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RESUMO 

O controle de processos é uma das áreas que mais cresce na engenharia, devido à 

necessidade de processos mais eficientes e seguros. A simulação de processo, por permitir a 

análise do controle, é de fundamental importância nesse contexto. Este trabalho apresenta a 

simulação e controle de uma planta de produção de metanol a partir da reforma a vapor do 

metano. A simulação foi realizada no software UniSimTM da Honewell. 

 

Palavras-Chave: Controle de processos, Simulação Dinâmica, Metanol 
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ABSTRACT 

Process control is one of the fastest growing engineering areas due to the need for more 

efficient and safety processes. Process simulation, due to the fact that it allows control analysis, 

has fundamental importance in this context. This work presents the simulation and control of a 

methanol production plant from methane steam reforming. The simulation was performed in 

Honewell’s UniSimTM software. 

 

Key-Words: Process control, Dynamic Simulation, Methanol  
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Capítulo 1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1. Introdução 

Sistemas de processos operando correta e eficientemente estão se tornando cada vez 

mais importantes na indústria química; requisitos como segurança e especificações ambientais 

estão ficando mais rigorosos. O lema "Segurança, em primeiro lugar" é comumente encontrado 

em quase em todo o mundo. Hoje em dia, observa-se em locais de trabalho que existe certo 

vigor nas padronizações de segurança para operar em conformidade com as práticas de 

segurança de processos (SWUSTE et al., 2016). 

O desenvolvimento tecnológico na última década tem feito dos simuladores um meio 

para treinar os engenheiros e operadores antes de operar uma planta. A adoção de simuladores 

de treinamento tem sido amplamente praticada nas indústrias onde o investimento de capital é 

alto, ou são processos com altas complexidades e enormes consequências perigosas em caso 

de falha e isso não se limita unicamente aos processos químicos, também aparecem nas 

indústrias de aviação, navegação, energia e energia, sistema médico e nuclear (POE e 

MOKHATAB, 2017). 

A simulação de processos permite que um processo seja analisado sem que ele ocorra 

na prática, ou seja, permite analisar uma planta industrial sem que ela esteja operando, 

simulando os processos; e a simulação do controle de processo permite avaliar quais são as 

variáveis de processo que mais afetam o bom funcionamento da planta, e quais são as variações 

permitidas para essas variáveis. 

O controle de processos é uma área de fundamental importância em qualquer setor de 

Engenharia. É o controle de processos que permite o bom funcionamento de uma planta 

industrial que produz de forma contínua. 

Através da modelagem e simulação dinâmica se tem uma melhor concepção, 

otimização e operação de um processo químico ou de uma refinaria. Certamente uma planta 

real nunca opera em estado estacionário, pois existem certas perturbações que ocorrem em 

plantas reais, como perturbações na alimentação e variações nas condições ambientais, 

incrustações nas paredes dos trocadores de calor e ou a degradação de um catalisador, que 

constantemente submetem as condições operacionais a variações e não são contabilizadas no 

modo de estado estacionário. O estudo do comportamento transitório do processo é a única 
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maneira de mostrar como a planta funciona na vida real. Um software de simulação dinâmico, 

como UniSim ™, pode ser usado para aproximar o comportamento transitório do processo.  

Neste trabalho, foi abordada a simulação dinâmica no processo de produção do 

metanol, que é um importante intermediário químico, além de importante combustível na 

sociedade contemporânea. Por isso, vários métodos para sua produção vêm sendo estudados e 

aprimorados. 

1.2. Objetivos 

Os principais objetivos deste trabalho de conclusão de curso são: 

� Obter uma melhor compreensão do software comercial de simulação dinâmica para 

o processo de produção de metanol pela via da reforma a vapor do metano e 

construir um modelo dinâmico a partir de um modelo estacionário. A simulação do 

processo foi realizada com o software UniSim™ Design Suite R400. 

� Estudar quão bem o simulador é adequado para a simulação deste tipo de processo 

e explorar os prós e contras do programa como um simulador dinâmico do processo.  

� Explorar as configurações do sistema de controle automático do processo e avaliar 

como funcionam em relação à estabilização do processo, obtendo assim uma melhor 

compreensão dos controladores. 

1.3. Organização do texto 

O trabalho está organizado em 6 capítulos, sendo o primeiro a introdução, o segundo a 

revisão bibliográfica, o terceiro a metodologia empregada, o quarto os resultados e discussões, o 

quinto a conclusão e o sexto sugestões para trabalhos futuros.  

No Capítulo 1 é apresentada uma visão geral do escopo do trabalho. 

No Capítulo 2 são apresentados conceitos importantes para o entendimento do trabalho, 

como alguns processos de produção de metanol, a importância do metanol para a sociedade 

contemporânea e sua influência no meio ambiente, além da instrumentação necessária para o 

controle de processos e informações sobre o software utilizado na simulação.  

 No Capítulo 3 é descrita a metodologia científica utilizada no trabalho, tendo como 

base de estudo a planta de produção de metanol e as correntes e variáveis de processo utilizadas 

no software de simulação UniSim™. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos do estudo realizado no capítulo 

anterior e a análise desses resultados e comparação com a literatura existente.  
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No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões dos resultados obtidos, além de 

ponderações sobre o trabalho. 

No Capítulo 6 são apresentadas sugestões de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são apresentados os assuntos essenciais ao entendimento do trabalho. 

São abortados temas como a importância do metanol, os processos de produção de metanol, a 

influência do metanol em relação ao desenvolvimento sustentável. Aspectos sobre 

instrumentação e controle de processos também são analisados. 

  

2.1. Importância da Produção de Metanol 

O Metanol, também conhecido como álcool metílico ou álcool de madeira, é um álcool 

polar, solúvel em água, com ponto de fusão -97,6℃ e ponto de ebulição 64,6℃ à pressão 

atmosférica e densidade 796kg/m3 a 20℃. 

O metanol é um biocombustível bastante utilizado nas indústrias químicas. Ele é um 

importante solvente industrial, apresentando grande eficiência na dissolução de alguns sais; é 

matéria prima para síntese de diversos produtos químicos, como formaldeído, ácido acético, 

clorometanos, metil metracrilato, tereftatato dimetílico e metilaminas, por exemplo (ARTHUR, 

2010).  

A utilização do Metanol como combustível é duramente criticada, pois ele polui o meio 

ambiente e é extremamente tóxico. Outro problema é que em casos de incêndios, há 

dificuldades no controle da chama já que ela é limpa e clara. 

Metanol é uma commodity global. Ele pode ser usado como combustível e como 

matéria prima para muitos processos químicos, sendo o principal reagente para síntese de 

muitos compostos. Metanol é vital para a vida moderna (CARBON RECYCLING 

INTERNATIONAL, 2017).  

2.2. Tecnologias de Produção de Metanol 

As tecnologias comerciais de produção de metanol são compostas por três seções de 

processo listadas abaixo: 

- Preparação de gás de síntese 

- Síntese de metanol 

- Purificação do metanol 
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Este método de gás de síntese consiste em uma mistura de hidrogênio (H2), monóxido 

de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2). 

O processo de produção de metanol a partir do gás de síntese consiste basicamente das 

três seguintes equações: 

CO+2H2 ⇌ CH3OH ∆H298k=	-91 kJ/mol (2.1) 

CO2+3H2 ⇌CH3OH+H2O ∆H298k=	-49.6 kJ/mol (2.2) 

CO2+ H2 ⇌ CO+H2O ∆H298k=	41 kJ/mol (2.3) 

 

Como todas as três equações são reversíveis, as condições de temperatura, pressão e 

composição são importantes fatores a serem controlados. É importante observar que as reações 

mostradas nas Equações (2.1) e (2.2) são exotérmicas e, portanto, o meio precisa ser resfriado. 

Durante muito tempo, achou-se que a principal fonte para produção de Metanol 

consistia na reação entre monóxido de carbono e hidrogênio (Equação 2.1) e que o dióxido de 

carbono precisava ser retirado do meio reacional. Porém, estudos mostraram que o CO2 é o 

principal composto convertido a metanol, enquando o CO atua como agente redutor para o 

oxigênio na superfície do catalisador. 

A Equação 2.3 é conhecida como Water Gas Shift (WGS) Reversível e produz 

monóxido de carbono a partir de Dióxido de Carbono e Hidrogênio. O Monóxido de Carbono 

então reage com o Hidrogênio para produzir Metanol (Equação 2.1). 

A taxa ideal H2/CO para produção de Metanol é aproximadamente 2. 

A seção do preparo do gas de síntese pode ser realizado por diversas técnicas tais como: 

Síntese por mistura de gases ; Sintese de gás natural, Síntese a partir do Carvão, Síntese a partir 

de biomassa e por outros métodos (ARTHUR, 2010). Em seguida, estão descritas brevemente 

as técnicas da obtenção do gás de síntese. 

 

2.3. Métodos de preparação de gás de síntese 

Gás de síntese é a mistura de H2 e CO, utilizada em vários processos químicos, como 

por exemplo, a síntese de metanol. O gás de síntese usada para produção de metanol é 

caracterizado pelo módulo M, que é a taxa estequiométrica (H2-CO2)/(CO+CO2), e deve ser 2 

para uma produção eficiente de metanol (ARTHUR, 2010). 

A Tabela 2.1 resume os processos, matéria-prima e catalisadores usados na preparação 

de gás de síntese. 
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Tabela 2.1: Matéria-prima, processo e catalisador para produção de gás de síntese 

Matéria Prima Processos e Reações Principais Catalisadores 

Gás Natural 

Reforma a Vapor 

CH4+ H2O ⇌ CO+	3H2 

Ni ou Al2O3 

 

Oxidação Parcial 

CH4+0.5O2 ⇌ CO+2H2 

Pt/CeZrO2/Al2O3 

Reforma Seca 

CH4+ CO2 ⇌ 2CO+2H2 

Ni/ Al2O3 

Ni/CeO2/ Al2O3 

Reforma Autotérmica 

CH4+2O2 ⇌ CO2+2H2O 

CH4+H2O ⇌ CO+	3H2 

CO2+H2 ⇌ CO+	H2O 

Ni ou Suportes Refratários 

Carvão  Gaseificação 

C+0.5O2 ⇌ CO 

C+H2O ⇌CO + H2 

 

---------------- 

Biomassa Gaseificação --------------- 

 

2.3.1  Produção de Gás de Síntese a partir de Mistura de Gases  

É possível obter o gás de síntese através da mistura simples dos gases que o compõem 

(H2 e CO). É uma forma simples e direta, mas bastante custosa, já que é necessário ter 

hidrogênio e monóxido de carbono puros e estocados para que sejam misturados.  

2.3.2  Produção do Gás de Síntese a partir do Gás Natural 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves formada por decomposição de 

matéria orgânica a altas pressões e temperaturas no subsolo. Por isso, antes do Gás Natural 

poder ser processado, ele deve passar por um tratamento de purificação, para retirar impurezas, 

principalmente derivados de enxofre, pois eles envenenam os catalisadores.  

a) Reforma a Vapor 

É o método mais tradicional para produção de Gás de Síntese: gás metano e vapor são 

misturados a altas temperatura e pressão na presença de catalisador e formam monóxido de 
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carbono e hidrogênio (Equação 2.4). A mistura gasosa é aquecida em trocadores de calor casco 

e tubo a fim de obter o calor necessário (≈ 850℃) para que a reação de formação do gás de 

síntese ocorra (ORNELAS, 2007). 

As equações que representam esse processo são: 

 

CH4+ H2O ⇌ CO+ 3H2 ∆H298k=	206 kJ/mol (2.4) 

CO + H2O	⇌ CO2+ H2 ∆H298k= -41 kJ/mol (2.5) 

CO2 + 4H2	⇌ CH4+ 2H2O ∆H298k= -165 kJ/mol (2.6) 

 

A Equação 2.4 representa a reforma a vapor propriamente dita, a Equação 2.5 é a WGS 

e a Equação 2.6 representa a reação de metanação. 

Geralmente, CO2 é adicionado à mistura gasosa antes da síntese do metanol, mas ele 

também pode estar presente no gás natural alimentado no processo. 

A reforma a vapor produz um excesso de hidrogênio. Esse excesso é queimado e produz 

calor para a reforma a vapor ou outro processo.  

A reforma a vapor é um processo fortemente endotérmico e necessita portanto de muito 

calor para ocorrer. Parte desse calor pode ser obtido do próprio processo de produção do 

metanol, mas geralmente a maior parte provém da queima de um pouco do gás natural. 

 

b) Oxidação Parcial 

Outro processo usado para síntese do gás de síntese é a oxidação parcial, originalmente 

desenvolvida pela Shell na década de 1950. 

 

CH4+0.5O2 ⇌ CO+2H2 ∆H298k=-35 kJ/mol (2.7) 

CO+0.5O2 ⇌CO2 ∆H298k=-284 kJ/mol (2.8) 

H2+ 0.5O2 ⇌ H2O ∆H298k=-242 kJ/mol (2.9) 

 

O processo de oxidação parcial para produção de metano é levemente exotérmico e 

ocorre em fase gasosa via radicais livres. Um pequeno excesso de oxigênio é necessário para 

favorecer a formação de dióxido de carbono e água e aumentar a temperatura até a faixa 

desejada (1000-1200℃) (LANGE, 2001). 

O gás de síntese obtido na oxidação parcial tem módulo de aproximadamente 1,6. 
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O maior custo do processo de oxidação parcial é uma planta de produção de oxigênio 

para evitar a necessidade de equipamentos muito grandes para a oxidação e a separação do 

nitrogênio após a oxidação.  

c) Reforma Seca 

Reforma Seca é o processo onde o gás de síntese é produzido a partir de dióxido de 

carbono e metano, sem o uso de vapor. 

CH4+ CO2 ⇌ 2CO+2H2 ∆H298k=247 kJ/mol (2.10) 

 

A reação é mais endotérmica que a reforma a vapor e produz menos hidrogênio do que 

o necessário para a síntese de metanol. Essa é uma desvantagem para a síntese de metanol. 

 

d) Reforma Autotérmica 

A Reforma Autotérmica é um processo que produz uma razão H2/CO mais baixa. Ela 

ocorre com a adição de oxigênio à reforma a vapor. A reforma autotérmica não é usada sozinha, 

de modo que um reator de pré-reforma é usado para converter cerca de 35 a 45% do metano e 

o reator da reforma autotérmica converte o restante. O suplemento de oxigênio é obtido com 

ar.  

O gás de síntese produzido pela reforma autotérmica tem um módulo entre 1,7 e 1,8, 

ou seja, é deficiente em hidrogênio. Para se ter o módulo igual a 2, ou há remoção do dióxido 

de carbono do gás de síntese ou adição de hidrogênio através de algum reciclo (ARTHUR, 

2010). 

2.3.3  Produção do Gás de Síntese a partir do Carvão 

O processo para converter carvão em gás de síntese é uma combinação entre oxidação 

parcial e gaseificação (OLAH et al., 2009). 

 

C+0.5O2 ⇌ CO ∆H298k=-29.4 kcal/mol (2.11) 

C+H2O ⇌CO + H2 ∆H298k=31.3 kcal/mol (2.12) 

CO + H2O ⇌ CO2+ H2 ∆H298k=-9.8 kcal/mol (2.13) 

CO2 + C ⇌ 2CO  ∆H298k= 40.8 kcal/mol (2.14) 

 

As condições de projeto e processo variam muito dependendo da comprosição do 

carvão usado na alimentação.O gás de síntese produzido possui um déficit de hidrogênio e a 
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reação WGS (Equação 2.13) precisa ocorrer para aumentar a taxa H2/CO; além disso, esse gás 

de síntese precisa de maior purificação do que aquele produzido a partir do gás natural. 

 

2.4. Tecnologias de Síntese de metanol 

A síntese do metanol a partir do gás de síntese é um dos processos industriais mais 

tecnicamente desenvolvidos. 

A primeira unidade de síntese industrial foi construída pela BASF em 1923, na 

Alemanha. O processo implementado corresponde à síntese a alta pressão, onde as condições 

operacionais são 250-300 bar e 320-450℃. O sistema catalítico consistia de óxido de zinco e 

óxido de cromo (TIJM et al., 2001). 

Em 1966, a Imperial Chemical Industries (ICI) apresentou um catalisador de 

Cu/ZnO/Al2O3 de alta atividade e conseguiu a síntese de metanol a baixa pressão (30-50 bar e 

200-300℃). Essa é a tecnologia atualmente empregada. No entanto, o catalisador de 

Cu/ZnO/Al2O3 é desativado permanentemente a altas temperaturas, o que requer um controle 

de temperatura mais efetivo. 

Existem quatro tipos típicos de reatores usados na síntese de metanol: adiabático, 

steam-rasing, quench e tube-cooled (ORNELAS, 2007). Eles estão apresentados na Figura 2.1: 

 
Fonte: Ornelas, 2007  

Figura 2.1: Reatores de síntese de metanol 

 

Reatores adiabáticos são instalados em série com uma caldeira de recuperação de calor 

entre cada um dos leitos. 
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Reatores steam-raising possuem duas configurações: ou o catalisador está nos tubos e 

água de caldeira em ebulição está no casco atuando como refrigerante, ou o catalisador está no 

casco e a água está nos tubos, sendo este arranjo similar ao tube-cooled. 

Os reatores tipo quench são reatores ICI padrão para plantas industriais em larga escala. 

Parte do gás circulante é pré-aquecido e alimentado no reator, enquanto o remanescente é usado 

como gás para resfriamento e é admitido no leito catalítico por distribuidores para controlar as 

temperaturas nos leitos. 

Os reatores do tipo tube-cooled têm um projeto bastante flexível, de simples operação 

e um custo fixo menor que os do tipo quench. O gás circulante é pré-aquecido ao passar por 

tubos no interior do leito catalítico, removendo o calor liberado na reação. 

2.4.1  Produção a partir de Biomassa 

Analogamente ao etanol, o metanol também pode ser produzido a partir da biomassa 

proveniente de qualquer tipo de matéria orgânica através da gaseificação. Entretanto, a 

produção a partir da biomassa possui desafios que precisam ser resolvidos, principalmente 

aqueles associados aos custos de produção. Como a composição da biomassa é bastante 

variada, as plantas de processo são caras e têm baixa eficiência de conversão energética quando 

comparadas às de gás natural e carvão. 

O método convencional de produção de metanol a partir de biomassa é através da 

gaseificação do material alimentado. Uma alternativa é a conversão enzimática, no entanto a 

maioria das pesquisas sobre o assunto está focada na produção de etanol. Outra alternativa, 

usando organismos marinhos como algas, é a digestão anaeróbica, que produz metano e poderia 

seguir o mesmo processo do gás natural; mas como a conversão enzimática, esse método 

precisa de bastante pesquisa e desenvolvimento antes que uma planta comercial seja 

implementada (MARINE METHANOL, 2017). 

O processo de gaseificação de biomassa é similar ao da produção de gás de síntese a 

partir do carvão. Para a gaseificação da biomassa, primeiramente, a alimentação precisa ser 

seca e pulverizada. O primeiro passo na gaseificação é a pirólise, onde a biomassa seca é 

aquecida a 400 – 600℃ em uma atmosfera anaeróbia e há desprendimento de monóxido de 

carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, metano, água e demais voláteis. A biomassa restante 

reage com oxigênio em altas temperaturas (1300 – 1500 ℃) para produzir principalmente 

monóxido de carbono (MARINE METHANOL, 2017).  
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O gás de síntese assim produzido é purificado antes da síntese do metanol. Comparado 

ao carvão, a biomassa possui muito menos enxofre, mas apresenta desafios operacionais como 

a facilidade de condensar nas tubulações, filtros e caldeiras. Desta forma, é imprescindível uma 

estratégia de controle correta e bem feita de acordo com a composição da biomassa. A oxidação 

parcial é uma alternativa atrativa mas os desafios técnicos para produção em larga escala estão 

longe de serem resolvidos. 

A produção a partir de biomassa é possível em pequenas escalas, enquento é preferível 

a produção em larga escala quando a alimentação é gás natural e carvão, devido aos altos custos 

dos sistemas de produção. Os desafios de logística para produção a partir da biomassa são ainda 

maiores já que a energia contida na biomassa é muito menor que a do carvão ou gás natural, o 

que implica em grande demanda de matéria prima. 

Uma alternativa para resolver ou pelo menos facilitar a demanda de transporte é 

primeiro converter a biomassa em óleo bruto através de pirólise rápida. A biomassa seca e 

atomizada é rapidamente aquecida a 400-600℃ a pressão atmosférica e então resfriada para 

evitar o craqueamento. O resultado é um líquido preto que pode ser transportado mais 

facilmente (MARINE METHANOL, 2017).   

 

a) Licor preto de polpa 

Licor preto de polpa industrial é uma matéria prima interessante de energia renovável. 

O licor preto é obtido quando a polpa da madeira é misturada com produtos químicos (licor 

branco) para produzir polpa como um estágio inicial da produção de papel. O licor preto pode 

ser gaseificado para produção de metanol; os produtos químicos são recuperados e reutilizados. 

O licor preto está disponível em grandes quantidades em todo o mundo, sendo um 

caminho possível para a produção de metanol. Uma planta de demonstração em escala 

industrial na Suécia está operando desde 2010 produzindo eter dimetílico. 

 

2.4.2  Outros Métodos de Produção 

O maior desafio da produção de metanol a partir de combustíveis fósseis é ser eficiente 

energética e ambientalmente. A eficiência energética é relativamente fácil de ser obtida, já que 

os métodos usuais de produção demandam calor que é usualmente obtido a partir da queima de 

parte da matéria prima. A eficiência ambiental está associada a diminuição da emissão de gases.  
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a) Processo Carnol 

O Laboratório Nacional Brookhaven (2017) desenvolveu um processo ideal de 

transformação de metano em metanol que não emite CO2, usando técnicas de captura de 

carbono para o dióxido de carbono necessário para a síntese de metanol. O processo depende 

da decomposição térmica do metano para produzir o hidrogênio necessário para a síntese de 

metanol. O outro produto é carvão sólido que é facilmente separado e tratado. 

O principal desafio do processo é capturar dióxido de carbono, purificá-lo, concentrá-

lo e transportá-lo para a planta de produção de metanol em um processo economicamente 

viável. Essa captura é possível em indústrias térmicas onde há grande emissão de CO2, mas 

capturá-lo da atmosfera é um pensamento futuro. 

É necessário observar que o processo de composição térmica do metano é um processo 

endotérmico que necessita de grande quantidade de calor. Mas essa necessidade não é tão 

grande quanto os processos de reforma a vapor e reforma seca e pode ser suprido com recursos 

renováveis. 

O processo Carnol ainda está sendo desenvolvido, mas pode ser um caminho para usar 

o gás natural com danos ambientais mínimos. 

 

b) Oxidação direta de metano a metanol 

Uma alternativa atrativa para a síntese de metanol a partir de gás natural é evitar a etapa 

endotérmica de obtenção de gás de síntese e inserir oxigênio atômico sobre a molécula de 

metano para oxidação direta (ZAKHAROV et al., 2015). A dificuldade é a alta reatividade do 

produto, que facilmente se oxida completamente formando CO2 e água. 

CH4+0.5O2 ⇌	CH3OH ∆H298k=-126.4 kJ/mol (2.15) 

 

Ainda não foi encontrado catalisador que promova tal reação com seletividade, 

produtividade e estabilidade aceitáveis para produção industrial. 

 

Enquanto biomassa e outros resíduos materiais são um possível e provável caminho 

para a diminuição gradual da dependência de combustíveis fósseis, há tecnologias acessíveis 

que nos permitem produzir metanol e ao mesmo tempo diminuir as emissões de dióxido de 

carbono na atmosfera. O processo consiste em combinar hidrogênio e dióxido de carbono para 

produzir metanol, com oxigênio como único subproduto (BLUE FUEL ENERGY, 2017). 
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A ideia é produzir metanol a partir da captura de carbono da atmosfera, especialmente 

de locais onde há muita emissão, como grandes plantas industriais, apesar de se buscar 

desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a captura a partir da própria atmosfera. Para 

obter a quantidade de hidrogênio necessária na síntese de metanol, a eletrólise da água é feita 

com eletricidade. Eletrólise da água é um processo antigo, que tem sido usado por mais de um 

século, mas demanda muita energia e por isso apenas uma pequena parte (que demanda grande 

pureza) da produção mundial de hidrogênio se dá via eletrólise. A maior eficiência energética 

do processo é hoje aproximadamente 73%, mas espera-se que chegue a 85% com as pesquisas 

que estão sendo desenvolvidas (BLUE FUEL ENERGY, 2017).  

O sucesso dessa tecnologia confia na abundância de energia obtida principalmente 

através de fontes renováveis (solar, eólica, térmica), já que não há forma eficiente de 

armazenamento energético. Carbon Recycling Intenational (CRI) está operando uma planta na 

Islândia que usa a energia térmica disponível para produzir 5000 m3 de metanol por ano e 

Mitsui Chemicals opera uma planta piloto capaz de produzir 100 toneladas de metanol por ano 

a partir de CO2 (CARBON RECYCLING INTERNATIONAL, 2107). 

 

2.5. Termodinâmica e Cinética de síntese de metanol 

O mecanismo para síntese de metanol, pode, a princípio ser descrito pelas equações de 

hidrogenação do monóxido de carbono (Equação 2.1), hidrogenação do dióxido de carbono 

(Equação 2.2) e reação de shift (Equação 2.3).  

Os primeiros modelos cinéticos foram descritos para o processo a alta pressão 

catalisado por ZnO/Cr2O3, que atualmente foi substituído pela tecnologia a baixa pressão. Natta 

apud Lovik (LOVIK, 2001) propôs a primeira equação, assumindo apenas a ocorrência da 

hidrogenação do CO:  

�
������	

���	� !	! "�� �� 	/$!
	(&'(���	'�� !')	�� �� 	)�

 
(2.15)  

 

onde fi representa a fugacidade do componente i e A, B, C e D são constantes estimadas. 

A cinética da síntese de metanol a baixa pressão, partindo de CO, CO2 e H2 sobre um 

catalisador comercial de Cu/ZnO/Al2O3, foi estudada por Graaf et al. (1988) em um reator a 

pressão de 15-50 bar e temperatura de 210-245℃. Eles revisaram os principais modelos para 

descrever a cinética da síntese de metanol a baixa pressão, ressaltando a divergência que há na 

literatura. De acordo com os autores, o metanol pode ser obtido tanto a partir de CO quanto de 
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CO2 e também ocorre a reação de shift (WGS). Baseado nessas três reações e em um 

mecanismo de adsorção em sítio duplo, 48 modelos de taxas cinéticas foram obtidos. Como os 

autores suspeitavam, foi comprovado pelos resultados experimentais que o hidrogênio fosse 

adsorvido por dissociação. Os autores ainda ressaltaram que a equação da taxa cinética 

estudada por eles apresentou melhores resultados que os modelos cinéticos descritos até então 

na literatura. 

Vanden Bussche e Froment (1996) visaram os modelos cinéticos disponíveis para a 

síntese de metanol e apontaram uma inconsistência no modelo proposto por Graaf at al. (1988) 

que havia sido empregado em diversos trabalhos. Os autores propuseram um mecanismo de 

reação para a conversão de gás de síntese catalisada por Cu/ZnO/Al2O3 que serviu de base para 

o modelo cinético. Observou-se que a única fonte de carbono no metanol provém do CO2: 

*+ +	-.+	 ⇌ *+. +	-. 	⇌ *-/+- + -.+ 

As Equações 2.16 e 2.17 mostram as taxas de reação de síntese de metanol (rMeOH) e da 

reação de shift (rWGS), obtidas por Vanden Bussche e Froment (1996): 

 

�01�� =	
3′45	3′.3/363�!7��!7�! 	[1 − (1/3 ∗)(7�!�7�����/7�!/ 7��!)]
	(1 + 3�!�/3<3=3�!)(7�!�/7�!) + >3�!7�! 	+ 	3�!�7�!�)/

 
 (2.16) 

 

 

�?@A = 	
3′B	7��! 	[1 − 3/∗(7�!�7��/7�!7��!)]

	(1 + 3�!�/3<3=3�!)(7�!�/7�!) + >3�!7�! 	+ 	3�!�7�!�)
 

(2.17) 

 

 

onde as pressões são expressas em bar e as taxas de reação em mol/kgcat/s. 

A validação desse modelo foi realizada com dados experimentais em escala de bancada, 

empregando catalisador industrial Cu/ZnO/Al2O3 a pressões variando entre 15 e 51 bar e 

temperaturas entre 180 e 280℃.  
O catalisador empregado na síntese de metanol sofre desativação ao longo do tempo, o 

que limita seu tempo de vida e reduz a produção da planta. O principal responsável pela 

desativação é a sinterização, de modo que o controle de temperatura é fundamental para o 

processo.  
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2.6.   Purificação do Metanol 

Independentemente do método de produção, o metanol cru produzido possui impurezas 

em maior ou menor quantidade. A impureza mais comum e em maior quantidade é água. O 

primeiro estágio em um processo de purificação é remover os leves, compostos com pontos de 

ebulição baixos. Isso é feito em uma coluna onde os leves saem pelo topo e se produz na coluna 

uma mistura de metanol e água. 

Uma segunda coluna, a coluna de refino, é usada para separar o metanol da água. Essa 

coluna precisa ser alta já que metanol e água não se separam facilmente. A maior quantidade 

de metanol se acumula no topo e é transferida para um tanque de estocagem, enquanto a água 

se acumula no fundo e passa por tratamento antes de ser descartada. 

 

2.7. Simulação estacionária e dinâmica do processo 

Com o advento da tecnologia da informática, os engenheiros e pesquisadores dispõem 

de recursos que lhes permitem estudar o comportamento dos processos sem ter que manipular 

em plantas pilotos reais. 

Atualmente, dispõe-se de diferentes softwares para esse fim, como o UniSim Design, 

Aspen HYSYS®, gPROMS®, ChemCAD®, SuperPro Design® e muito mais. Softwares 

matemáticos como o MATLAB® e MATEMATICA® também podem ser empregados para 

fins de simulação, mas geralmente não são usados para simulação de processos de grande porte. 

Esses programas são diferentes e apresentam várias maneiras de interface do usuário, tipos de 

entrada do usuário, tipos de sistemas de equações que o programa pode resolver. Alguns 

programas possuem blocos pré-definidos que se assemelham a unidades de processo; outros 

programas permitem que o usuário defina os blocos, fornecendo as equações e parâmetros. 

Combinações também existem, onde um pode escolher entre usar as unidades pré-construídas 

do software e definir as equações por si mesmo. 

A espinha dorsal de qualquer software de simulação é o algoritmo de resolução que ele 

usa. Para o computador, um caso de simulação não é mais do que um conjunto de equações 

que precisam ser resolvidas. Para uma simulação estacionária, o conjunto consiste apenas em 

equações algébricas, que podem ser resolvidas sequencialmente, simultaneamente ou como 

uma combinação destes. Para uma simulação dinâmica, as equações incluem equações 

diferenciais e algébricas. As equações diferenciais podem ser ordinárias (EDOs) para unidades 

agrupadas ou parciais (EDP)s para unidades distribuídas, como reatores tubulares. Os métodos 
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para resolver EDO e EDP são diferentes de software para software, alguns programas de 

simulação só podem lidar com EDOs (sistemas agrupados), enquanto outros são construídos 

especialmente para um bom desempenho em sistemas de EDPs. 

O programa de simulação utilizado para este projeto, o UniSim DesignTM, é um 

programa orientado a blocos, no qual o usuário constrói o modelo de processo de blocos 

predefinidos e fornece os parâmetros necessários. O UniSimTM executa simulações 

estacionárias e dinâmicas e possui ferramentas integradas para inicialização dinâmica e 

dimensionamento de equipamentos. UniSimTM não lida com sistemas distribuídos, em vez 

disso divide as unidades em zonas onde cada zona é calculada como uma unidade agrupada. 

Isto se aplica aos trocadores de calor e aos reatores tubulares. UniSimTM usa o método de Euler 

implícito para resolver as equações diferenciais; o tamanho do degrau usado pelo solver é 

definido pelo usuário, através da configuração do Integrador. 

A simulação dinâmica dos processos executados em plantas é uma tarefa complexa. 

Um modelo dinâmico deve incluir todas as unidades operacionais necessárias (algumas que 

podem ser negligenciadas na simulação de estado estacionário), todas as unidades físicas 

devem ser dimensionadas de forma mais realista, condições consistentes devem ser fornecidas 

e as especificações corretas devem ser definidas nas condições de contorno. Além disso, é 

preciso uma estrutura básica de controle para estabilizar o modelo. Caso contrário, pequenos 

erros no algoritmo do solver poderiam facilmente se acumular e fazer a simulação se afastar 

das condições de processo desejadas. 

Se um modelo em estado estacionário estiver disponível, como neste trabalho, 

normalmente existirá um conjunto consistente de condições iniciais. A adição de válvulas de 

controle ao sistema geralmente não levará a grandes mudanças nas condições do processo, tais 

como fluxos e temperaturas. Isso significa que a adaptação de um modelo estacionário à 

simulação dinâmica não altera necessariamente as condições do processo. 

 

2.8. Controle de Processos  

O controle de processos é uma atividade muito importante para o desenvolvimento 

industrial, pois aumenta a produção e a qualidade e uniformidade do produto final. Controlar 

um processo significa atuar sobre ele ou sobre as condições às quais ele está sujeito, de modo 

a atingir algum objetivo, como por exemplo, manter a pressão ou temperatura nos seus valores 

desejados ou set point.  
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Alguns termos e conceitos são fundamentais para entendimento de sistemas de controle 

de processos. Segundo Smith e Corripio (1997), são eles: 

• Variável controlada (VC): Variável que se deseja controlar, para mantê-la em 

determinado valor. Podem ser variáveis controladas: pressão, temperatura, nível, pH, 

concentração, entre outras; 

• Variável de processo (VP): É o valor real do processo indicado no momento da leitura 

e algumas vezes é também usado para referir à variável controlada; 

• Set-point (SP): É o valor que se deseja manter para a variável de processo. Por exemplo, 

se um trocador de calor precisa manter o controle de temperatura em do processo em 

500℃, então o set-point será 500℃. O trabalho do sistema de controle é manter a 

variável controlada em seu set-point. 

• Variável manipulada (VM): Grandeza que pode ser alterada para manter a VP no valor 

desejado do set point (SP); 

• Variável de distúrbio (VD): Variável que interfere na variável de processo, afastando-

a do set-point. 

• Erro (offset): É a diferença entre a VP e o SP e pode ser positivo ou negativo. O objetivo 

de qualquer sistema de controle é minimizar ou eliminar o erro. 

• Perturbações: São alterações inerentes a qualquer processo. Podem ser de dois tipos: 

carga, que são perturbações no processo que alteram a VP; e mudança no set point, que 

ocorre quando o valor da VP é alterado. 

• Sistema em Malha Aberta: Sistema que não conta com realimentação da saída para 

entrada. 

• Sistema em Malha Fechada: Sistema que possui conexão entre a saída e a entrada, 

através de realimentação 

 

A Figura 2.2 apresenta a representação do diagrama de blocos da estratégia de controle 

feedback, onde u é a variável manipulada, d é o distúrbio, y é a variável controlada e ys é o set 

point para o controlador. As funções de transferência do processo e do controlador feedback 

são, respectivamente, C(D) = 	∆F ∆G⁄  e I(D). 
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Fonte: SKOGESTAD, 2004  

Figura 2.2: Diagrama de blocos do sistema de controle feedback 

 

2.8.1Sintonia de Controle de Processos  

Muitas técnicas de sintonia de controle de processos são bastante conhecidas, como os 

métodos de Ziegler-Nichols, IMC-PID e outros como os descritos no livro de Smith e Corrípio 

(1997). O ajuste proposto por Ziegler-Nichols produz bons resultados quando há distúrbios em 

processos integrativos, mas sua performance é considerada pobre se os atrasos são dominantes. 

Por outro lado, o processo IMC é conhecido pela resposta insatisfatória a processos integrativos 

e ajuste robusto na variação do set-point.  

Skogestad (2004) propôs uma técnica de sintonia de controle que considera processos 

integrativos, processos derivativos e processos com atrasos no tempo, e variações no set point 

como distúrbios. É esse procedimento que está descrito a seguir. 

O procedimento segue dois passos: obter um modelo de primeira ou segunda ordem 

com atraso; em seguida, configurar um controlador para o modelo obtido (se o modelo for de 

primeira ordem teremos um controlador PI, e um controlador PID se for um modelo de segunda 

ordem). 

A configuração usada para o controlador PID é em série, pois as regras para ação 

derivativa são mais simples, como mostra a Equação 2.18: 

 

I(D) = 	3J K�LD + 1�LD M (�)D + 1) = 	 3J�LD 	(�L�)D
. + (�L'�))D + 1) (2.18) 
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onde 3J é o ganho do controlador, �L é o tempo integral e �) é o tempo derivativo. 

A Equação 2.19 é usada para as simulações e cálculos das performances do controlador 

PID:  

G(D) = 	3J K�LD + 1�LD M KFN(D) − �)D + 1�OD + 1 	F(D)M 
(2.19) 

 

com �O = 	P�) e P = 0.01. 

O primeiro passo no procedimento proposto é obter, a partir do modelo original g0(s), 

uma aproximação g(s) de primeira ou segunda ordem com atraso, na forma apresentada pela 

Equação 2.20: 

 

C(D) = 	 Q
(�BD + 1)(�.D + 1)	R

"SN =	 Q′
(D + 1/�B)(�.D + 1)	R

"SN (2.20) 

 

Portanto, segundo esse procedimento, é necessário estimar o ganho da planta (k), a 

constante de tempo dominante (�B), o tempo morto efetivo (T) e a constante de tempo de 

segunda ordem (�.), sendo isso opcional (conforme Figura 2.3): 

 

 

 

Figura 2.3: Resposta do sistema de primeira ordem com atraso de tempo 

Fonte: Adaptado de SKOGESTAD, 2004 
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Se �B > 8T, aproximadamente, é difícil obter os valores de k e �B separadamente, mas 

é possível usar a aproximação (vide Equação 2.21) 

Q
�BD + 1 	≈ 	

Q
�BD = 	

Q′
D 	 

(2.21) 

 

Para obter o tempo morto efetivo, utiliza-se a regra da metade: a maior constante de 

tempo negligenciada é distribuída uniformemente entre o tempo morto efetivo e a menor 

constante de tempo considerada. 

Tendo obtido o modelo, é necessário definir as configurações do controlador PI ou PID. 

Isso é feito através da síntese direta, cuja ideia é especificar a resposta no circuito fechado 

desejado e resolver para o controlador correspondente.  

Para o sistema representado na Figura 2.2, o modelo do sistema fechado é dado pela 

Equação 2.22 

F
FN 	= 	

C(D)I(D)
1 + C(D)I(D)	 

(2.22) 

 

Deseja-se que (y/ys)desejado seja uma resposta de primeira ordem com constante de tempo 

�J:  
(FFN)�1N1V5�W = 	

1
�JD + 1	R

"SN (2.23) 

 

Sendo g(s) o modelo com atraso de segunda ordem, obtemos a forma em série do 

controlador PID: 

I(D) = 	 (�BD + 1)(�.D + 1)Q
1

(�JD + T)D 
(2.24) 

 

As configurações do controlador, segundo Skogestad (2004), para que se tenha boas 

respostas do controle para variações no set point, distúrbios e processos com atraso é a seguinte:  

3J =	1Q
�B

�J + T =
1
Q′

1
�J + 	T 

�L = min	{�B, 4(�J + T)} 
�) = �. 

 

(2.25) 
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Para ter um controlador PI, inicia-se com um modelo de primeira ordem (�. = 0), e 

para conseguir um controlador PID, deve-se iniciar com um modelo de segunda ordem. 

 

2.9. Controle auto otimizante 

Esta seção descreve o procedimento através do qual é possível selecionar as variáveis 

controladas para o processo. Como já foi mencionado, o principal objetivo deste trabalho de 

conclusão de curso é realizar a simulação dinâmica do processo de produção de metanol e 

implementar um controle auto otimizante, o que significa manter as variáveis controladas 

primárias (VC) em set-points constantes, de modo que se possa operar indiretamente em 

condições próximas ao ponto ótimo: “Controle auto-otimizante é quando se pode alcançar uma 

perda aceitável, considerando uma política de set-points constantes para as variáveis 

controladas sem a necessidade de otimizá-los novamente quando ocorrem perturbações...” 

(LARSON e SKOGESTAD, 2000, p. 214)  

A Figura 2.4 mostra a hierarquia no nível de controle de processos, usualmente dividida 

em camadas. 

 
Fonte: Adaptado de LARSON e SKOGESTAD, 2000 

Figura 2.4: Hierarquia típica de controle em uma planta química 
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2.10. Procedimento para a concepção da estrutura de controle de indústrias 

químicas 

Larsson e Skogestad (2000) propôs uma regra que funciona bem para processos 

integrativos e processos com atrasos no tempo, e tanto para variações no set-point como 

distúrbios, e ainda considera o aspecto econômico. É essa regra que está descrita a seguir e será 

usada para simulação do controle da planta de metanol: 

 

Passo 1: Definição de objetivos operacionais e restrições:  

Os objetivos operacionais relativos a uma determinada instalação são combinados 

numa função escalar de custo J a ser minimizada. Outros objetivos relacionados com restrições 

de segurança são normalmente formulados como restrições. 

 

Passo 2: Seleção de variáveis manipuladas e análise do grau de liberdade.  

É muito importante escolher o número de graus de liberdade do estado dinâmico ou 

estacionário, pois isso ajudará na determinação do número de variáveis de controle. 

 

Passo 3: Selecionar variáveis de controle usando o controle auto otimizante  

Procedimento descrito na seção 2.8 

 

Passo 4: Taxa de produção e controle de inventário do processo  

No estado estacionário, é necessário que os fluxos através de todas as unidades (em 

termos de massa) sejam constantes, e isso pode ser conseguido mantendo constante o estoque 

total (retenção de massa) em cada unidade. O controle do inventário do processo (nível de 

retenção) é realizado através dos balanços de massa, de energia e de quantidade de movimento, 

envolvendo as vazões das correntes, pressão de gases, níveis de líquidos e temperaturas das 

unidades operacionais. O inventário total tem pouco ou nenhum efeito no estado estacionário, 

mas é controlado, de toda forma, para satisfação do equilíbrio de massa e operação estável. O 

nível de retenção/nível de líquido pode ser controlado usando valores de entrada ou saída de 

materiais, pois a taxa de produção definida permite o discernimento da direção dos fluxos de 

materiais que podem ser usados para o controle de estoque.  
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Passo 5: Controle regulatório  

Esta etapa é composta por um sistema de uma entrada e uma saída, chamado de SISO 

(single input, single output), uma malha de controle proporcional integral, PI, cujo objetivo é 

a estabilização. As variáveis controladas para esta camada são as variáveis de saída medidas e 

seus set-points podem ser usados como graus de liberdade para as camadas acima. O uso de 

variáveis manipuladas que saturam durante a operação deve ser evitado nesta camada, porque 

eles podem causar perda de controle e exigir uma nova configuração para as malhas.  

Segundo a literatura sobre controle de processos uma boa variável de controle 

secundária deve ser: (i) fácil de medir; (ii) fácil de controlar usando uma das variáveis 

manipuladas (a variável manipulada deve ter um efeito direto, rápido e forte sobre o processo). 

Para estabilização, a medição deve ser capaz de detectar rapidamente o modo instável; para 

rejeição de perturbações locais, a variável deve estar localizada mais próxima de uma 

perturbação importante a jusante. 

Para atribuir malhas de controle nesta camada, primeiro precisa-se saber definir a taxa 

de produção e, em seguida, fazer uma suposição de que as malhas são estabilizadas. 

  

Passo 6: Controle supervisório 

O controle supervisório se preocupa com a manutenção do processo por meio da 

abordagem de modos de operação, para os quais são projetadas soluções de controle 

(RODRIGUES et al., 2003). Em palavras simples e fáceis, o controle supervisório pode 

explicar-se como um sistema (controlador) que se utiliza para administrar, supervisionar e 

controlar um processo na indústria. Deste modo, a finalidade desta camada é manter as saídas 

controladas primárias VC em seus set-points ótimos SP fazendo uso dos set-points da camada 

do controle regulatório e de qualquer variável manipulada não utilizada como grau de 

liberdade. As variáveis a serem controladas e seus respectivos set-points são determinados por 

otimização. Podem ser usados controles descentralizados ou multivariáveis para esta camada. 

O controle descentralizado é preferido para processos que não interagem e casos em que as 

restrições ativas permanecem constantes (RODRIGUES et al., 2003). 

 

Passo 7: Otimização 

O objetivo global de controle consiste em manter uma operação aceitável (em termos 

de impacto ambiental, carga sobre os operadores, etc.), mantendo as condições de 

funcionamento próximas das economicamente ótimas.  



   

24 

 

2.11. Desenvolvimento Sustentável 

A ideia de desenvolvimento sustentável começou a tomar forma a partir da década de 

60, quando houve um grande crescimento desordenado da população urbana, com a saída de 

grande número de pessoas do campo para a cidade. E se intensifica com a crise do petróleo nas 

décadas de 70 e 80, trazendo uma reflexão sobre como seria o futuro. 

O relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial para o Meio Ambiente, traz 

uma das definições mais difundidas de Desenvolvimento Sustentável: “é aquele que procura 

atender as necessidades e aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de atendê-

las no futuro. Longe de querer que cesse o crescimento econômico, reconhece que os problemas 

ligados à pobreza e ao subdesenvolvimento só podem ser resolvidos se houver uma nova era 

de crescimento na qual os países em desenvolvimento desempenhem um papel importante e 

colham grandes benefícios.” (DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 44)  

 



   

25 

 

Capítulo 3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será descrita a metodologia utilizada no atual trabalho, tendo em vista o 

âmbito experimental ou conceitual, a partir das informações recompiladas, dos métodos para 

coleta dos dados e de outras formas que constituem o sistema de estudo. 

 

3.1. Descrição da planta 

A planta para a qual será desenvolvido o controle de processos foi estudada em um 

trabalho de conclusão de cursos desenvolvido por Fernandes et al. (2014).  

O diagrama de blocos do processo geral da planta é mostrado na Figura 3.1: 

 
Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.1: Diagrama de blocos representativo de planta de produção de metanol 

 

A corrente de gás natural, composta exclusivamente por metano, a 25℃ e 520kPa, com 

vazão mássica de 800kg/h é misturada à corrente de vapor de água, a 170℃ e 980,7 kPa, com 

vazão mássica de 2246kg/h, de modo que a razão molar entre a corrente de vapor de água e gás 

natural seja 2,5. A corrente misturada está a 101,8℃ e 520kPa. Os dados estão mostrados na 

Figura 3.2. 
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Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.2: Correntes de entrada e saída do misturador 

 

A corrente segue para trocadores de calor e compressores até atingir a temperatura e 

pressão ótimas (900℃ e 3500kPa) para o reator de reforma (reator de equilíbrio na simulação 

do UniSimTM), onde ocorre a formação do gás de síntese conforme descrito pelas Equações 

2.4, 2.5 e 2.6. Os dados das correntes de entrada e saída do reator de reforma estão na Figura 

3.3: 
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Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.3: Correntes de entrada e saída do reator de reforma 

 

A corrente de saída do reator de reforma é levada a um resfriador a fim de atingir a 

temperatura ótima (60℃) para retirada da água dessa corrente. Essa retirada é feita em um vaso 

flash. Os dados das correntes de entrada e saída do vaso flash estão na Figura 3.4: 
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Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.4: Correntes de entrada e saída do vaso flash 

 

A corrente que sai do vaso flash possui apenas 1,1% de água e é levada a um compressor 

e um aquecedor, de modo a atingir as condições de trabalho do reator de síntese de metanol 
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(250 ℃	e 5000kPa). Os dados das correntes de entrada e saída do reator de síntese de metanol 

estão na Figura 3.5: 

 

 
Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.5: Correntes de entrada e saída do reator de síntese de metanol 

 

A alimentação do reator de síntese de metanol é composta por 71,0% de hidrogênio e 

14,3% de monóxido de carbono, além de pequenas porções de CO2, metano e água.  
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O produto desse reator é composto por 64,1% de hidrogênio e 12,4% de metanol, além 

de CO2, metano, CO e água. Como a reação de síntese do metanol é exotérmica, é retirado 

calor do reator para que o produto esteja nas mesmas condições de temperatura e pressão da 

entrada. 

Devido à grande diferença entre os pontos de ebulição dos compostos constituintes da 

corrente de saída do reator de síntese de metanol e ao elevado teor de hidrogênio, é feita uma 

separação das frações mais leves a fim de se ter metanol bruto separado do hidrogênio, que 

pode ser reaproveitado. A separação ocorre em um vaso flash operando a 40℃. Os dados das 

correntes de entrada e saída desse segundo vaso flash (chamado de separador) estão na Figura 

3.6: 

 
Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.6: Correntes de entrada e saída do vaso separador 
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A corrente vapor efluente do vaso flash é composta por 74,1% de hidrogênio, 9,4% de 

CO2, 9,3% de metano, 6,6% de CO e traços de metanol, enquanto que a composição da corrente 

bruta de metanol é 87,4% de metanol, 8,0% de água e 3,4% de CO2, além de traços de metano, 

hidrogênio e CO. 

Finalmente, o metanol bruto é levado para uma coluna de destilação, onde ocorre a 

separação dos leves não convertidos e da água, e obtém-se metanol a 99%p/v. Os dados das 

correntes de entrada e saída da coluna de destilação estão mostrados na Figura 3.7: 

 
Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.7: Correntes de entrada e saída da coluna de destilação 
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Como pode-se observar, todos os processos convergiram. O PFD em estado 

estacionário, que foi simulado no UniSimTM (FERNANDES et al., 2014), está mostrado na 

Figura 3.8:  

 
Fonte: Adaptado de FERNANDES et al. (2014) 

Figura 3.8: PFD da Planta de Produção de Metanol, simulada no UniSimTM 

 

3.2. Metodologia para simulação dinâmica 

A simulação dinâmica é uma extensão da simulação de processo no estado estacionário, 

em que a dependência do tempo é incorporada nos modelos por meio de termos de derivadas, 

isto é, acúmulo de massa e energia.  

A simulação dinâmica considera que as variáveis de processos são funções do tempo e, 

com isso, o controle de processos reais em tempo real ou simulado é possível. Isso inclui a 

possibilidade de iniciar e desligar uma planta, mudanças de condições durante uma reação, 

mudanças térmicas e muito mais. Não obstante, as simulações dinâmicas requerem um tempo 

maior para seu cálculo e são matematicamente mais complexas do que as simulações em estado 

estacionário. Elas podem ser vistas como simulações de estabilização calculadas repetidamente 

(com base em um degrau de tempo fixo) com parâmetros em constantes mudanças. A 

simulação dinâmica pode ser usada de forma on-line e off-line.  

O caso on-line é o controle preditivo do modelo, onde os resultados de simulação em 

tempo real são usados para prever as mudanças que ocorreriam para uma mudança de entrada 

de controle e os parâmetros de controle são otimizados com base nos resultados.  
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A simulação de processo off-line pode ser usada no projeto, solução de problemas e 

otimização da planta de processo, bem como na condução de estudos de caso para avaliar os 

impactos das modificações do processo. 

A principal diferença entre simulação dinâmica e estacionaria é a necessidade de 

dimensionar os vasos operacionais, bem como a necessidade de implementar sistemas de 

controle (válvulas e controladores). Além disso, todas as pressões e fluxos são calculados 

simultaneamente. Normalmente, as quedas de pressão sobre os vasos são administradas ou 

calculadas a partir de uma equação contendo parâmetros calculados pelo UniSimTM ou 

fornecidos pelo usuário. Os fluxos são determinados a partir de diferenças de pressão, as 

pressões em fluxos de alimentação e saída normalmente são especificadas pelo usuário. Esta é 

a abordagem mais realista para fluir em um processo real, pois os fluxos são de fato causados 

pelas diferenças de pressões. Se não houver gradiente de pressão em uma tubulação, não haverá 

fluxo. 

As válvulas que precisavam ser adicionadas para a simulação dinâmica foram as 

válvulas de entrada do vapor (VLV-101) e do gás natural (VLV-102), bem como uma válvula 

de controle de nível na saída do tanque flash (VLV-109). Os trocadores de calor não requerem 

válvulas entre eles, pois cada trocador fornece um próprio cálculo de queda de pressão. As 

válvulas de estrangulamento nos fluxos de metano para os vaporizadores foram mantidas 

inalteradas a partir do modelo estacionário. 

Ao mudar um caso de simulação de estado estável para dinâmico, o próprio simulador 

sugere automaticamente as possíveis mudanças nas especificações necessárias ou 

recomendadas para a simulação dinâmica. Estas são tipicamente realizadas removendo as 

especificações internas de fluxo e pressão, removendo as especificações fixas das quedas de 

pressão e substituindo-as por fluxo vs. queda de pressão 

Se algumas unidades não foram dimensionadas, o assistente dinâmico diz ao usuário 

que faça isso e, se alguma unidade no processo for especificada (por exemplo, um trocador de 

calor com as quatro temperaturas e ambos os fluxos fornecidos), isso é apontado para o usuário. 

Se as especificações estão em conflito umas com as outras, como uma queda de pressão e um 

fluxo em direções opostas, isso é sugerido ser alterado, pois por algum motivo, o solver em 

estado estacionário aceita isso; mas no modo dinâmico não. 

O modelo desenvolvido nesse projeto foi construído em UniSimTM. Os componentes 

padrão são listados na lista de componentes (sem pseudo-componentes) e a equação de estado 

de Peng-Robinson (VALDERRAMA, 2003) é usada como pacote termodinâmico. Considerou-
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se que o gás natural era composto apenas por gás metano. Foi utilizado um Reator de Equilíbrio 

no UniSimTM onde é possível inserir as reações a serem estudadas no ambiente de simulação e 

que realiza os cálculos da constante de equilíbrio, Keq, para analisar possíveis produtos. O reator 

apresenta convergência na simulação.  

A simulação dinâmica do processo consiste em utilizar a plataforma de simulação 

dinâmica do software UniSimTM para a planta cujo PFD foi apresentado na Figura 3.8. 

A partir do PFD em estado estacionário são necessárias 4 etapas para fazer a transição 

ao estado dinâmico: 

1. Configuração e/ou especificações de fluxo de pressão.   

2. Dimensionamento do equipamento 

3. Configurar a estratégia de controle 

4. Configurar os gráficos do controle e executar o modelo 

Ou seja, é necessário um sistema de controle básico para estabilizar o processo antes de 

passar para o estado dinâmico. Desta forma, o procedimento seguido está detalhado a seguir. 

Inicialmente, as especificações de pressão, temperatura e fluxo de todas as correntes 

internas ao PFD foram removidas. Com isso, para que a simulação permanecesse convergindo, 

foram necessários ajustes nos parâmetros dessas. Um exemplo dessa alteração pode ser visto 

na Figura 3.9:  
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Figura 3.9: Especificação da corrente Flash Feed antes e depois da alteração 

 

Além disso, como a simulação em estado estacionário “aceita” que sejam inseridos 

dados nos equipamentos que não condizem com a realidade e não são aceitos no modo 

dinâmico, como aumento de pressão em um aquecedor, por exemplo, todos os equipamentos 

foram cuidadosamente revistos. A Figura 3.10 ilustra o caso em que houve aumento de pressão 

em um trocador de calor e a Figura 3.11 ilustra a correção que foi feita. 
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Figura 3.10: Aumento de pressão em um cooler, no estado estacionário 

 

 

Figura 3.11: Cooler onde não há aumento de pressão 

 

Outra alteração importante foi feita nos equipamentos imediatamente antes da coluna 

de destilação: a válvula (Valve) e o aquecedor E-105 foram alternados de posição, pois no PFD 

original havia vaporização na válvula. Se isso ocorrer em um processo real, a válvula pode 

quebrar, pois gera cavitação. 
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Foi necessário alterar também os equipamentos usados para aquecer e pressurizar as 

correntes de alimentação do processo, pois estava sendo inserido vapor d’água antes de um 

compressor, o que não é adequado a menos que o vapor se mantenha superaquecido durante 

todo o processo. Desta forma, as correntes de gás natural e vapor d’água foram pressurizadas 

antes de serem misturadas. A corrente de gás natural foi pressurizada utilizando um compressor 

e a corrente de água (líquido) foi pressurizada com uma bomba e aquecida até se vaporizar. 

Depois disso, elas foram misturadas. 

Em seguida, foi alterado o modo de visualização das cores das correntes no UniSimTM, 

no ícone de paleta de cores, para Dynamics P/F specs, como ilustra a Figura 3.12.  

 

 

 

Figura 3.12: Mudança das cores das correntes 

 

A cor azul na corrente indica que não há especificação nem de fluxo nem de pressão, a 

cor verde indica que apenas a pressão está especificada; a cor amarela indica que apenas o fluxo 

está especificado e a cor vermelha indica que pressão e fluxo estão especificados  

Depois disso, todos os equipamentos foram dimensionados, usando valores de 

heurísticas, como sugeridos por Walas (1990), e/ou valores sugeridos pelo assistente dinâmico. 

Após o dimensionamento, é importante checar o assistente dinâmico (Dynamics 

Assistant). Ele identifica ajustes necessários ao PFD que precisam ser feitos antes de passar 

para o estado dinâmico. Observou-se, entre esses ajustes, a necessidade de inserir novas 

válvulas e, consequentemente, correntes. Com um duplo click sobre esse item, é possível ver 

em quais correntes essas válvulas serão inseridas. Voltando ao PFD, fez-se a inserção das 

válvulas, utilizando o dimensionamento proposto pelo assistente. Foi preciso rever as 

configurações das correntes, para que apenas as correntes externas ficassem verdes. 

Outros ajustes sugeridos pelo assistente também foram feitos, utilizando o 

dimensionamento proposto pelo assistente. Apenas o ajuste que pede para equalizar a pressão 

no mix não foi feito. 



   

38 

 

A partir daí, foi possível organizar e implementar a estratégia de controle. As estruturas 

de controle serão descritas no item 3.4, junto com uma discussão mais geral sobre a malha de 

controle. 

A Figura 3.13 apresenta o diagrama de fluxo do processo no UniSimTM. As linhas azuis 

e verdes indicam os fluxos, as linhas cinzas indicam sinais de medição e de controle. O fluxo 

de vapor entra a através do VLV-101 e o gás natural entra através do VLV-102. 

 

Figura 3.13: Simulação do processo em estado estacionário 

 

3.3. Controle automático convencional 

Em qualquer planta de processo, é preciso ter pelo menos um sistema de controle básico 

para manter a planta estável. O mesmo vale para um modelo da planta. Um sistema de processo 

real será sempre afetado pelos entornos e por outros sistemas (sistemas de utilidade, processos 

à montante e assim por diante) e se afastarão das condições de operação desejadas caso não 

tenha controle. Para um simulador de processo, o sistema de controle é necessário para garantir 

a estabilidade na simulação, pois pequenos desvios (erros de cálculo) poderiam tornar o modelo 

instável, distanciando-o das condições desejadas. Simulações dinâmicas também podem ser 

usadas para testar o comportamento de diferentes estruturas de controle e configurações. Isso 

permite explorar diferentes aspectos do controle de processo: estabilidade, robustez e precisão 

de diferentes esquemas de controle e configurações do controlador podem ser estudadas. 
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Ao configurar um esquema de controle, é preciso considerar quais saídas são mais 

importantes para manter estável, quais entradas estão disponíveis para controle e quais as 

entradas mais adequadas para o controle. Pode haver critérios diferentes que contribuam para 

a decisão: requisitos de qualidade do produto, limitações devido à segurança, consumo de 

energia, capacidade do equipamento. Normalmente, um terá algumas restrições sobre os 

insumos. Estes podem ser o máximo de fluxos disponíveis, pressões ou saídas do compressor. 

Para as saídas, normalmente haverá especificações necessárias para que as operações a jusante 

funcionem corretamente. A partir de um estudo de otimização, pode-se extrair os valores de 

entrada e saída que dão o melhor resultado geral. O objetivo do controle de processo deve ser 

manter as variáveis do processo nesses valores ótimos. Para fazer isso, os valores ótimos e 

restrições de entrada devem ser claramente definidos. De particular interesse são as variáveis 

que podem manter o processo na melhor operação (ou, pelo menos, dentro de um intervalo 

aceitável) quando controlado em um setpoint constante. O ponto é que, escolhendo essas 

variáveis corretamente, não é necessário fazer uma nova otimização quando ocorrer um 

distúrbio. Esse tipo de configuração de controle é chamado de controle auto otimizado 

(SKOGESTAD e POSTLETHWAITE, 2005).  

Ao simular um processo para fins de aprendizagem com foco na simulação, as saídas e 

entradas desejadas não precisam ser ótimas, mas os princípios para controle ainda serão os 

mesmos: encontrar entradas que, quando manipuladas, são bem adequadas para a finalidade de 

manter as saídas nos seus valores desejados. A otimização do processo e a seleção de variáveis 

de auto otimização estão além do escopo deste trabalho. 

 

3.4. Estrutura de controle do modelo 

À medida que este projeto lida com a simulação dinâmica, o foco é encontrar uma 

estrutura de controle que mantenha o processo estável - o controle auto otimizado e o controle 

preditivo do modelo estão além do escopo deste trabalho. Portanto, as estruturas de controle 

consideradas serão bastante simples - com feedback PI ou controle PID ou, no máximo, 

estruturas em cascata simples envolvendo dois controladores (PI ou PID). Devido ao fato que 

demora bastante tempo para executar-se o modelo dinâmico, não houve tempo para uma análise 

detalhada do grau de liberdade. 

Quando uma estrutura de controle simples é desejada, é aconselhável emparelhar 

variáveis próximas umas das outras. Isso significa que, quando você deseja controlar alguma 



   

40 

 

variável no fluxo de saída de um compressor, a variável manipulada provavelmente deve ser 

diretamente relacionada ao compressor (por exemplo, taxa de fluxo de alimentação, 

temperatura de alimentação ou velocidade de rotação do compressor). 

Neste projeto, o foco principal é manter as condições reacionais constantes. Ou seja, é 

fundamental que a temperatura e a pressão das correntes de alimentação de cada um dos 

reatores sejam mantidas constantes. Além disso, a temperatura das correntes de alimentação 

dos separadores é importante para que haja uma separação eficiente 

As estruturas de controles implementadas nesse processo são apresentadas na Tabela 

3.1: 

 

Tabela 3.1: Parâmetros do Controladores Implementados 

Nome PV PV Min PV Max OP 

PIC-103 Pressão – Reformer Feed 2026 kPa 5066 kPa 
Válvula de controle – 

QComp 

PIC-104 Pressão – Reformer Feed 2026 kPa 5066 kPa 
Válvula de controle – 

QPress 

TIC-100 Temperatura – Reformer Feed 800 ℃ 900℃ 
Válvula de controle – 

Q03 
PIC-100 Pressão – Flash Feed 1800 kPa 2200 kPa VLV-100 

TIC-104 Temperatura – Flash Feed 40 ℃ 80 ℃ 
Válvula de controle – 

Q04 

TIC-101 Temperatura – Reactor Feed 200 ℃ 300 ℃ 
Válvula de controle – 

Q06 

PIC-102 Pressão – Reactor Feed 3000 kPa 5000 kPa 
Válvula de controle – 

Q05 

TIC-103 Temperatura – Separator Feed 30	℃ 50 ℃ 
Válvula de controle – 

Q07 
PIC-101 Pressão – Destilation Feed 90 kPa 110 kPa Valve 

XIC-100 
Fração Molar de Metanol – 
Methanol 

0,90 1,00 
Válvula de controle – 

Q10 
LIC-100 Nível – Flash 0 % 100 % VLV-109 

 

Os controles estão detalhados a seguir: 

• Temperatura e pressão na alimentação do reator de Reforma ERV-100 

Para manter a temperatura de alimentação controlada, a fim de se obter uma boa 

conversão, foi implementando o controlador TIC-100, que tem como variável manipulada o 

fluxo de calor Q03 do aquecedor E-101. Para controlar a pressão no Reator de Reforma, os 

controladores PIC-103 e PIC-104 foram implementados. O PIC-103 manipula o calor inserido 

no compressor k-100, que altera o duty do compressor, e controla a pressão da corrente de 
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alimentação do reator, juntamente com o PIC-104. O PIC-104 manipula o calor inserido na 

bomba P-100, que altera o duty da bomba, e controla a pressão da corrente de alimentação do 

reator, juntamente com o PIC-103. Foi necessário inserir os dois controladores porque tanto a 

bomba quanto o compressor alteram a pressão na alimentação do reator. O esquema do controle 

pode ser visto na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14: Controle da alimentação do reator de reforma 

 

 

• Temperatura e pressão na alimentação do vaso Flash 

Para retirar grande quantidade de água efluente do reator de reforma, é necessário 

manter a temperatura e a pressão de alimentação controladas. Foram implementados os 

controladores TIC-104 e PIC102. O controlador TIC-104, que tem como variável manipulada 

o fluxo de calor Q03 do aquecedor E-102, controla a temperatura. O PIC-102 manipula a vazão 

através da válvula VLV-100. É fundamental retirar o máximo de água possível da corrente no 

vaso flash, pois o vapor que sai desse vaso segue para um compressor. O esquema do controle 

pode ser visto na Figura 3.15: 

 

Figura 3.15: Controle da alimentação do vaso Flash 

 

 



   

42 

 

• Nível do Vaso Flash 

Para manter o nível constante no vaso separador (Flash), foi implementado o 

controlador de nível LIC-101, que controla o nível de líquido no vaso e manipula a vazão de 

saída através da válvula VLV-109. O esquema do controle pode ser visto na Figura 3.16: 

 

 

Figura 3.16: Controle de nível no vaso Flash 

 

• Temperatura e pressão na alimentação do reator de Produção de Metanol 

A fim de controlar a temperatura de alimentação do reator, o controlador TIC-101 foi 

inserido. Ele age através de uma válvula de controle, manipulando o fluxo de calor Q06 do 

aquecedor E-103. Para controlar a pressão, implementou-se o controlador PIC-102, que 

manipula o fluxo de calor, e consequentemente o duty, no compressor Heater 02. O esquema 

do controle pode ser visto na Figura 3.17: 

 

 

Figura 3.17: Controle da alimentação do reator de produção de metanol 
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• Temperatura na alimentação do vaso Separator 

Para manter a temperatura de alimentação controlada, foi implementando o controlador 

TIC-103, que tem como variável manipulada o fluxo de calor Q07 do cooler E-104. O esquema 

do controle pode ser visto na Figura 3.18: 

 

Figura 3.18: Controle da alimentação do vaso Separator 

 

• Pressão na alimentação da coluna de destilação Destilation 

Para controlar a pressão na alimentação da coluna, o controlador PIC-101 foi 

implementado. Ele manipula a abertura da válvula Valve. O esquema do controle pode ser visto 

na Figura 3.19. 

 

• Fração Molar de Metanol na corrente Methanol 

Para controlar a quantidade de metanol produzido, purificado, efluente da coluna de 

destilação, foi implementado o controlador XIC-100, que manipula a temperatura na 

alimentação da coluna através do calor fornecido pelo aquecedor E-105. O esquema do controle 

pode ser visto na Figura 3.19: 
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Figura 3.19: Controle na coluna de destilação 
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Capítulo 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o PFD totalmente revisado, passou-se para o modo dinâmico de simulação. Foi 

necessário fazer um último ajuste para equalizar a pressão no Mix 01, o que não pode ser feito 

no estado estacionário.  

Foram realizados diversos testes a fim de se observar as influências dos parâmetros dos 

controladores. As configurações iniciais dos controles foram baseadas em parâmetros de 

heurísticas e exemplos de simulações de controle. A Tabela 4.1 mostra esses parâmetros: 

 

Tabela 4.1: Parâmetros inicialmente usados na simulação 

Variável  Kc ^_ (minutos) ^` (minutos) 

Fluxo 0,1 0,2 0 

Nível 2 10 0 

Pressão 2 2 0 

Temperatura 1 20 0 

Concentração 0,1 0,2 0 

 

Os controles não foram otimizados, pois não havia tempo hábil para isso, mas foi 

observada convergência do processo, pois o integrador estava ativo (verde). No entanto, nem 

todos os controladores mostraram um bom desempenho para seus setpoints na simulação final 

realizada neste trabalho. Não obstante, foi possível observar que os controladores estão agindo 

no sentido de controlar os processos. Foram feitos testes alterando as ações de controle (direto 

ou reverso) e, com isso, observou-se que em determinadas condições, como a mostrada na 

Tabela 4.2, o processo não convergia e gerava erros (como vapor na bomba e água no 

compressor, por exemplo). Na configuração final, mostrada na Tabela 4.3, o processo 

apresentou melhor desempenho. 
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Tabela 4.2: Ação dos controladores preliminar 

Controlador Ação 
PIC-103 Reverso 
PIC-104 Reverso 
TIC-100 Reverso 
PIC-100 Reverso 
TIC-104 Direto 
TIC-101 Reverso 
PIC-102 Reverso 
TIC-103 Direto 
PIC-101 Reverso 
XIC-100 Direto 
LIC-100 Direto 

 

A Figura 4.1 mostra os controladores PIC-104 e TIC-104, configurados como as 

Tabelas 4.1 e 4.2. A linha verde indica a variável controlada ou variável de processo, a linha 

vermelha indica o set point e a linha azul indica a variável manipulada. 

 

Figura 4.1: Ação dos controladores em uma configuração incorreta 
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É possível observar que a simulação foi interrompida, devido a um erro (acumulado) 

no controle gerado durante os cálculos do processamento. Algum erro que o software 

UniSimTM não conseguiu solucionar. 

Tabela 4.3: Ação correta dos controladores  

Controlador Ação 
PIC-103 Direto 
PIC-104 Direto 
TIC-100 Reverso 
PIC-100 Reverso 
TIC-104 Reverso 
TIC-101 Reverso 
PIC-102 Direto 
TIC-103 Reverso 
PIC-101 Direto 
XIC-100 Direto 
LIC-100 Direto 

 

A Figura 4.2 mostra os controladores PIC-104 e TIC-104, configurados como as 

Tabelas 4.1 e 4.2: 

 

Figura 4.2: Ação dos controladores em configuração correta 
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4.1. Influência dos parâmetros dos controladores 

Foi observado que os controladores eram influenciados pelos parâmetros ganho (Kc) e 

tempo integral (Ti). A Figura 4.3 mostra os controladores TIC-101 e TIC-103 com ganho Kc=1 

e constante de tempo integral Ti= 20 minutos, e a Figura 4.4 mostra os mesmos controladores 

com a configuração Kc= 0,1 e Ti= 0,2 minutos. 

 

 

Figura 4.3: Controladores TIC-101 e TIC-103, com Kc= 1 e Ti= 20 minutos 
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Figura 4.4: Controladores TIC-101 e TIC-103, com Kc= 0,1 e Ti= 0,2 minutos 

 

Pelas figuras 4.3 e 4.4, que simularam o mesmo processo durante 60 minutos, apenas 

variando os parâmetros (ganho e tempo integral) dos controladores, é possível observar que 

esses parâmetros influenciam muito no comportamento e na convergência do sistema.  

 

4.2. Comportamento do sistema ao variar o set point 

O objetivo do controle de processos é fazer com que o sistema permaneça operando 

praticamente em estado estacionário, ou seja, caso ocorra qualquer alteração, o controle deve 

agir para voltar o sistema ao seu set point.  

Como os controladores não foram otimizados no presente trabalho, o processo ainda 

opera fora do set point. É possível, no entanto, observar que alterações no set point durante o 

processo causam alterações no comportamento do sistema, indicando que os controladores 

estão atuando, mesmo que de maneira não otimizada. 

Os processos apresentados a seguir foram simulados com a configuração apresentada 

na Tabela 4.3 e Tabela 4.1, exceto pelos controladores de temperatura, cujos parâmetros foram 

Kc= 0,1 e Ti= 0,2 minutos.  

A Figura 4.5 mostra o comportamento do controlador PIC-100. Até 66 minutos, 

considerou-se SP= 2000 kPa; de 66 minutos a 78 minutos, SP= 2100 kPa e depois SP= 1950 



   

50 

 

kPa. Observa-se que a variável controlada (curva verde) permanece próxima ao set point (curva 

vermelha), alterando-se quando ele sofre alterações. 

 

 

Figura 4.5: Alteração no SP do controlador PIC-100 

 

A Figura 4.6 mostra o comportamento do controlador TIC-101. Até 66 minutos, 

considerou-se SP= 250 ℃; de 66 minutos a 78 minutos, SP= 220 ℃ e depois SP= 280 ℃. É 

possível observar que de 66 a 78 minutos, a variável controlada (curva verde) se manteve 

próxima ao SP anterior (250 ℃); isso se deve ao fato de a variável manipulada (curva azul) já 

estar em sua posição máxima (a válvula está totalmente fechada). 

 

 

Figura 4.6: Alteração no SP do controlador TIC-101 

 

A Figura 4.7 mostra o comportamento do controlador TIC-104. Até 66 minutos, 

considerou-se SP= 60 ℃; de 66 minutos a 78 minutos, SP= 50 ℃ e depois SP= 75 ℃. É possível 

observar que, apesar das mudanças no set point, a variável controlada (curva verde) se manteve 

constante; mas a variável manipulada (curva azul), que estava inicialmente em sua posição 
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máxima (a válvula está totalmente fechada), foi alterada quando o set point aumentou para 

75℃. 

 

Figura 4.7: Alteração no SP do controlador TIC-104 

 

4.3. Alteração do ganho no controlador de pressão 

Os parâmetros do controlador de pressão são Kc=2 e Ti=2 minutos. O processo 

mostrado na Figura 4.8 mostra o controlador PIC-102 simulado nessas condições. A Figura 4.9 

mostra o mesmo controlador simulado usando Kc=2 e Ti=2 minutos até 60 minutos e após esse 

tempo usando Kc=3 e Ti=2 minutos. Comparando as duas figuras, é possível observar que o 

aumento no ganho gerou também um aumento no erro. 
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Figura 4.8: Controlador PIC-102, com Kc=2 e Ti = 2 minutos 

 

Figura 4.9: Controlador PIC-102, com Kc=3 e Ti = 2 minutos 

 

 



   

53 

 

Capítulo 5 CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentado um estudo do controle de processos numa planta de 

produção de metanol via reforma a vapor, com o auxílio do software UniSimTM, através da 

análise do processo em estado estacionário, implementação do sistema de controle e sua 

mudança para modo dinâmico. 

Os testes realizados com os controladores indicam que eles não estão otimizados, pois 

nem todos atuaram satisfatoriamente. Mas, o processo foi sumulado por um longo tempo sem 

indicar erros ou problemas de convergência nos equipamentos, o que permite concluir que os 

controladores estão funcionando. 

Pode-se observar, ainda com os testes realizados, que os controles de temperatura 

apresentam um melhor desempenho do que os controladores de pressão. 

O controle de processos é fundamental para qualquer projeto industrial, tanto ao se 

pensar em maior eficácia de produção e produtos mais homogêneos quanto ao se considerar 

segurança de processos. A simulação de processos é fundamental para isso; é uma área que 

vem sendo amplamente aprofundada porque facilita o entendimento e o controle do processo 

sem precisar da existência de uma planta piloto real, o que diminui os custos e os riscos do 

empreendimento.  

Apesar de não ter sido possível ver o processo totalmente controlado, com todas as 

variáveis próximas aos seus setpoints, o trabalho alcançou o objetivo de implementar a 

simulação dinâmica, o controle do processo e observar a atuação efetiva do controle. 
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Capítulo 6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

Usando este trabalho como ponto de partida, existem vários tópicos possíveis que 

podem ser interessantes no campo da simulação, controle e otimização de processos. 

− Uma otimização em estado estacionário desse processo (ou um processo 

similar), por exemplo, com reciclo da corrente de água, seja realizado no 

UNISIM ou em outro programa, talvez também com foco na busca de variáveis 

ótimas para o controle auto-otimizado. Tal estudo teria que levar em 

consideração todo o processo, não apenas a seção da reforma e aquecimento, 

para ser realmente útil. 

− Um estudo mais detalhado do controle do processo, usando o controle feed 

forward ou o Controle preditivo (MPC) e encontrar parâmetros de sintonia 

adequados. 

− Comparar diferentes regras de sintonia PID (como por exemplo Ziegler-Nichols 

ou pelo método de síntese direta (SIMC, proposto por Skogestad, 2004) para 

este processo, e determinar quais regras dão o melhor desempenho. 

− Alterar o tipo de reator (Reator de Equilíbrio) que foi usado na simulação por 

um reator do tipo CSTR e analisar como isso interfere na convergência do 

processo. 
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