 5% de CDT Towler e Sinnot (2013) 
 Seguro, royalties etc. 2% de CAPEX Towler e Sinnot (2013) 

VC Materiais de limpeza, acessórios etc. 
1% de 

manutenção 
Towler e Sinnot (2013) 

Outros 
Vendas e marketing 2% de FC + VC Towler e Sinnot (2013) 

Recursos humanos, finanças etc. 35% de MDO Towler e Sinnot (2013) 

 

Como parâmetros utilizados no fluxo de caixa, foram assumidos 13 anos de projeto (3 

anos de construção mais 10 anos de operação), com taxa de depreciação fixa de 10% ao ano 

(PWC, 2018), taxa fiscal de 34% a.a. (DELOITTE, 2017) e taxa de desconto de 6,9% a.a. 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). 

 

Com o auxílio das equações apresentadas nessa seção, pode-se obter todos os dados 

econômicos necessários para elaborar o estudo de fluxo de caixa descontado de todas as 

tecnologias e, por fim, compará-las a fim de avaliar a viabilidade das alternativas propostas 

frente ao processo convencional. Os índices calculados de VPL, TIR, Payback e IL tiveram 

suas equações apresentadas na Seção 2.3.1. 



4.3 METODOLOGIA – AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 

 
 

As seis configurações do processo de produção de foram avaliadas ambientalmente por 

meio do cálculo de emissão de gás carbônico, com base no procedimento proposto por Gadalla 

et al. (2005), conforme demonstrado em seções anteriores. Com o objetivo de ampliar a 

discussão acerca de fontes de combustíveis renováveis, uma série de materiais foram 

considerados para comparação frente ao uso de combustíveis fósseis para geração de energia e 

uma comparação entre esses são apresentadas no Capítulo 5. 

Um resumo da metodologia descrita na seção 2.3.2 para cálculo de emissão de CO2 está 

representado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Metodologia para a avaliação ambiental. 
 

Metodologia: 
 Cálculo de emissão de CO2 pelo método descrito por 

Gadalla et al. (2005) 

Indicadores ambientais:  Taxa de emissão de CO2 por hora de produção 

Referências principais:  Gadalla et al. (2005) 

 
Objetivos: 

 Quantificar os impactos ambientais das configurações do 

processo de produção de etilbenzeno 

 Comparar os processos para determinar a alternativa mais 

amigável ao meio ambiente 

 

 
Considerações: 

 Consumo de energia elétrica nas bombas e nos 

compressores 

 Consumo de gás natural na caldeira da planta de utilidades 

 LPS é consumido no refervedor da primeira coluna 

 MPS é consumido no refervedor da segunda coluna 

 Trocador de calor E-100 consome MPS 

 

 
4.4 SOFTWARE E HARDWARE 

 

 
 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os programas UniSim® Design 

Suite, Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft Visio. 

O UniSim® Design Suite R390.1 foi utilizado para as simulações computacionais dos 

processos de produção de EB e a licença de uso do software é concedida pela empresa 

Honeywell à Universidade Federal Fluminense para fins acadêmicos. 

Os programas supracitados foram utilizados com a seguinte configuração de hardware: 



 Processador Intel Core i5–7300HQ; 

 Memória RAM de 24GB, DDR4 a 2400 MHz; 

 Sistema operacional Windows 10 64-bit. 
 

Desta maneira, foi descrita neste capítulo a metodologia completa do presente trabalho, 

por meio da qual foram obtidos os resultados apresentados no Capítulo 5. 

O fluxograma da metodologia dessa dissertação se encontra apresentado na Figura 4.3. 
 

 

Figura 4.3 – Fluxograma da metodologia do trabalho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

Nesse capítulo são apresentados os resultados de correntes de massa, energia e, por fim, 

a avaliação econômica e ambiental dos processos com as devidas discussões acerca dessas 

análises. Este capítulo é estruturado em três seções, sendo a primeira de caráter expositivo de 

resultados de balanço de massa e energia, com o objetivo de validar os processos estudados no 

software UniSim®, frente ao processo base e as duas seguintes de demonstração de resultados 

financeiros e ambientais, contando também com uma discussão acerca dos temas e comparação 

entre as tecnologias estudadas. 

 

 
5.1 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

 
 

Nessa seção são apresentados os resultados das simulações computacionais dos 

diferentes processos, CT, DEDT, C2RT, SC2RT, C1RT e SC1RT. A seção tem como objetivo 

apresentar os resultados de temperatura, pressão e composição das principais correntes de 

massa do processo e, também, o consumo das principais correntes de energia. Faz-se, por fim, 

uma comparação de desvio percentual assumindo que esse seria no máximo 5% e 10% para 

validação das simulações em correntes de massa e energia, respectivamente, conforme 

discutido no capítulo 4. 

 

 
5.1.1 Resultados do processo convencional (CT) 



A simulação da tecnologia convencional (CT) tem seu fluxograma de processo (Process 

Flow Diagram – PFD) demonstrado na Figura 5.1 e seus principais dados referentes ao balanço 

de massa e energia estão descritos nas Tabelas 5.1 e 5.2, respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 5.1 - PFD do processo convencional (CT) no UniSim®. 

 

 
 

Tabela 5.1 – Dados das correntes de massa da CT. 

Corrente 
 T P F Composição molar 

 (K) (atm) (kmol/h) E B EB DEB 

Luyben 434 20 1696 0,0039 0,6568 0,2891 0,0501 

3 CT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

Desvio (%) 0,28% 0,00% 5,31% 2,56% 0,02% 0,03% 0,00% 

Luyben 432 19 1882 0,0001 0,5146 0,3354 0,1500 

Entrada C1 CT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Desvio (%) 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,09% 0,13% 

Luyben 314 0,3 969,4 0,0001 0,9989 0,0010 0,0000 

Reciclo EB CT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Desvio (%) 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% - 0,00% 

Luyben 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Reciclo DEB CT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Luyben 338 0,1 630,6 0,0000 0,0005 0,9990 0,0005 

Produto CT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Desvio (%) 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,05% - 



Tabela 5.2 – Dados das correntes de energia da CT. 

Corrente Referência Utilidade Consumo (MW) Desvio 

Q-101 
Luyben CW 15,6 

1,22% 
CT CW 15,79 

Q-102 
Luyben LPS 8,3 

8,78% 
CT LPS 7,571 

Q-103 
Luyben CW 11,7 

1,20% 
CT CW 11,56 

Q-104 
Luyben MPS 10,2 

0,69% 
CT MPS 10,13 

Q-105 
Luyben - - 

- 
CT Eletricidade 0,0656 

Q-106 
Luyben - - 

- 
CT Eletricidade 0,0351 

Q-107 
Luyben - - 

- 
CT MPS 0,6642 

 

Referente aos resultados da Tabela 5.1, quanto ao balanço de massa, observa-se que o 

maior desvio da simulação do processo convencional (CT) frente ao processo base de Luyben 

(2010) se encontra na vazão molar da corrente efluente do primeiro reator, que conforme citado 

na seção 3.1, acredita-se que o autor apresentou um erro, pois o valor apresentado no artigo 

original não se sustenta sob o balanço de massa. 

 

Visto isso, portanto, é possível afirmar que a simulação no UniSim® foi capaz de se 

aproximar com o processo demonstrado pelo autor, o qual realizou a simulação no software 

Aspen Plus, dentro dos critérios de desvio estabelecidos. Para medidas muito pequenas, não se 

pode considerar o desvio, pois uma pequena diferença em casas decimais muito distantes pode 

representar um grande desvio relativo, o que não invalida a simulação, devido ao 

arredondamento dos valores. Cita-se como exemplo, a fração molar de benzeno na corrente de 

produto, a qual Luyben quantifica como 0,0005 e a simulação, por sua vez, 0,0004, uma 

diferença na quarta casa decimal que resultaria em 20% de diferença, com desvio absoluto de 

apenas 0,0001. 

 

Quanto aos resultados do balanço de energia, da Tabela 5.2, observou-se também um 

desvio significante na corrente de aquecimento da primeira coluna de destilação, de 8,78%. 

Essa diferença pode ser explicada pela diferença entre softwares utilizados e métodos de 

cálculos implementados como referência para os equipamentos. O autor não cita qual método 



para convergência matemática é utilizado nas operações de destilação, o que pode ser um 

motivo de divergência e resultar em diferenças de resultados. 

Apesar disso, o resultado se sustenta frente aos limites estabelecidos na metodologia 

desse trabalho, de 10%, portanto, é considerado válido. 

Cita-se, por fim, que o autor Luyben não demonstra em seus fluxogramas a presença de 

bombas e trocadores de calor auxiliares, representados na CT, quantificados pelas correntes de 

energia Q-105, Q-106 e Q-107. 

 

 
5.1.2 Resultados dos processos alternativos 

 

 

 

Quanto aos processos alternativos propostos, DEDT, C2RT, SC2RT, C1RT e SC1RT, 

todos os resultados são apresentados nas Figuras 5.2 a 5.6 e Tabelas 5.3 a 5.12. Todos os 

processos foram comparados com a CT, que uma vez validada frente ao proposto por Luyben 

(2010), passa a ser considerada como processo de referência para comparação de resultados. 

Observa-se que todos os processos foram validados em relação aos limites 

considerados aceitáveis de desvio quanto aos balanços de massa e energia. 

Figura 5.2 - PFD do processo DEDT no UniSim®. 



Tabela 5.3 – Dados das correntes de massa da DEDT. 

Corrente 
T P F Composição molar 

(K) (atm) (kmol/h) E B EB DEB 

 CT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

3 DEDT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Entrada C1 DEDT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Reciclo EB DEDT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Reciclo DEB DEDT 407 20 282,0 0,0000 0,0000 0,0003 0,9997 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% - 0,07% 

 CT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Produto DEDT 336,5 0,1 630,8 0,0000 0,0004 0,9994 0,0002 

 Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% - 

 

 
Tabela 5.4 – Dados das correntes de energia da DEDT. 

Corrente Referência Utilidade Consumo (MW) Diferença 

Q-101 
CT CW 15,79 

0,00% 
DEDT CW 15,79 

Q-102 
CT LPS 7,571 

0,00% 
DEDT LPS 7,571 

Q-103 
CT CW 11,56 

45,48% 
DEDT CW 6,302 

Q-104 
CT MPS 10,13 

38,08% 
DEDT MPS 6,272 

Q-105 
CT Eletricidade 0,0656 

0,00% 
DEDT Eletricidade 0,0656 

Q-106 
CT Eletricidade 0,0351 

0,00% 
DEDT Eletricidade 0,0351 

Q-107 
CT MPS 0,6642 

0,00% 
DEDT MPS 0,6642 

Q-108 
CT CW 0,0351 

0,00% 
DEDT CW 0,0351 

Q-109 
CT - - 

- 
DEDT Eletricidade 0,6642 



Para a DEDT, os desvios tiveram valores máximos de 0,07% na vazão molar e 

composição de DEB na corrente de reciclo de DEB. 

Quanto às reduções de consumo energético, pode-se perceber uma expressiva mudança, 

com reduções de cerca de 45% e 38% no condensador e no refervedor da segunda coluna de 

destilação, respectivamente. Esse valor de redução está de acordo com a heurística citada na 

seção 2.2.1, a qual cita que a técnica de destilação de múltiplo efeito tem capacidade de reduzir 

o total de consumo de energia de uma configuração de CDC em uma razão pelo número de 

efeitos, ou no caso, 2. Portanto, o potencial de redução de energia em um duplo efeito é de 

aproximadamente 50% e foi próximo de 42%, na DEDT. 

 

 

 

Figura 5.3 - PFD do processo C2RT no UniSim®. 



Tabela 5.5 – Dados das correntes de massa da C2RT. 

Corrente 
 T P F Composição molar 

 (K) (atm) (kmol/h) E B EB DEB 

 CT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

3 C2RT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Entrada C1 C2RT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Reciclo EB C2RT 314,90 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Reciclo DEB C2RT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0011 0,9989 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,01% 

 CT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Produto C2RT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 
Tabela 5.6 – Dados das correntes de energia da C2RT. 

Corrente Referência Utilidade Consumo (MW) Diferença 

Q-101 
CT CW 15,79 

0,00% 
C2RT CW 15,79 

Q-102 
CT LPS 7,571 

74,07% 
C2RT Eletricidade 1,963 

Q-103 
CT CW 11,56 

48,57% 
C2RT CW 5,945 

Q-104 
CT MPS 10,13 

0,00% 
C2RT MPS 10,13 

Q-105 
CT Eletricidade 0,0656 

0,00% 
C2RT Eletricidade 0,0656 

Q-106 
CT Eletricidade 0,0351 

0,00% 
C2RT Eletricidade 0,0351 

Q-107 
CT MPS 0,6642 

0,03% 
C2RT MPS 0,6644 

 

 
Para a C2RT, os desvios tiveram valor máximo de 0,01% na composição de DEB na 

corrente de reciclo de DEB. 



Quanto às reduções de consumo energético, a tecnologia se mostrou bastante efetiva, 

reduzindo em 74% para aquecimento da corrente de fundo da C1, ao utilizar o compressor 

elétrico para substituir o refervedor, movido a LPS. Com o resultado, espera-se um impacto 

positivo frente às emissões de CO2, pois essas são mais acentuadas em processos que utilizam 

maior volume de vapor para operações de aquecimento. 

 

 

 

Figura 5.4 - PFD do processo SC2RT no UniSim®. 

 

 
 

Tabela 5.7 – Dados das correntes de massa da SC2RT. 

Corrente 
T P F Composição molar 

(K) (atm) (kmol/h) E B EB DEB 

 CT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

3 SC2RT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Entrada C1 SC2RT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Reciclo EB SC2RT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Reciclo DEB SC2RT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Produto SC2RT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

 Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



Tabela 5.8 – Dados das correntes de energia da SC2RT. 

Corrente Referência Utilidade Consumo (MW) Diferença 

Q-101 
CT CW 15,79 

0,00% 
SC2RT CW 15,79 

Q-102 
CT LPS 7,571 

0,00% 
SC2RT LPS 7,571 

Q-103 
CT CW 11,56 

48,57% 
SC2RT CW 5,945 

Q-104 
CT MPS 10,13 

81,77% 
SC2RT Eletricidade 1,847 

Q-105 
CT Eletricidade 0,0656 

0,00% 
SC2RT Eletricidade 0,0656 

Q-106 
CT Eletricidade 0,0351 

0,00% 
SC2RT Eletricidade 0,0351 

Q-107 
CT MPS 0,6642 

0,00% 
SC2RT MPS 0,6642 

 

 
Para a SC2RT, os desvios das correntes de massa não apresentaram valor significativo 

em relação à CT. 

Quanto às reduções de consumo energético, a tecnologia se apresenta de forma 

interessante, reduzindo em cerca 81% o consumo energético para aquecimento da corrente de 

fundo da C2, utilizando o compressor elétrico no lugar do refervedor da mesma coluna, que 

utiliza MPS como sua utilidade de aquecimento. Portanto, espera-se um resultado ainda mais 

positivo quanto à emissão de CO2 para essa tecnologia em relação à C2RT, pois o MPS 

eliminado tem necessidades energéticas maiores para ser produzido do que o LPS. 



 

 
 

Figura 5.5 - PFD do processo C1RT no UniSim®. 

 

 
 

Tabela 5.9 – Dados das correntes de massa da C1RT. 

Corrente 
 T P F Composição molar 

 (K) (atm) (kmol/h) E B EB DEB 

 CT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

3 C1RT 432,8 20 1606 0,0040 0,6566 0,2893 0,0501 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 

 CT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Entrada C1 C1RT 431,3 19 1882 0,0001 0,5143 0,3358 0,1498 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,03% 0,00% 

 CT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Reciclo EB C1RT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9983 0,0016 0,0000 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% - 0,00% 

 CT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Reciclo DEB C1RT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Produto C1RT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 



Tabela 5.10 – Dados das correntes de energia da C1RT. 

Corrente Referência Utilidade Consumo (MW) Diferença 

Q-101 
CT CW 15,79 

42,72% 
C1RT CW 9,045 

Q-102 
CT LPS 7,571 

0,00% 
C1RT LPS 7,571 

Q-103 
CT CW 11,56 

0,00% 
C1RT CW 11,56 

Q-104 
CT MPS 10,13 

66,57% 
C1RT Eletricidade 3,386 

Q-105 
CT Eletricidade 0,0656 

0,00% 
C1RT Eletricidade 0,0656 

Q-106 
CT Eletricidade 0,0351 

0,00% 
C1RT Eletricidade 0,0351 

Q-107 
CT MPS 0,6642 

0,00% 
C1RT MPS 0,6642 

 

 
Para a C1RT, os maiores desvios das correntes de massa foram de 0,03% na fração 

molar de EB nas correntes 3 e de entrada da C1. 

Quanto às reduções de consumo energético, a tecnologia foi capaz de reduzir em cerca 

66% o consumo energético para aquecimento da corrente de fundo da C2 e, por motivos 

explicados anteriormente, essa redução se apresenta de forma positiva pelo motivo de o 

refervedor dessa coluna utilizar MPS. 

 

 

 

Figura 5.6 - PFD do processo SC1RT no UniSim®. 



Tabela 5.11 – Dados das correntes de massa da SC1RT. 

Corrente 
T P F Composição molar 

(K) (atm) (kmol/h) E B EB DEB 

 CT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

3 SC1RT 432,8 20 1606 0,0040 0,6567 0,2892 0,0501 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Entrada C1 SC1RT 431,3 19 1882 0,0001 0,5144 0,3357 0,1498 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Reciclo EB SC1RT 314,9 0,3 969,4 0,0001 0,9984 0,0015 0,0000 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Reciclo DEB SC1RT 407 20 282,2 0,0000 0,0000 0,0010 0,9990 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 CT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

Produto SC1RT 336,5 0,1 630,6 0,0000 0,0004 0,9995 0,0001 

 Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 
Tabela 5.12 – Dados das correntes de energia da SC1RT. 

Corrente Referência Utilidade Consumo (MW) Diferença 

Q-101 
CT CW 15,79 

27,42% 
SC1RT CW 11,46 

Q-102 
CT LPS 7,571 

57,22% 
SC1RT Eletricidade 3,239 

Q-103 
CT CW 11,56 

0,09% 
SC1RT CW 11,55 

Q-104 
CT MPS 10,13 

0,10% 
SC1RT MPS 10,12 

Q-105 
CT Eletricidade 0,0656 

0,00% 
SC1RT Eletricidade 0,0656 

Q-106 
CT Eletricidade 0,0351 

0,00% 
SC1RT Eletricidade 0,0351 

Q-107 
CT MPS 0,6642 

0,02% 
SC1RT MPS 0,6641 

 

 
Para a SC1RT, os desvios das correntes de massa não apresentaram valor significativo 

em relação à CT. 



Quanto às reduções de consumo energético, a tecnologia foi capaz de reduzir em cerca 

57% o consumo energético do processo de aquecimento do refervedor da C1. 

 

 
5.2 RESULTADOS - AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

 
 

Para a avaliação econômica, primeiramente foram calculados os custos de aquisição 

com equipamentos de cada tecnologia e os mesmos, já corrigidos pelo índice de CEPCI, estão 

apresentados na Tabela 5.13 e Figura 5.7. Pode-se observar que a maior fração de custos de 

aquisição se concentra nos custos com colunas, refervedores e condensadores e, nos casos de 

recompressão de vapor, com compressores. 

 

 
  Tabela 5.13 – Custos de aquisição de equipamentos em milhões de dólares.  

 

Processo Reatores 
Colunas, refervedores 

e condensadores 

Trocadores de 

calor 
Compressores Bombas 

CT $ 1,75 $ 3,10 $ 0,07 $ - $ 0,14 

DEDT $ 1,75 $ 3,13 $ 0,62 $ - $ 0,15 

C2RT $ 1,75 $ 2,55 $ 0,53 $ 3,68 $ 0,14 

SC2RT $ 1,75 $ 2,62 $ 0,81 $ 3,54 $ 0,14 

C1RT $ 1,75 $ 1,52 $ 1,26 $ 5,18 $ 0,14 

SC1RT $ 1,75 $ 1,44 $ 1,83 $ 5,04 $ 0,14 
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Figura 5.7 – Composição de custos de aquisição de equipamentos por tecnologia. 

 

 
De imediato, é possível perceber que as tecnologias com intensificação de processos se 

apresentam com maior valor de aquisição de seus equipamentos e devem, portanto, compensar 

o CAPEX maior com OPEX menores, para que possam ser viáveis economicamente. As 

tecnologias de recompressão de vapor tiveram seu custo de aquisição significantemente 

acrescidos por causa de seus compressores, que são equipamentos de custo de aquisição elevado 

e, portanto, essas deveriam contrabalancear mais intensamente em custos de operação, do que 

a DEDT. 

Utilizando as referências apresentadas Tabelas 4.3 e 4.4 foi possível obter o resultado 

de CDT, OPEX e, também, dos rendimentos financeiros das tecnologias. Como resultado, a 

Tabela 5.14 reúne as quantias citadas por tecnologia e é apresentado, também, o resultado de 

VPL, TIR, IL e Payback, em milhões de dólares americanos. 

43% 
40% 53% 

49% 

11% 
6% 9% 

13% 18% 

61% 55% 
29% 30% 

15% 14% 

35% 31% 20% 20% 18% 17% C
u

st
o

 d
e 

aq
u

is
iç

ão
 d

e 
eq

u
ip

am
en

to
s 

(M
$

) 



  Tabela 5.14 – Parâmetros para avaliação econômica.  
 

Parâmetros CT DEDT C2RT SC2RT C1RT SC1RT 

Aquisição de equipamentos, M$ 5,1 5,6 8,6 8,9 9,8 10,2 

CDT, M$ 11,5 12,9 19,7 20,2 22,4 23,2 

Utilidades, M$ 5,1 4,1 4,2 3,4 4,2 4,9 

Matéria prima, M$ 675,1 675,1 675,1 675,1 675,1 675,1 

OPEX, M$ 703,5 702,5 703,2 702,3 703,3 704,1 

Faturamento, M$ 710,3 710,3 710,3 710,3 710,3 710,3 

Lucro bruto, M$ 6,8 7,8 7,1 7,9 7,0 6,2 

VPL, M$ 24,1 27,9 18,8 22,5 15,7 11,1 

TIR, % 44,2% 45,3% 24,8% 27,5% 20,3% 16,3% 

IL, % 3,00 3,06 1,91 2,06 1,67 1,46 

Payback, anos 2,37 2,30 4,21 3,83 5,02 5,98 

 
 

Como a TIR deve ser superior à taxa de juros utilizada na análise do fluxo de caixa 

(6,90%, conforme mencionado anteriormente), os valores de VPL devem ser maiores que zero 

e o IL exigido é maior que 1, todos projetos foram considerados economicamente viáveis. 

A Figura 5.8 apresenta, em termos relativos, os valores de CDT, VPL, custos anuais 

com utilidades, e consumo energético para cada uma das alternativas, com normalização 

realizada dividindo cada termo avaliado pelo maior valor da série. 
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Figura 5.8 – Comparações relativas entre tecnologias. 

 
 

É perceptível que, embora tenham resultados econômicos insuficientes para atingir o 

desempenho do processo convencional, os projetos com a tecnologia de recompressão de vapor 
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(C2RT, SC2RT, C1RT, SC1RT) são notavelmente eficientes em termos energéticos com 

reduções no consumo energético de 30%, 45%, 37% e 24% e redução de custos de utilidades 

de 18%, 44%, 19% e 5%, respectivamente, em comparação com CT. A SC1RT apresentou os 

resultados menos interessantes, com o maior CDT de todos os casos estudados e menor 

diferença em termos de custos de utilidades em relação ao CT. 

A evolução do fluxo de caixa para cada tecnologia é apresentada na Figura 5.9. É 

importante citar que como antecipado anteriormente, os resultados de COPs calculados foram 

consideravelmente baixos para as tecnologias de recompressão de vapor e, por isso, esses 

projetos potencialmente não teriam vantagem econômica em relação ao CT. Portanto, o método 

de utilização dos COPs para estudo prévio de viabilidade foi validado como uma maneira 

simples e eficaz de análise econômica para implementação dessa tecnologia. A destilação de 

duplo efeito se mostrou como a única alternativa viável para substituição da tecnologia 

convencional, apresentando melhores resultados econômicos em todos os fatores calculados, 

nomeadamente, VPL 15% superior, TIR 1,2% superior, IL 2% superior e Payback 2,9% 

inferior. 
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Figura 5.9 – Desenvolvimento do fluxo de caixa das alternativas estudadas. 

 
 

É importante se esclarecer o valor próximo referentes às TIRs da CT e da DEDT. 

Conforme citado na seção 2.3.1, uma vez que todos os projetos são mutuamente exclusivos, ou 

seja, a seleção de um em particular exclui a construção dos outros, o VPL é o método indicado 

para um julgamento adequado e deve ser imperativo na decisão do administrador financeiro, 
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frente aos outros. Portanto, mesmo nos casos em que existe um conflito, ou seja, quando um 

determinado projeto tem um VPL maior, mas uma TIR menor, a regra mencionada deve ser 

seguida. Como nesse estudo todas as tecnologias alternativas de produção têm a mesma escala, 

o tempo dos recebimentos dos fluxos de caixa é um fator que pode levar a uma escolha 

equivocada, refletida por uma TIR discordante do VPL (ROSS et al., 2013). Para ilustrar esse 

fenômeno, foi realizada um estudo de caso aumentando os custos estimados de aquisição de 

equipamentos da DEDT para verificar em qual caso a análise do VPL e da TIR é inconsistente. 

A curva de VPL em função da taxa de juros aplicados no fluxo de caixa para as tecnologias CT 

e DEDT revela taxas de crossover, sob as quais ambas as tecnologias são equivalentes em 

termos de geração de capital. Isso é derivado da maior sensibilidade da alternativa DEDT à taxa 

de juros usada na análise de fluxo de caixa e é exibida na Figura 5.10. O leitor pode observar 

os fenômenos citados, em que as curvas se cruzam a uma taxa de desconto de aproximadamente 

22,5% e 10% para arranjos com valores de CDT acrescidos de 10% (DEDT + 10%) e 20% 

(DEDT + 20%), respectivamente, em  que a escolha de qualquer uma das tecnologias é 

igualmente lucrativa. 
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Figura 5.10 – Estudo de caso entre taxa de juros e VPL para tecnologias CT e DEDT. 
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Sob a taxa de juros de 6,9% a.a., a qual foi utilizada nos estudos desse trabalho, 

observou-se que somente no caso que a DEDT tivesse seu CDT acrescido em aproximadamente 

23% os VPLs se tornariam equivalentes, o que demonstra a vantagem econômica da DEDT 

frente à CT. Em taxas inferiores a essa, o valor de penalização à DEDT teria que ser ainda 

maior, para que as duas opções se igualassem em termos de geração de valor. 

De acordo com a KPMG (2018) o custo médio ponderado do capital (WACC – Weighted 

Average Cost of Capital) para indústrias químicas e farmacêuticas foi igual a 7,0% no biênio 

de 2017-2018. Em avaliações econômicas, essa taxa é utilizada em fluxos de caixa no lugar da 

taxa de juros, uma vez que essa mede o retorno mínimo esperado de uma empresa para satisfazer 

seus acionistas (ROSS et al., 2013). Portanto, a taxa de 6,9% está apropriadamente ajustada 

para o cálculo do fluxo de caixa do presente estudo e, dessa forma, a DEDT se reafirma mais 

uma vez como a alternativa de escolha correta do ponto de vista econômico. 

É relevante citar que se fosse considerado um tempo de operação de 20 anos, a 

alternativa SC2RT teria sido suficientemente lucrativa para a substituição da CT, com um VPL 

superior à mesma de 1,1 milhões de dólares. No entanto, 10 anos foram julgados suficientes 

para a análise do fluxo de caixa, devido à taxa de depreciação fixa de 10% adotada neste estudo, 

que influencia apenas os primeiros 10 fluxos de caixa anuais. 

Conforme discutido anteriormente, os arranjos de recompressão de vapor resultaram em 

processos ecologicamente melhorados, com redução significativa do custo de utilidades e de 

consumo de energia em comparação com CT. Apesar dos parâmetros reduzidos citados, essas 

tecnologias não foram capazes de superar a maior barreira com a implementação dessa técnica, 

o alto custo de aquisição com compressores. Na Figura 5.11, demonstra-se a fração dos custos 

de aquisição com esses, a qual corresponde a até 48% da composição total de custos de compra 

de equipamentos, no caso da C1RT. 

 

 
Figura 5.11 – Composição de custos das tecnologias de recompressão de vapor. 



Esse custo é notavelmente elevado por razão da equação de custo com aquisição de um 

compressor ser exponencial em relação à pressão de descarga. Para ilustração, na Figura 5.12 

foi realizado um estudo de caso da compressão das correntes de topo de C1 (5.12a) e C2 (5.12b), 

demonstrando o comportamento das curvas de custo, consumo energético e temperatura da 

corrente de saída. 
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Figura 5.12 – Estudo de caso para custos de aquisição de compressores para as correntes de 

topo: (a) da primeira coluna e (b) da segunda coluna. 

 
Além disso, é necessário quantificar o impacto do custo da eletricidade nos projetos de 

compressão de vapor, uma vez que essa utilidade é mais cara do que as outras presentes no 

estudo. A Figura 5.13 ilustra o detalhamento dos custos anuais com utilidades para cada 

tecnologia, onde se pode observar que a eletricidade é responsável por 24%, 28%, 41% e 33% 
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do custo total anual de utilidades nas configurações C2RT, SC2RT, C1RT e SC1RT, 

respectivamente. 

 

CT 

DEDT 

C2RT 

SC2RT 

C1RT 

SC1RT 

$- $1,0 $2,0 $3,0 $4,0 $5,0 

Custos com utilidades, M$ 

 

Figura 5.13 – Composição de custos com utilidades para as tecnologias. 

 
 

Se o alto custo associado a essa fonte de energia em particular pudesse ser reduzido ao 

patamar do preço do vapor (que corresponde a quase metade do preço da eletricidade), as 

tecnologias de recompressão de vapor seriam, certamente, uma opção interessante. A fim de 

verificar qual limite de custos anuais com utilidades cada tecnologia deveria apresentar para se 

igualar ao resultado financeiro de CT, uma relação linear entre custos com aquisição de 

equipamentos e custo com utilidades é proposta na Figura 5.14, forçando o resultado do VPL a 

ser o mesmo do processo convencional, ou seja, 24,1 milhões de dólares. 

É perceptível a grande penalidade que o caso SC1RT sofre nesse quesito, uma vez que 

há um custo com utilidades de cerca de 112% acima do que é necessário para se equiparar 

financeiramente à CT. 
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Figura 5.14 – Regressão linear dos limites de custos com utilidades em relação ao custo de 

aquisição de equipamentos para equivalência financeira com CT. 

 

 
5.3 – RESULTADOS - AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 

 
 

Por fim, no que se refere aos aspectos ambientais, a avaliação das emissões de CO2 foi 

realizada de acordo com a descrição da metodologia contida no capítulo 4, cujos resultados 

estão disponibilizados na Tabela 5.15, nos quais foi considerado o uso de gás natural como 

combustível. 

 

 
Tabela 5.15 – Emissões de CO2 das tecnologias. 

 

Processo kg CO2/h Redução nas emissões de CO2 

CT 4370,2 0,0% 

DEDT 3414,6 21,9% 

C2RT 2840,5 35,0% 

SC2RT 2013,4 54,1% 

C1RT 2139,2 51,1% 

SC1RT 2942,9 32,7% 

y = -0,5491x + 7,8951 

R² = 1 
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6% 

88% 

8% 

84% 

É importante ressaltar o notável resultado das tecnologias de recompressão quanto à 

emissão de CO2, com redução de 54,1% no caso SC2RT e mais de 30% nos demais. Conforme 

discutido anteriormente, o fator de emissão de eletricidade do Brasil (0,0227 kgCO2/GJ) é 

notavelmente reduzido em relação a outros países devido à sua matriz energética, beneficiando 

assim, tecnologias que utilizam equipamentos elétricos. A Figura 5.15 apresenta a contribuição 

percentual para a taxa de emissão de CO2 por equipamento e tem objetivo de demonstrar que, 

mesmo em tecnologias de consumo de eletricidade intensivo, os equipamentos a vapor ainda 

são os principais contribuintes para o total de emissões. Esses resultados foram obtidos 

considerando o gás natural como combustível de queima nas caldeiras de geração de vapor. 
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Figura 5.15 – Contribuição dos equipamentos para emissão de CO2 total por tecnologia. 

 

 
 

A fim de estender a discussão acerca de fontes de queima de outros substâncias para 

geração de calor, incluindo materiais renováveis, uma comparação para diferentes combustíveis 

foi realizada. Os novos dados de emissão de CO2 são obtidos por meio da equação apresentada 

na seção 2.2.2, alterando os valores de NHV e C%. Esses, estão dispostos na Tabela 5.16 e os 
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resultados de emissões com a utilização dos mesmos está representado na Figura 5.16 em 

colunas agrupadas pelo tipo de material de queima e descritos na Tabela 5.17. 

 

 
Tabela 5.16 – Dados para cálculo de emissão de CO2 de diferentes fontes combustíveis. 

 

Combustível NHV (kJ/kg) C% (kg) Referência 

Gás Natural (GN) 51.600,0 75% Gadalla et. al, 2005 

Óleo combustível pesado (OCB) 39.771,0 86,5% Gadalla et. al, 2005 

Carvão de linhito (CL) 29.400,0 88,5% Kozlov et. al, 2015 

Palha 35.160,0 56,4% Kozlov et. al, 2015 

Lignina (Lig) 19.720,0 54,2% Kozlov et. al, 2015 

Hulha 29.000,0 75,0% Forest research, 2019 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 46.000,0 82,0% Forest research, 2019 

Diesel 42.800,0 86,0% Forest research, 2019 

Bioetanol (BEt) 27.000,0 52,0% Forest research, 2019 

Biodiesel (BDie) 37.000,0 77,0% Forest research, 2019 

Milho 17.000,0 42,1% Clarke e Preto, 2011 

Canola 28.000,0 60,8% Clarke e Preto, 2011 

Casca de Arroz (CA) 14.485,0 35,0% Kumar et. al, 2015 

Talo de Algodão (TA) 15.608,1 41,0% Kumar et. al, 2015 
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Figura 5.16 – Emissões de CO2 por tecnologia com diferentes materiais de queima. 
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Tabela 5.17 – Descritivo das emissões de CO2 por tecnologia. 
 

Tecnologia CT DEDT C2RT SC2RT C1RT SC1RT 

Combustível  Emissões de CO2 (kg/h)  

GN 4.370,2 3.414,6 2.840,5 2.013,4 2.139,2 2.942,9 

OCB 6.500,7 5.078,3 4.145,5 2.919,0 3.044,8 4.247,0 

CL 8.989,0 7.021,4 5.669,6 3.976,8 4.102,6 5.770,0 

Palha 4.792,4 3.744,3 3.099,1 2.192,9 2.318,6 3.201,3 

Lig 8.212,8 6.415,3 5.194,1 3.646,8 3.772,6 5.294,9 

Hulha 7.728,4 6.037,0 4.897,4 3.440,9 3.566,7 4.998,4 

GLP 5.329,5 4.163,7 3.428,1 2.421,2 2.547,0 3.530,1 

Diesel 6.006,4 4.692,3 3.842,7 2.708,9 2.834,7 3.944,4 

BEt 5.757,3 4.497,8 3.690,1 2.603,0 2.728,8 3.792,0 

BDie 6.220,5 4.859,5 3.973,8 2.799,9 2.925,7 4.075,4 

Milho 7.400,8 5.781,2 4.696,8 3.301,7 3.427,5 4.797,9 

Canola 6.490,2 5.070,1 4.139,0 2.914,6 3.040,4 4.240,5 

CA 7.221,1 5.640,9 4.586,7 3.225,3 3.351,1 4.687,9 

TA 7.849,6 6.131,7 4.971,7 3.492,5 3.618,3 5.072,6 

 

 
Conforme observado, o uso de gás natural (GN) proporcionou a melhor opção ambiental 

de acordo com os cálculos. Vale destacar os resultados razoáveis do uso de biomassa como a 

palha, que teve um aumento de apenas 9,6% nas emissões de CO2 em relação ao uso de GN 

(cerca de 4790 kg CO2/h para a CT). Além disso, o uso de combustíveis renováveis derivados 

da biomassa é pertinente devido à sua captura de CO2 no crescimento das lavouras, evitando a 

liberação o gás pela combustão dos hidrocarbonetos aprisionados nos combustíveis fósseis. Por 

fim, o uso de diferentes tipos de carvão se apresentou como menos amigável ao meio ambiente 

quando comparado às demais fontes investigadas, principalmente o linhito, com taxa de 

emissão de quase 9000 kg CO2/h, no caso CT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSÃO 
 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do presente trabalho, assim como 

sugestões para futuros estudos relacionados ao processo de produção de EB com auxílio de 

técnicas de intensificação de processos. 

 

 
6.1 CONCLUSÕES 

 

 
 

Essa dissertação descreveu cinco processos alternativos intensificados distintos para o 

processo de produção de EB convencional proposto por Luyben (2010), sendo eles, DEDT, 

C2RT, SC2RT, C1RT e SC1RT. As condições e parâmetros de operação de todas as tecnologias 

foram obtidos com o auxílio da simulação de processos no software UniSim® Design Suite 

R390.1 e detalhados nas seções anteriores, com as correspondentes modificações propostas no 

arranjo dos equipamentos. Por fim, todos os projetos foram avaliados entre si quanto às suas 

viabilidades econômica e ambiental. 

Após a realização da avaliação econômica, os resultados financeiros demonstraram que 

nem todas as abordagens de intensificação foram economicamente viáveis para substituir a 

tecnologia convencional em um período de 10 anos. Nesse trabalho, foi possível concluir que 

a destilação de duplo efeito foi o projeto mais interessante sob o aspecto econômico dentre as 

alternativas apresentadas, sendo a responsável pelo maior VPL (27,9 M$), maior TIR (45,3%), 

maior IL (3,06%), e, também, o menor Payback (2,3 anos). 

Além dos resultados econômicos, todas as alternativas de intensificação foram avaliadas 

ambientalmente quanto às suas respectivas emissões de CO2. O projeto DEDT demonstrou uma 



diminuição de 21,9% nas emissões de carbono em relação ao esquema convencional, enquanto 

nos projetos de recompressão de vapor, nomeadamente C2RT, SC2RT, C1RT e SC1RT, tal 

redução foi de 35%, 54,1%, 51,1% e 32,7%, respectivamente. 

 

 
6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 
 

Como sugestões para trabalho futuros relacionados ao processo de produção de EB e 

suas análises comparativas de avaliação econômica e ambiental, são apresentadas as seguintes 

recomendações: 

 Considerar políticas de crédito de CO2 como uma fonte de rendimento no fluxo de caixa, 

a fim de reavaliar a viabilidade econômica das alternativas com recompressão de vapor; 

 Realizar estudos de controle e operacionalidade nas alternativas intensificadas frente à 

convencional, uma vez que quanto maior a complexidade, maior é a dificuldade desses, 

devido à natureza não linear dos processos; 

 Estudar a ecoeficiência dos processos considerando aspectos de segurança, eficiência 

exergética e outros fatores ambientais; 

 Desenvolver uma nova metodologia de estimativa de viabilidade econômica de 

tecnologias de recompressão de vapor, tendo o ponto de partida de cálculo de COPs; 

 Desenvolver no UniSim® Design Suite R390.1 novas alternativas de intensificação, 

como a tecnologia de destilação com parede dividida e avalia-la frente às outras; 
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