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RESUMO 
 

 

 
 

Em decorrência do desenvolvimento econômico e tecnológico desencadeado pela 

revolução industrial, o aumento significativo da produção de bens de consumo tem agravado 

problemas ambientais referentes principalmente à exploração irresponsável de recursos 

naturais, emissões de gases de efeito estufa e geração de resíduos, entre outros fatores. Em 

vista disso, diversos acordos e estudos foram desenvolvidos visando o desenvolvimento 

sustentável, resultando em conceitos importantes como, por exemplo, o da ecoeficiência. 

Através da avaliação dos ecoindicadores, a ecoeficiência analisa os impactos ambientais 

resultantes de atividades econômicas, sendo uma ferramenta útil principalmente para a 

avaliação do desempenho sustentável de processos industriais. Neste contexto, o objetivo  

deste trabalho é avaliar, por meio de ecoindicadores, o consumo de energia, as emissões de 

CO2 e a geração de resíduos sólidos para uma planta de produção de tetradeceno utilizando 

simulação computacional. Os resultados demonstraram que, para 1 tonelada de produto 

formado, o processo em questão consome 9,53 GJ de energia, emite 0,53 tonelada de CO2, 

consome 3,71 m3 de água e gera 5,3 gramas de resíduos sólidos. Assim, foi possível 

demonstrar a utilidade da ecoeficiência como uma ferramenta de predição de impactos 

ambientais decorrentes de processos industriais. 

 

 
Palavras-chave: Ecoindicadores, Emissão de CO2, Resíduos Sólidos, Simulação 

Computacional, Tetradeceno 



ABSTRACT 
 

 

 
 

Due to the economic and technological development triggered by the industrial 

revolution, the rampant increase in the production of goods has aggravated environmental 

impacts related mainly to the reckless exploitation of natural resources, greenhouse gases 

emissions, and waste generation, among other factors. In light of this, numerous agreements 

and studies aiming at the sustainable development have been developed, thus resulting in 

important concepts such as the so-called eco-efficiency. Through the evaluation of eco- 

indicators, eco-efficiency analyzes the environmental impacts resulting from economic 

activities, thus representing a useful tool for evaluating the environmental performance of 

industrial processes. In this context, the objective of this work is to evaluate, by means of eco- 

indicators, the energy consumption, the CO2 emissions and the solid waste generation for a 

tetradecene production plant with the aid of computational simulation. The results showed 

that, for 1 ton of product formed, the process consumes 9.53 GJ energy, emits 0.53 ton CO2, 

consumes 3.7 m3 water and generates 5.3 grams solid residue. Hence, it was possible to 

demonstrate the usefulness of eco-efficiency as a tool for predicting the environmental 

impacts from industrial processes. 

 

 
Keywords: CO2 Emissions, Computational Simulation, Eco-indicators, Solid Waste, 

Tetradecene 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 

Devido ao desenvolvimento econômico e tecnológico desencadeado pela revolução 

industrial, tem-se observado um aumento significativo da produção e demanda de bens de 

consumo, principalmente nas últimas décadas. Consequentemente, problemas ambientais 

decorrentes da exploração irresponsável de recursos naturais, consumo excessivo de água e 

energia, emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos sólidos, entre outros fatores, 

tem sido agravados. 

De acordo com o 5º Relatório do IPCC (2014), as temperaturas médias globais 

aumentaram de 0,5 a 2,5º C no período entre 1901 e 2012, sendo que, até 2100, estes valores 

podem variar entre 0,3º C a 4,8º C. Neste sentido, principalmente devido ao derretimento das 

calotas polares, houve um aumento do nível do mar de aproximadamente 19 cm desde 1870, 

sendo estimado ainda um aumento de 1,2 m até o ano de 2100 (EPA, 2014). De fato, os danos 

ecológicos decorrentes da mudança climática são imensuráveis, o que pode ser observado a 

patir de variações climáticas significativas em pequenos intervalos de tempo (p. ex. secas, 

tempestades e ciclones, picos de temperatura elevados, destruição de inúmeros ambientes e 

espécies, etc.) (IPCC, 2014). 

Além das mudanças climáticas, o crescimento populacional tem apresentado um papel 

relevante quanto aos impactos ambientais, principalmente no que tange as alterações 

promovidas pelo homem. Ademais, devido ao desenvolvimento industrial atrelado a este,    há 



17 
 

 

também o aumento do despejo de resíduos sólidos, o qual representa um fator inconveniente 

em relação à busca pela sustentabilidade. No Brasil, por exemplo, mais de 42% dos resíduos 

gerados são descartados em locais inadequados, como vazadouros a céu aberto, enquanto 

menos de 13% dos resíduos coletados são reciclados (ABRELPE, 2010). 

Em vista desses aspectos mencionados, diversos acordos, leis e normas visando 

mitigar os impactos ambientais – principalmente a emissão de gases poluentes, geração de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos, consumo de água e energia, entre outros – foram 

desenvolvidos. No final da década de 80, muitos estudos sobre os impactos das ações  

humanas no meio ambiente vieram à tona, como é o caso do World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), criado em 1995 durante a Eco-92, realizada no Rio de 

Janeiro, o qual foi um dos primeiros passos tomados em direção à sustentabilidade. O objetivo 

de gerar menos impactos ambientais tornou-se um desafio para empresas que buscam adequar 

e alinhar seus processos aos conceitos de sustentabilidade, não mais apenas com o foco 

econômico, mas também com o ambiental. 

Entre as diversas propostas e motodologias apresentadas nas diferentes conferências 

sobre o meio ambiente, a utilização da ecoeficiência como uma ferramenta conveniente para 

alcançar a sustentabilidade econômico-ambiental tem se destacado. De fato, tal  ferramenta 

tem sido cada vez mais utilizada, uma vez que auxilía de forma eficiente procedimentos de 

tomada de decisão, principalmente em termos de processos industrias. Segundo Saling et al. 

(2002), a ecoeficiência é geralmente definida como uma ferramenta de avaliação e otimização 

ecológica de processos, a qual considera, simultaneamente, os fatores econômicos. Desta 

forma, a ecoeficiência relaciona os impactos ambientais diretamente com o desenvolvimento 

econômico, estando baseada na avaliação dos denominados ecoindicadores, sendo estes 

globais ou não (MÜLLER et al., 2014). Um ecoindicador, por sua vez, é uma métrica 

representada normalmente de forma simplificada, pela razão entre uma variável ambiental (p. 

ex. consumo energético, de água e de matéria-prima, geração de efluentes, emissão de CO2, 

entre outras) e uma variável econômica (receita ou taxa de produção) (UNCTAD, 2004). 

Entretanto, considerando que nem sempre os dados necessários para determinar os 

ecoindicadores de um processo estão prontamente disponíveis, torna-se necessária a utilização 

de técnicas e métodos para estimá-los. Neste sentido, particularmente em relação às  

indústrias, a simulação computacional tem se destacado, o que é principalmente explicado 

devido ao grande avanço tecnológico dos últimos anos. De fato, a utilização de modelos 

computacionais pelas indústrias vem se tornando cada vez mais comum, como é o caso da 
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denominada Engenharia de Processos Auxiliada por Computadores (em inglês CAPE: 

"Computer Aided Process Engineering"). Isto se deve ao fato de que a simulação 

computacional permite o usuário projetar e modificar processos de produção, cenários  

laborais e processos logísticos de forma relativamente rápida e barata, evitando desperdícios e 

custos com testes em escala real (RAMIREZ et al., 1997). 

Neste contexto, a partir da análise da literatura técnico-cientifica, pode-se observar a 

falta de estudos de simulação e modelagem computacional em relação aos processos 

produtivos de 1-tetradeceno, principalmente quanto aos impactos ambientais gerados por este. 

Portanto, com o objetivo de demonstrar a utilidade da ecoeficiência como uma ferramenta útil 

para predizer os efeitos ecológicos de processos industriais, neste trabalho foram 

desenvolvidos os ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2, consumo de água e 

geração de resíduos sólidos. Desta forma, será possível agregar informações a respeito da 

relevância da simulação computacional, bem como do uso de ecoindicadores no segmento 

industrial. 

 

 

 
1.2 OBJETIVO 

 

 

A finalidade deste trabalho é avaliar, mediante simulação computacional, o processo 

de produção de 1-tetradeceno. O software empregado para executar a simulação foi o 

UniSim® Design Suite R390.1, da Honeywell, cuja licença está disponível nos computadores 

do laboratório de simulação da Universidade Federal Fluminense. 

O presente trabalho possui, ainda, os seguintes objetivos específicos: 
 

 Reproduzir a planta de produção do 1-tetradeceno descrita por Turton et al. (2012) 

via simulação computacional utilizando o software UniSim®; 

 Confrontar os resultados obtidos na simulação computacional com os resultados 

apresentados por Turton et al. (2012); 

 Determinar os ecoindicadores de: Emissão de CO2, Consumo de Água, Consumo  

de Energia e Geração de Resíduos Sólidos para o processo investigado; 

 Avaliar, por meio de uma análise de sensibilidade, a influência dos parâmetros do 

processo na determinação dos ecoindicadores. 
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1.3. ESTRUTURA 

 

 

Além deste capítulo introdutório, que denota a contextualização, o processo a ser 

avaliado, a motivação e os objetivos, este trabalho está estruturado em mais cinco capítulos, 

especificados a seguir. 

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica do 1-tetradeceno, apresentando suas 

aplicações industriais, características e processos de obtenção. É descrito, ainda, o conceito de 

ecoindicadores como forma de avaliar a ecoeficiência de um processo. 

Capítulo 3: é descrito o processo de produção do 1-tetradeceno estudado. São 

detalhadas as condições operacionais, dimensionamento dos equipamentos e especificação  

dos produtos, conforme apresentado por Turton et al. (2012). Além disso, são apresentados os 

procedimentos de cálculo específicos para a análise dos ecoindicadores em questão, bem  

como a avaliação conjunta destes. É ainda apresentada a metodologia de análise de 

sensibilidade quanto aos parâmetros do processo, de forma a avaliar a relevância destes em 

relação ao cálculo dos ecoindicadores. 

Capítulo 4: é exposta a metodologia utilizada para a simulação do processo de 

produção do 1-tetradeceno, além da apresentação de um critério para avaliação do dos 

ecoindicadores e da ecoeficiência. 

Capítulo 5: são evidenciados e debatidos os resultados para os estudos propostos na 

metodologia. 

Capítulo 6: é apresentada a conclusão do trabalho, assim como sugestões para 

trabalhos futuros. 

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

desse trabalho. 

Há ainda o apêndice, onde são apresentados resultados preliminares obtidos e 

publicados no XIII Congresso Nacional de Excelência em Gestão de 2017. 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Química e Petróleo da 

Universidade Federal Fluminense – UFF. Este trabalho está inserido nas linhas gerais de 

modelagem, simulação e controle de processos, bem como meio ambiente e sustentabilidade. 
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CAPÍTULO 2 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

 

 

 

Neste capítulo é realizada a revisão bibliográfica sobre o processo de produção de 

tetradeceno, assim como as características e utilizações dos componentes envolvidos para a 

indústria. 

É apresentada a avaliação dos impactos ambientais de plantas industriais por meio dos 

conceitos de ecoeficiência e ecoindicadores industriais, além da descrição de uma planta de 

utilidades genérica. 

Por fim, este capítulo descreve a utilização de softwares de simulação de processos e 

sua importância para aplicações em engenharia. Neste projeto, o software utilizado foi o 

UniSim® Design Suite R390.1, da Honeywell. 
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2.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO TETRADECENO 

 

 

O tetradeceno (C14H28) pode ser obtido a partir de três principais métodos: 

desidratação térmica de ácido ricinoleico por destilação e esterificação com glicerol, 

desidratação térmica catalítica de óleo de rícino e decomposição térmica de óleo de rícino 

acetilado (GRUMMITT & FLEMING, 1945). Particularmente em relação a esta última, 

avaliada neste trabalho, a decomposição térmica do óleo de rícino (C15H31COOH) é realizada 

sem  a necessidade da utilização de um  catalisador. Segundo Turton  et  al. (2012), a reação 

ocorre conforme a Equação 2.1, que representa a reação principal, ou seja, o craqueamento 

térmico do óleo de rícino acetilado (ACO) para produzir o tetradeceno (TD) e ácido acético 

(CH3COOH). 

 

 
k1 

C15 H 31COOH (l )     CH 3COOH ( g )   C14 H 28 (l )
 

(2.1) 
 

 

Entretanto, em paralelo à reação primária ocorre uma reação secundária, representada 

pela Equação 2.2, na qual o TD dimeriza para formar uma goma (C28H28). 

 

 

2C   H 
k2  C   H 

14 28(l ) 28 56( s ) (2.2) 
 

 

A goma formada se encontra no estado sólido e, por esta razão, apresenta algumas 

peculiaridades em relação ao processo, tais como a utilização de equipamentos específicos 

(p. ex. filtro) e necessidade de despejo adequado deste resíduo sólido. Uma vez que a 

formação da goma reduz o rendimento do tetradeceno, a reação secundária é indesejada 

(TURTON et al., 2012). 

Não foram encontradas informações suficientes sobre a goma (C28H28) na literatura, 

tendo sido realizada, portanto, apenas a revisão dos demais compostos nas seções a seguir. 
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2.1.1 TETRADECENO 

 

 

 

O tetradeceno, um tipo de óleo de secagem, pertence à classe dos compostos 

orgânicos conhecidos como olefinas, possui fórmula molecular C14H28 e é um líquido 

aquoso, inflamável, incolor e de odor agradável. É solúvel em etanol, éter e benzeno, sendo 

insolúvel em água. Seu peso molecular é de 196,4 g/mol e seus pontos de fusão e ebulição 

são de -12º C e de 252º C, respectivamente, enquanto sua densidade é de 0,7745 a 20º C 

(PUBCHEM, 2017). Em contato com agentes oxidantes fortes, o TD pode reagir 

violentamente, enquanto que com agentes redutores há a possibilidade de produzir gás 

hidrogênio exotermicamente. Por ser um alceno, pode agir como um polímero de adição 

caso haja a presença de variados catalisadores (tais como ácidos) ou iniciadores (CAMEO, 

2017). 

A exposição prolongada ao tetradeceno pode causar danos à epiderme e seu contato 

com os pulmões pode causar pneumonite, sendo o processo de contaminação acelerado 

quando ocorre sua pulverização ou dispersão. Contudo, à temperatura ambiente (20º C), 

o risco de inalação é reduzido, uma vez que a contaminação nociva do ar dificilmente será 

alcançada (CDC, 2014). 

Industrialmente, o tetradeceno é utilizado de diversas maneiras, tais quais: como 

intermediário de reações típicas de alfa olefinas para a produção de aminas e óxidos de 

aminas, oxo álcoois, aromáticos alquilados, sulfonatos de alfa olefinas, epóxidos, óleos de 

bronzeamento e ácido graxos sintéticos, lubrificante e aditivo, regulador de processos, 

surfactante, como em detergentes e produtos de limpeza e ajustador de viscosidade, entre 

outras (INEOS, 2017; PUBCHEM, 2017). Segundo Turton et al. (2012), seu uso mais comum 

é como aditivo de tintas e vernizes, auxiliando como agente secante. 

 

 

 

 

 
2.1.2 ÓLEO DE RÍCINO ACETILADO (ACO) 

 

 

 

O óleo de rícino acetilado (ou óleo de mamona, ACO) é extraído das sementes de 

mamona Ricinus communis e é um dos mais nobres existentes no mercado mundial, sendo o 

Brasil um dos seus maiores produtores (NAUGHTON, 2011). Por ter em sua estrutura 
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química diferenciada dos demais óleos pela presença de mais de 90% de ácido ricinoleico, o 

ACO é o único que suporta pressões variadas e altas temperaturas sem perder a viscosidade 

(EMBRAPA, 2014). Este óleo é obtido pela extração ou ao pressionar-se a semente da planta, 

a qual pode conter em média de 46 a 55% em peso do óleo (OGUNNIYI, 2006). 

Apesar de ser um dos cultivos mais antigos do mundo, o ACO contribui para apenas 

0,15% do óleo vegetal produzido. Entretanto, seu consumo aumentou mais de 50% nos 

últimos 25 anos, passando de aproximadamente 400 mil toneladas em 1985 para 610 mil 

toneladas em 2010 (PATEL et al., 2016). O ACO já foi utilizado como vermífugo, 

combustível, lubrificante em engrenagens e mancais de vários engenhos de cana-de-açúcar da 

era Colonial Brasileira, além de ter servido para iluminar ambientes há cerca de 1900 anos 

(EMBRAPA, 2014). É um óleo viscoso, amarelo pálido, não secante, possui odor suave e 

gosto leve e característico (OGUNNIYI, 2006). 
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2.1.3 ÁCIDO ACÉTICO 

 

 

 

O ácido acético (CH3COOH), também chamado de ácido etanoico, é conhecido 

popularmente como vinagre. Quando livre de água, possui cheiro forte, é incolor e 

higroscópio, congela abaixo de 16,7º C virando um sólido cristalino incolor, brilhante e 

transparente com aspecto de gelo. Este ácido possui peso molecular de 60,04 g/mol e ponto  

de ebulição de 118,1º C. Quando concentrado é corrosivo, e sob exposição prolongada pode 

causar queimaduras cutâneas, danos permanentes nos olhos e irritação das membranas 

mucosas. O risco de inflamabilidade é considerável em temperaturas superiores a 39º C e, na 

presença de ar, pode formar misturas explosivas (JONES e TEMPLETON, 1957). 

O ácido acético possui diversas aplicações, sendo o mais conhecido o seu uso como 

condimento em saladas. Além disso, pode ser utilizado como solvente, para síntese de 

perfumes e corantes, preparação de seda artificial, neutralização de filmes e papéis 

fotográficos, tinturaria, produção da aspirina e em exames diagnósticos para detectar o 

Papiloma Virus Humanus (H.P.V.) (VILLAVECCHIA e EIGENMANN, 1982). 

 

 

 

 

 
2.2 PLANTA DE UTILIDADES 

 

 

 

A planta de utilidades é parte integrante de diversos processos industriais, tendo a 

atribuição de proporcionar os serviços auxiliares para as operações de qualquer planta 

industrial de produção. Tais serviços consistem em viabilizar eletricidade, gás técnico 

(nitrogênio, hidrogênio, oxigênio), ar comprimido, combustíveis e fluidos para troca térmica 

tais quais vapor, óleos e água de resfriamento (TOWLER e SINNOTT, 2013). Para o  

processo de produção de tetradeceno estudado neste trabalho, por exemplo, utilizam-se três 

sistemas de utilidades: geração de vapor de aquecimento, água de resfriamento e o fluído de 

troca térmica Dowtherm A. Entretanto, Turton et al. (2012) não forneceram detalhes 

suficientes sobre o último sistema, tendo sido este negligenciado neste trabalho. Portanto, os 

outros sistemas são apresentados com detalhes nas seções a seguir. 
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2.2.1 SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 

 

 

O sistema de refrigeração é um importante serviço propiciado pela planta de 

utilidades. A água é usualmente o fluido refrigerante pela facilidade de obter um custo 

econômico relativamente baixo e apresentar propriedades térmicas convenientes (p. ex. 

elevado calor específico), sendo vantajoso seu uso para operações de resfriamento. 

Os sistemas de refrigeração podem ser discriminados em três classes: abertos,  

fechados e abertos com recirculação. Os sistemas abertos, também conhecidos como 

oncethrough (passagem única), são utilizados quando há elevada disponibilidade de água de 

qualidade e temperatura requeridas para satisfazer o processo. Já os sistemas fechados são 

usualmente aproveitados em instalações menores e móveis ou em operações em que água  

deve ser condicionada em temperaturas controladas com maior rigor, geralmente maiores ou 

menores do que as obtidas nos sistemas semi-abertos. Alternativamente para um sistema de 

refrigeração, existem os sistemas abertos com recirculação, sendo necessários quando o 

processo solicita de grande demanda de água de resfriamento. Entretanto, sua disponibilidade 

é delimitada quando a qualidade da água é inadequada (SENEVIRATNE, 2007). 

A Figura 2.1 ilustra um sistema genérico de água de resfriamento. 
 

Fonte: Adaptado de INTECHOPEN (2017). 

Figura 2.1 – Sistema genérico de água de resfriamento. 
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2.2.2 SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR DE AQUECIMENTO 

 

 

 
 

A geração de vapor é integrada de forma indireta ao processo. Segundo Seneviratne 

(2007), existem diferentes formas para uso de vapor: para aquecimento do processo, controle 

de pressão, em equipamentos mecânicos como bombas, ventiladores e turbinas, como fonte de 

água e calor para as reações de um processo e para gerar eletricidade, entre outras. Seu uso 

comum se justifica por uma séries de vantagens, tais como a baixa toxicidade, facilidade no 

transporte, alta eficiência, alta capacidade térmica e baixo custo. Indústrias como a de papel e 

celulose, açúcar e álcool, indústrias químicas e petroquímicas, refinarias de petróleo, 

alimentícias e farmacêuticas, entre muitas outras utilizam vapor em seus processos. 

A Figura 2.2 ilustra um sistema genérico de geração de vapor de aquecimento, onde 

hps, mps e lps são, vapor de alta, média e baixa pressão, respectivamente. 

 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012) 

Figura 2.2 – Sistema genérico de geração de vapor de aquecimento. 

 

 

 

 
 

2.3 ECOINDICADORES E ECOEFICIÊNCIA 

 

 

Segundo a ESCAP (2009), o conceito de ecoeficiência foi desenvolvido, a princípio, 

com o foco voltado para o setor empresarial, visando o fornecimento de bens e serviços 

concomitantemente   à   preservação   ambiental.   Neste   sentido,   a   ecoeficiência   avalia o 
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desempenho sustentável de uma determinada atividade econômica por meio da quantificação 

de seus respectivos ecoindicadores, os quais são definidos como métricas geralmente 

representadas pela razão entre uma variável ambiental e uma variável econômica, conforme a 

Equação (2.3) (UNCTAD, 2004). 

 

Eco  
Variável Ambiental (unidade) 

Variável Econômica (taxa de produção) 
(2.3) 

 

Em que Eco refere-se ao ecoindicador correspondente à variável ambiental em análise. 
 

Nos últimos anos, os ecoindicadores vêm recebendo maior atenção não somente no 

setor comercial, mas principalmente em relação à indústria. De acordo com a EPA (2016), tal 

fato ocorreu devido à intensificação dos problemas ambientais associados aos processos 

industriais, tais como o aumento das emissões de gases de efeito estufa (p. ex. CO2), o 

consumo excessivo de água e energia, geração de efluentes (líquidos e/ou sólidos), entre 

outros fatores. 

As variáveis ambientais utilizadas normalmente são: consumo de energia, emissões de 

CO2, consumo de água e geração de resíduos sólidos (entre outras), enquanto a variável 

econômica é usualmente a quantidade de produto gerada considerando o mesmo período. 

Neste sentido, considerando as variáveis supracitadas, os respectivos ecoindicadores podem 

ser definidos da seguinte forma: 

 Ecoindicador de Consumo de Energia – Razão do total de energia consumida no 

processo em um determinado período pela produção total equivalente (unidade GJ/t). 

 Ecoindicador de Emissão de CO2 – Razão do total da emissão de CO2 em um 

determinado período pela produção total equivalente (unidade tCO2/t). 

 Ecoindicador de Consumo de Água – Razão do total de água consumida em um 

determinado período pela produção total equivalente (unidade m3H2O/t). 

 Ecoindicador de Geração de Resíduos Sólidos – Razão da quantidade de sólidos 

gerados no processo em um determinado período pela produção total equivalente 

(unidade t/t). 

Como critério de avaliação para os referidos ecoindicadores, quanto menor for o 

resultado melhor será a ecoeficiência do processo. 
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2.3.1 ECOINDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO 

 

 

O alto consumo energético das indústrias influencia diretamente no custo do seu 

produto final, assim como no impacto ambiental e econômico gerado por estas. Neste 

contexto, a fim de se reduzir o gasto de energia, e consequentemente o impacto ambiental, é 

importante investir em tecnologias de otimização, tais como a integração energética (IEA, 

2007). A Figura 2.3 ilustra de forma geral o consumo energético de alguns setores industriais 

e sua tendência para os anos seguintes. 

Fonte: Adaptado de EIA (2013). 

 

Figura 2.3 – Consumo energético mundial por combustível. 
 

Segundo a European Commission (2009), define-se como eficiência energética 

específica o somatório das principais fontes de gastos de energia de um processo industrial 

(queima de combustíveis, energia elétrica e geração de vapor), divididos pela vazão mássica 

da corrente de produto no mesmo período, já considerando as eficiências dos equipamentos 

envolvidos. Ademais, é importante ressaltar que, em tal somatório, uma energia deve ser 

descontada caso seja obtida a partir da transformação de uma outra fonte, integração 

energética, ou nos casos de exportação e importação de vapor, nos quais o sinal deve ser 

negativo e positivo, respectivamente. 

O ecoindicador de consumo energético (ECE), em GJ/t, pode ser calculado conforme 

apresentado na Equação (2.4). 

 
CEE   CEvapor   CEGN   CEComb gas 

 CECombliq 
 CEECog 

ECE  
Taxa de produção 

(2.4) 

 

Na Equação (2.4) os termos CEE, CEvapor, CEGN, CECombgas, CECombliq e CEEcog 

correspondem ao consumo de energia na forma elétrica (fornecida pela agência credenciada), 

energia  na  forma  de  vapor,  a  energia  do  gás  natural,  energia  dos  combustíveis gasosos, 
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energia dos combustíveis líquidos e energia elétrica proveniente da cogeração, 

respectivamente, em GJ/h. O termo “Taxa de produção”, por sua vez, representa a quantidade 

total de produto formado na planta de processo analisada em t/h, incluindo possíveis 

subprodutos vendáveis. Ademais, o sinal ± indica que parte da energia pode ser exportada e, 

com isso, descontada no consumo real do processo. 

O estudo deste ecoindicador se torna relevante uma vez que é possível realizar a 

análise mais direta dos impactos causados, buscando-se a redução dos gastos a fim de se 

alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 
2.3.2 ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

 

 

Segundo a EPA (2016), entre os anos de 1990 e 2010 as emissões de gases de efeito 

estufa tiveram um aumento de 35%. Enquanto as emissões de óxidos de nitrogênio 

aumentaram 9% e as de metano 15% entre estes anos, o CO2 se tornou particularmente 

importante, pois além de representar aproximadamente 75% de todas as emissões globais,  

suas emissões sofreram um aumento de 42% no mesmo período. Segundo Adams (2013), tais 

emissões são decorrentes principalmente de processos industriais. A Figura 2.4 representa as 

emissões mundiais de dióxido de carbono por região. 

Fonte: Adaptado de EIA (2011). 

 

Figura 2.4 – Emissões mundiais de CO2  por região. 



30 
 

 

Similarmente ao consumo energético, a emissão específica de CO2 pode ser definida 

como a razão entre o somatório de todas as fontes de emissão de dióxido de carbono do 

processo industrial e a vazão mássica da corrente de produto no mesmo período (IEA, 2007). 

Pode-se dividir as emissões em três categorias (IPCC, 2006): diretas, contabilizadas 

por todo CO2 gerado pela queima de combustível na própria planta; indiretas, ou seja, 

emissões externas provenientes da geração de energia para o processo; e fugitivas, referentes  

a vazamentos em equipamentos e tubulações, de veículos de transportes de insumos e 

produtos, além das emissões por queima em flares. 

Para que a análise seja completa, devem ser consideradas as emissões mesmo após a 

produção, ou seja, provenientes da sua deterioração e uso. Porém, a realização de tal controle 

é inviável, não sendo tendo sido consideradas, portanto, tais emissões neste trabalho. 

O ecoindicador de emissão de CO2 (ECO2), geralmente em tCO2/t, pode ser calculado 

conforme apresentado na Equação (2.5): 

 

 

E   E  E   E   E   E   E   E   E 
E  

EE  Vapor  GN  CombGas  CombLiq  cog  FV  FT  FF 
CO2 

Taxa de produção 
(2.5) 

 

 

Na Equação (2.5) os termos EEE, EVapor, EGN, ECombGas, ECombLiq, Ecog, EFV, EFT, EFF 

correspondem às emissões de CO2 referentes à emissão indireta por energia elétrica 

consumida, emissão indireta pelo consumo de vapor, emissão por combustão relativa à  

queima de gás natural, emissão por combustão referente a outros combustíveis ou misturas de 

combustíveis gasosos, emissão por combustão relativa a combustíveis ou misturas de 

combustíveis líquidos, emissão por cogeração, emissão fugitiva por vazamento de CO2 

(válvulas, flanges, entre outros), emissão fugitiva nas etapas de transporte de produtos e 

matérias-primas e emissão fugitiva de alívio para flare, respectivamente, em tCO2/h. O termo 

“Taxa de produção”, por sua vez, representa a quantidade total de produto formado na planta 

de processo analisada em t/h, incluindo possíveis subprodutos vendáveis. 

Cabe ressaltar que, diferentemente da Equação (2.4), a Equação (2.5) não apresenta 

sinais ± pois, mesmo que o vapor excedente (gerado por consumo de combustível) seja 

exportado, este não deve ser descontado da quantidade total de CO2 emitida. 
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2.3.3 ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

 

 

No século 20, enquanto a população mundial triplicou, o consumo de água pelo ser 

humano aumentou seis vezes. Atualmente, uma em cada 5 pessoas não possui acesso a água 

potável, o que é devido principalmente ao gerenciamento e distribuição ineficientes deste 

recurso (WHO, 2017). Além disso, metade da população mundial não possui saneamento 

básico, o que resulta em pelo menos 3 milhões de mortes por ano devido a doenças 

transmitidas pela água (WWC, 2017). A Figura 2.5 ilustra o consumo mundial de água por 

setor econômico. 

Fonte: Adaptado de Bloom Filtertechnologie (2017). 

 

Figura 2.5 – Consumo mundial de água por setor econômico ao longo do tempo. 
 

No cálculo do ecoindicador de consumo de água de um processo industrial, o consumo 

de água se dá pelo somatório das vazões de água na forma líquida e vapor. Este ecoindicador 

(EH2O), em m3H2O/t, pode ser calculado conforme apresentado na Equação (2.6). 

 

CALPS   CAMPS    CAHPS   CARf    CACP   CAV 

EH  O 
2 Taxa  de produção 

(2.6) 

 

Na Equação (2.6) os termos CALPS, CAMPS, CAHPS, CARf, CACP e CAV correspondem  

aos consumos de água referentes à geração de vapor de baixa pressão, à geração de vapor de 

média pressão, à geração de vapor de alta pressão, aos equipamentos de refrigeração (como 

resfriadores e condensadores), às correntes de processo e a vazamentos de água e vapor 

(válvulas, flanges, entre outros), respectivamente, em m3H2O/h. O termo “Taxa de produção”, 

por sua vez, representa a quantidade total de produto formado na planta de processo analisada 

em t/h, incluindo possíveis subprodutos vendáveis. 
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Neste contexto, nota-se a importância do desenvolvimento deste ecoindicador, uma 

vez que reduzir o consumo de água sem reduzir a produção é um desafio para as indústrias 

atuais. 

 

 

 

 
2.3.4 ECOINDICADOR DE GERAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

A lei nº 12.305 (2010) foi criada com o objetivo de definir o que são resíduos sólidos e 

como proceder com seu descarte, não se estendendo apenas aos resíduos sólidos ou 

semissólidos, mas também aos gases e líquidos cujas características impedem que seu  

descarte seja realizado em esgotos ou corpos d'água. O Ministério do Meio Ambiente (2017) 

reforça a lei com a política dos 5 R's (Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar o 

consumo de produtos que gerem impactos ambientais significativos), tendo como principal 

objetivo a redução do consumo exagerado e o desperdício através da mudança de hábitos no 

cotidiano dos cidadãos. 

Considerando que a quantidade de resíduos gerados é um fator estratégico no custo do 

processo produtivo e indicativo de competitividade, o ecoindicador de geração de resíduos 

sólidos (ERS) trata-se de um indicador de desempenho operacional e de gerenciamento. Seu 

cálculo é realizado pela quantidade de resíduos gerados pela unidade industrial, tanto no 

processo produtivo quanto na operação/manutenção e na área administrativa, dividida pela 

quantidade total de produtos produzidos (PEREIRA, 2013), conforme apresentado na  

Equação (2.7). 

 
RS planta   RSutil   RSoper   RS adm   RStransp 

ERS  
Taxa de produção 

(2.7) 

 

Na Equação (2.7) os termos RSplanta, RSutil, RSoper, RSadm e RStransp correspondem à 

geração de resíduos na planta de produção, geração de resíduos na planta de utilidades, 

geração de resíduos devido à operação/manutenção dos processos, geração de resíduos nas 

áreas administrativas e geração de resíduos devido ao transporte de insumos e pessoal, 

respectivamente, em t/h. O termo “Taxa de produção”, por sua vez, representa a quantidade 

total de produto formado na planta de processo analisada em t/h, incluindo possíveis 

subprodutos vendáveis. 
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Para o presente trabalho, apenas os resíduos gerados pelo processo produtivo (RSplanta) 

serão considerados, uma vez que a contabilização dos outros fatores representa uma tarefa 

extretamente árdua, pois estes fogem ao controle do processo de produção. 

 

 

 

 
2.4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 

A simulação computacional é reconhecida pela sua importância nos sistemas de apoio 

às decisões (DSS, decision support system) e é considerada como um dos componentes 

principais das etapas de planejamento e projeto, sendo seu objetivo primário “imitar” uma 

operação ou processo, para então manipular suas variáveis a fim de avaliar os impactos destas 

em uma performance até então desconhecida (EDMONDS e O'CONNOR, 1999). 

Neste sentido, com o avanço tecnológico observado nas últimas três décadas, 

observou-se o aumento da disponibilidade de computadores e estações de trabalho mais 

sofisticadas. Por esta razão, a simulação e modelagem de processos se mostraram 

extremamente úteis como ferramentas de otimização não somente na engenharia, como 

também na química, física e biologia (RAMIREZ, 1997). Além disso, a simulação se tornou 

útil na análise de impactos ambientais, tais como estimativas de consumo energético,  

consumo de água, geração de resíduos sólidos e emissão de CO2, entre outros fatores 

(CASAVANT e CÔTÉ, 2004). 

Com o intuito de atender esta demanda na área de simulação computacional, softwares 

são desenvolvidos constantemente pela comunidade técnico-científica. Nos Estados Unidos, 

por exemplo, alguns dos pacotes de simuladores de processos químicos frequentemente 

utilizados são: Aspen PlusTM, CADSIM PlusTM, CHEMCADTM, GensimTM e Aspen 

HYSYSTM, entre outros (CASAVANT e CÔTÉ, 2004). 

Os impactos que a simulação de processos gerou, particularmente na indústria de 

processos químicos, se devem à garantia de inúmeras vantagens, principalmente em termos 

econômicos. De fato, a simulação computacional se destaca tanto em relação ao custo quanto 

à conveniência proporcionada para a investigação dos efeitos dos parâmetros e perturbações 

no sistema após o início da operação (RAMIREZ, 1997). 
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Em vista das vantagens supracitadas e considerando que a simulação computacional 

pode fornecer resultados referentes a variáveis ambientais e econômicas, torna-se possível 

desenvolver, de forma sucinta, métricas de correlação entre elas, isto é, ecoindicadores. 

 

 

 

 
2.4.1 SOFTWARE UNISIM® 

 

 

O UniSim® é um software pertencente à Honeywell utilizado em grande escala na 

engenharia química (TOWLER e SINNOTT, 2013). Inicialmente desenvolvido pela 

Hyprotech Ltd., o software fornece resultados em tempo real, de forma interativa e 

instantânea, além de possuir uma interface simples e intuitiva. O UniSim® é versátil,  

podendo ser utilizado nos mais variados projetos envolvendo operações modulares, projetos 

orientados a objeto e o desenvolvimento de fluxogramas múltiplos (HONEYWELL, 2010). 

Ademais, uma vez que os processos estudados não são sempre ideais, é importante 

conhecer o comportamento real de misturas para a síntese, simulação e otimização dos 

processos de separação, onde o equilíbrio de fases do sistema deve ser bem definido 

(UNIVERSITÄT OLDENBURG, 2009). Neste sentido, o UniSim® mostra-se um software 

particularmente vantajoso, pois disponibiliza ao usuário inúmeros pacotes de propriedades 

termodinâmicas (p. ex. Wilson, NRTL, UNIQUAC, etc.) e equações de estado (p. ex. SRK, 

SRK-Twu, Twu-Sim-Tassone, entre outras). 

A disponibilidade de manuais, guias, tutoriais e estudos de caso facilita ainda mais o 

trabalho de usuários principiantes e intermediários, tornando a manipulação do programa  

mais simples. Devido às vantagens citadas, e ao fato de a Universidade Federal Fluminense 

possuir sua licença acadêmica, foi justificada a escolha do software para o desenvolvimento 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 
 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 
 

 

 

 

 

O processo de tetradeceno estudado foi baseado na planta proposta por Turton et al. 

(2012), sendo este escolhido devido ao fato de não existir na literatura estudos sobre seu 

consumo energético, emissões de CO2, consumo de água e geração de resíduos sólidos. 

Portanto, neste capítulo será discutido em detalhes o processo especificado. 

Além disso, foi desenvolvida também a planta de utilidades (sistema de água de 

refrigeração e sistema de vapor de aquecimento) requisitada para o processo em questão com 

base nas heurísticas de perda de água e parâmetros operacionais obtidos na literatura. 

Neste capítulo são apresentadas as condições operacionais (trocas térmicas, perdas de 

carga, etc.), as variáveis independentes (dimensões e eficiências dos equipamentos), o modelo 

termodinâmico, a estratégia numérica de solução e o critério de convergência adotados para as 

simulações de ambos o processo produtivo de tetradeceno e a planta de utilidades, as quais 

foram realizadas no software UniSim® sob condição operacional de estado estacionário. As 

equações do modelo termodinâmico utilizado, bem como as justificativas para sua utilização, 

são descritas em detalhes. 

São apresentadas, ainda, as especificações para o desenvolvimento dos ecoindicadores 

de consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água e geração de resíduos sólidos, bem 

como as hipóteses e simplificações adotadas para o processo. 
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3.1 DESCRIÇÃO DA PLANTA DE PRODUÇÃO DE TETRADECENO 

 

 

Esta seção descreve a planta de produção de tetradeceno proposta por Turton et al. 

(2012), conforme ilustra a Figura 3.1, e, em seguida, são apresentadas as respectivas tabelas 

das especificações descritas pelos referidos autores. São especificadas as correntes do 

processo, os equipamentos e condições operacionais e as simplificações adotadas. 

 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012). 

Figura 3.1 – Planta de produção de tetradeceno apresentada por Turton et al. (2012). 

 
Na Figura 3.1, cw, bfw, lps e hps são utilidades e representam as quantidades de água 

de resfriamento, água de alimentação da caldeira, vapor de baixa pressão e vapor de alta 

pressão, respectivamente. Dowtherm A é um fluido de troca térmica. 

 

 

 

 
3.1.1 SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

 

 

A alimentação (corrente 1), com vazão de 6,35 kmol/h, é composta somente por óleo 

de rícino acetilado (ACO) a 110 kPa e 25º C. Esta corrente se mistura no vaso V-501 com a 

corrente de reciclo (corrente 14) proveniente da coluna T-501. A corrente de saída deste vaso 

(corrente 2), com vazão molar de 41,75 kmol/h a 151º C e 105 kPa, é composta 

majoritariamente por ACO, com traços de tetradeceno. Esta corrente é pressurizada na bomba 
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P-501A/B para 230 kPa e então aquecida no forno H-501 para 380º C, no qual há uma perda 

de pressão de 35 kPa, para enfim ser encaminhada ao reator R-501. 

 

 

 

 
3.1.2 SEÇÃO DE REAÇÃO 

 

 

A seção de reação consiste em um reator tubular de leito inerte (R-501), com diâmetro de 

0,53 m e comprimento de 5,3 m. Segundo Turton et al. (2012), a reação não necessita de 

catalisador porque se inicia em alta temperatura. O produto do reator (corrente 5), com vazão 

molar de 47,92 kmol/h a 340,4º C e 183 kPa, é composta por 74,24 mol% de ACO, 12,88 

mol% de ácido acético e 12,88 mol% de tetradeceno, além de traços de goma (resíduo sólido). 

As reações apresentadas neste trabalho tem como expressões de suas taxas intrínsecas, de 

acordo com as equações demonstradas por Turton et al. (2012). As reações de produção do 

tetradeceno e de formação da goma são representadas pelas Equações (3.1) e (3.2), 

respectivamente, cujas constantes cinéticas da taxa reacional dependem da temperatura, 

conforme expresso pela equação de Arrhenius representada na Equação (3.3). 

 

 

C   H   COOH 
k1  CH  COOH  C   H 

15 31 (l ) 3 ( g ) 14 28 (l ) (3.1) 

2C   H 
k2  C   H 

14 28 (l ) 28 56 ( s ) (3.2) 

  E  
k  A  exp  

 R  T 

 
(3.3) 

 

 

Na Equação (3.3), A, E, R e T se referem à constante pré-exponencial, energia  de 

ativação, constante dos gases e temperatura, respectivamente. Os parâmetros reacionais (com 

taxas em kmol/m³.s) estão apresentados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros das reações. 
 

  Parâmetros 

Reações 
E (kcal/kmol) A (s-1) 

Termos das concentrações 

(kmol/m3) 

Reação 1 – Equação (3.1) 44500 5,54 x 1013
 CACO 

Reação 2 – Equação (3.2) 88000 1,55 x 1026
 C 2 

DO 
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3.1.3 SEÇÃO DE SEPARAÇÃO 

 

 

A corrente 5 é enviada ao refrigerador E-501, no qual sua temperatura é reduzida de 

340,4º C para 175º C, e em seguida, é encaminhada ao filtro V-502A/B, onde o resíduo sólido 

(corrente 8) é removido. A fase líquida (corrente 7), por sua vez, é alimentada no prato 32 da 

torre de destilação T-501, a qual é composta por 56 pratos espaçados por 30,48 cm que 

operam com 25% de eficiência cada, além de refervedor (E-502) e condensador total (E-503). 

A razão de refluxo é 0,15. 

O produto de fundo (corrente 10) da coluna T-501, com vazão molar de 35,4 kmol/h a 

345,8º C e 90 kPa, é composto praticamente apenas por ACO não reagido e é encaminhado ao 

refrigerador E-506, onde tem sua temperatura reduzida para 170º C e sua pressão para 65 kPa 

(corrente 13), devido à perda de carga. Em seguida, a corrente 13 é pressurizada de 45 kPa 

para 110 kPa na bomba P-504A/B antes de ser reciclada para o vaso V-501A/B, onde será 

misturada à corrente 1, no início do processo. 

A corrente do topo da torre T-501 (corrente 9, fase líquida) possui temperatura de 

127,9º C, pressão de 90 kPa e vazão de 12,52 kmol/h, dos quais 49,29 mol% correspondem a 

ácido acético, 49,29 mol% a tetradeceno e aproximadamente 1,42 mol% a ACO. Esta corrente 

segue para a bomba P-502A/B, onde tem sua pressão elevada para 125 kPa, para enfim ser 

alimentada no prato 23 da segunda coluna de destilação (T-502). 

A coluna T-502 é composta por 35 pratos (operando com eficiência de 52%)  

separados por 30,48 cm cada, refervedor e condensador total. A razão de refluxo é de 0,52. O 

produto de topo (corrente 11, fase líquida) desta coluna possui temperatura de 114,3º C, 

pressão de 90 kPa e vazão de 6,29 kmol/h, sendo constituída por 98,11 mol% de ácido acético 

e 1,89 mol% de tetradeceno. Esta corrente segue para a bomba P-503A/B, onde tem sua 

pressão elevada para 105 kPa. 

A corrente de fundo (corrente 12) da coluna T-502, por sua vez, se encontra a 261,8º C 

e 125 kPa e possui vazão molar de 6,23 kmol/h, sendo composta por 97,12 mol% de 

tetradeceno, 2,86 mol% de ACO e traços de ácido acético. Por fim, os conteúdos das correntes 

11 e 12 são enviados para armazenamento. 

A Tabela 3.2 lista os equipamentos, seus tags e suas respectivas condições 

operacionais. 
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Tabela 3.2 – Equipamentos da planta de produção de tetradeceno. 
 

Equipamento Tag Observação 

Bomba 1 P – 501A/B Elétrica, 80% de eficiência 

Bomba 2 P – 502A/B Elétrica, 80% de eficiência 

Bomba 3 P – 503A/B Elétrica, 80% de eficiência 

Bomba 4 P – 504A/B Elétrica, 80% de eficiência 

Forno H – 501 Combustão, 85% de eficiência 

Trocador de calor 1 E – 501 Refrigerador, água (bfw) 

Trocador de calor 2 E – 502 Refervedor, Dowtherm A 

Trocador de calor 3 E – 503 Condensador total, água (cw) 

Trocador de calor 4 E – 504 Refervedor, vapor de alta pressão 

Trocador de calor 5 E – 505 Condensador total, água (cw) 

Trocador de calor 6 E – 506 Refrigerador, água (bfw) 

Coluna 1 T – 501 Coluna de destilação 

Coluna 2 T – 502 Coluna de destilação 

Vaso 1 V – 501 Tanque 

Vaso 2 V – 503 Vaso de refluxo 

Vaso 3 V – 504 Vaso de refluxo 

Filtro V – 502A/B Filtro de goma 

Reator R – 501 Reator tubular 

 

 

 

 
 

3.2 SIMULAÇÃO DA PLANTA DE PRODUÇÃO DE TETRADECENO 

 

 

Como base para a simulação da planta de produção de tetradeceno, foi utilizado neste 

trabalho o software UniSim® Design Suite R390.1, da Honeywell. Cabe ressaltar que é 

importante preencher corretamente as especificações fornecidas por Turton et al. (2012) a fim 

de se obterem resultados coerentes. Portanto, foi necessário especificar as correntes de 

alimentação (vazões, composições, temperaturas e pressões), os parâmetros reacionais 

(estequiometria, constantes cinéticas e energias de ativação), as variáveis independentes 

(dimensões e eficiências dos equipamentos), as condições operacionais (trocas térmicas, 

perdas de carga, etc.) e o modelo termodinâmico. Dessa forma, a simulação forneceu as 

variáveis dependentes do processo, isto é, as vazões de saída dos equipamentos, suas 

composições, temperaturas e pressões. 

Uma vez que Turton et al. (2012) não forneceram informações a respeito do modelo 

termodinâmico, diferentes modelos foram comparados e considerados para a simulação do 

processo em questão, conforme descrito na Seção 3.4 deste trabalho. Entretanto, o modelo 
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termodinâmico utilizado para obter os resultados finais foi o UNIQUAC (acrônimo do idioma 

inglês “UNIversal QUAsiChemical”). De acordo com a Honeywell (2010), o UNIQUAC é o 

mais recomendado para casos similares à planta em questão pelo fato de ser capaz de 

representar com precisão equilíbrios líquido/vapor (ELV), líquido/líquido (ELL) e 

líquido/líquido/vapor (ELLV). 

A Figura 3.2 ilustra o fluxograma da planta de produção de tetradeceno simulada no 

software UniSim®, que teve como base a planta proposta por Turton et al. (2012) exibida na 

Figura 3.1. 

Figura 3.2 – Planta de produção de tetradeceno simulada no UniSim®. 
 

É importante ressaltar que foi necessário adicionar a bomba P-502A/B entre as clunas 

T-501 e T-502 a fim de elevar a pressão da corrente 9 de 90 kPa para 125 kPa, a qual 

corresponde à pressão de operação da segunda coluna. Ademais, na Figura 3.2 é possível 

verificar a ausência dos vasos V-503 e V-504, o que se deve ao fato de que tais  

equipamentos são internos dos condensadores das colunas no ambiente do simulador, não 

sendo necessário, portanto, demonstrá-los (com tag) na simulação. 

 

 

 

 
3.3 PLANTA DE UTILIDADES 

 

 

A planta de utilidades foi desenvolvida com o intuito de estimar as perdas de água 

totais, as quais deverão ser contabilizadas para determinar o ecoindicador de consumo de 

água. Neste trabalho, a referida planta foi dividida em dois sistemas: sistema de água de 

resfriamento e sistema de geração de vapor de aquecimento, os quais são descritos a seguir. 
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3.3.1 SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 

 

 

Neste trabalho o sistema de refrigeração, ilustrado na Figura 3.3, utiliza água de 

resfriamento (cw) como fluido refrigerante nos condensadores das colunas de destilação T- 

501 e T-502. Como neste sistema há perdas de água associadas a diferentes seções e 

equipamentos da planta, tais como por blowdown (purga), evaporação e arraste, é necessária a 

reposição de água por meio de uma corrente de make-up. 

 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012). 

Figura 3.3 – Esquema genérico do sistema de água de resfriamento. 
 

A troca de calor entre as correntes de processo e a água de resfriamento nos 

condensadores das colunas provoca o aumento da temperatura desta última, sendo necessária  

a sua recirculação pelo sistema de refrigeração de forma a reduzir novamente sua temperatura 

para o valor de operação requerido. As condições operacionais (temperatura e pressão) da 

água de resfriamento nos condensadores foram especificadas de acordo com as heurísticas 

apresentadas por Turton et al. (2012), conforme discriminado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Heurísticas para a água de refrigeração nos trocadores de calor. 
 

Parâmetro Entrada Saída 

Temperatura 30º C 45º C 

Pressão 516 kPa 496 kPa 

Fonte: Turton et al. (2012). 
 

Após trocar calor no processo, a água de resfriamento reciclada (cwr, a 45° C) sofre a 

adição de químicos, os quais são necessários para evitar a proliferação de microorganismos, 

bem como prevenir corrosão nas partes metálicas e a formação de incrustações (MOTTA et 

al., 2013). Subsequentemente, uma corrente de reposição (make-up) é adicionada a fim de 

compensar as perdas ocorridas não somente ao longo do processo, mas também aquelas 

provocadas por arraste e evaporação na torre de refrigeração (T-503). 
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Nesta torre a água é pulverizada no topo, aumentando assim a área de contato com o 

escoamento de ar e, consequentemente, tornando a troca térmica mais eficiente  

(INCROPERA et al., 2012). Em seguida, a água resfriada (cw, a 30° C) é pressurizada de 496 

kPa para 516 kPa na bomba P-505A/B e enviada novamente ao processo. 

As heurísticas consideradas para determinar as perdas do sistema de  refrigeração 

foram apresentadas por Walas (1990) e estão discriminadas na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Heurísticas de perdas para o sistema de água de refrigeração. 
 

Fonte de perda Perda 

Arraste 1,0% 

Evaporação 1,0% 

Purga 3,0% 

Processo 3,0% 

Fonte: Walas (1990). 
 

A Tabela 3.5 lista os equipamentos, seus tags e suas respectivas condições  

operacionais do sistema em questão. 

 

Tabela 3.5 – Equipamentos do sistema de refrigeração. 
 

Equipamento Tag Observação 

Bomba P – 505A/B Elétrica, 80% de eficiência 

Torre de refrigeração T – 503 Ventiladores, ar 

 

 

 

 
 

3.3.2 SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 

 

 

Objetivando-se o cálculo dos ecoindicadores, foi necessário simular o sistema de 

refrigeração a fim de se obter a vazão volumétrica da corrente de make-up, correspondente à 

água que é consumida no processo, e as energias da torre de refrigeração e das bombas 

presentes na planta de utilidades. A Figura 3.4 ilustra o fluxograma do dito sistema simulado 

no software UniSim®, o qual foi baseado no esquema apresentado na Figura 3.3. 



43 
 

 

 
 

Figura 3.4 – Sistema de água de resfriamento simulado no UniSim®. 
 

É importante ressaltar que no fluxograma do sistema simulado não há adição da 

corrente de químicos devido à falta de dados sobre o referido sistema e seus detalhes. 

Portanto, para fins de simplificação, considera-se que todos os químicos adicionados são 

purgados antes da bomba P-505A/B. 

A vazão volumétrica da corrente Make-up é determinada automaticamente pelo 

UniSim® a partir do balanço de massa e energia do sistema. Para isto, é necessário especificar 

a vazão de cw total necessária ao processo, a qual é obtida pela simulação exposta na Figura 

3.2, bem como suas condições operacionais, conforme apresentadas na Tabela 3.3. Por fim, 

são especificadas as perdas da torre, por blowdown e do processo, conforme discriminadas na 

Tabela 3.4. 

 

 

 

 
3.3.3 SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR DE AQUECIMENTO 

 

 

Como utilidade, o vapor é a fonte de aquecimento utilizada de forma mais ampla em 

plantas industriais. Entre suas inúmeras vantagens, o vapor d’água possui elevado calor 

latente, proporcionando uma alta taxa de troca térmica quando comparado a outros fluidos (p. 

ex. óleos), e apresenta fácil controle da temperatura de operação, o que é realizado pela 

manipulação da sua pressão. (TOWLER e SINNOTT, 2013) 
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Neste trabalho o sistema de geração de vapor, ilustrado na Figura 3.5, utiliza vapor de 

alta pressão (hps) como fluido de aquecimento no refervedor E-504 e água de alimentação da 

caldeira (bfw) como fluido refrigerante nos aquecedores E-501 e E-506. 

 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012). 

Figura 3.5 – Esquema genérico do sistema de geração de vapor de aquecimento. 
 

Segundo Turton et al. (2012), para utilização do vapor como fonte de aquecimento, 

deve-se considerar que: 

• Nos equipamentos onde ocorre aquecimento, adota-se a temperatura e a pressão de 

entrada do vapor d’água com base na temperatura de saída do fluido de processo, a 

qual deve estar dentro da faixa da classe de vapor considerado; 

• Utiliza-se a classe de vapor da faixa de temperatura mais elevada quando a 

temperatura do fluido a ser aquecido não se encontra dentro da dita faixa; 

• Geralmente, apenas troca de calor latente é utilizada. Portanto, toda corrente de 

entrada dos refervedores no estado de vapor saturado sai destes como líquido 

saturado na temperatura adotada, conforme a Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Faixas de temperatura e pressão de vapor de água. 
 

Classificação do Vapor Faixa de Temperatura (º C) Faixa de Pressão (kPa) 

Vapor de alta pressão (hps) 231 – 254 2.860 – 4.238 

Vapor de média pressão (mps) 163 – 186 790 – 1.135 

Vapor de baixa pressão (lps) 121 – 135 210 – 310 

Fonte: Seider et al. (2010) 
 

A troca de calor entre as correntes de processo e o vapor no refervedor E-504 provoca 

a condensação deste, que é subsequentemente misturado com uma corrente de make-up de 

água tratada e encaminhado a um desaerador (DS-501) a fim remover os gases dissolvidos (p. 

ex. O2, CO2, etc.) presentes e prevenir a corrosão de superfícies metálicas da planta. 
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A corrente de saída do desaerador (bfw) é pressurizada ao valor de operação e 

posteriormente dividida em uma corrente que retornará à caldeira, na qual haverá geração de 

vapor que será utilizado no refervedor E-504, e outra corrente que será utilizada nos 

refrigeradores E-501 e E-506, nos quais haverá refrigeração do fluido de processo e 

consequente geração de vapor de baixa pressão (lps). Neste trabalho, foi considerado que este 

lps é utilizado na geração de energia elétrica, através de uma turbina a vapor, para suprimento 

– ou pelo menos auxílio no suprimento – de demandas gerais da planta (p. ex. iluminação, 

equipamentos de escritórios, refeitório, laboratório, etc.). 

Analogamente ao sistema de refrigeração, neste sistema há perdas de água associadas  

a diferentes seções e equipamentos da planta, tais como por blowdown (purga), perdas no pré- 

tratamento e nos trocadores de calor, sendo necessária a reposição de água por meio de uma 

corrente de make-up. Entretanto, é necessário contabilizar ainda a corrente de bfw enviada 

para os aquecedores E-501 e E-506, uma vez que esta não retorna ao sistema de geração de 

vapor. As heurísticas consideradas para determinar as perdas do sistema de aquecimento estão 

discriminadas na Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Heurísticas de perdas para o sistema de aquecimento. 
 

Variável Heurísticas Referência 

Retorno de condensado 80% U.S. Department of Energy (2010) 

Perda no pré-tratamento 1,0% Turton et al. (2012) 

Blowdown 1,0% Suzuki (1999) 

bfw para E-501 e E-506 92% Calculado através da simulação 
 

Cabe ressaltar que na planta de produção de tetradeceno proposta por Turton et al. 

(2012) o refervedor E-502 utiliza o fluido de troca térmica Dowtherm A ao invés de vapor 

d’água, como pode ser observado na Figura 3.1. Acredita-se que isto se deve à limitação da 

temperatura máxima na qual o vapor de alta pressão se encontra. A Tabela 3.8 apresenta as 

características de cada refervedor. 

Tabela 3.8 – Condições operacionais dos refervedores. 
 

Parâmetro E-502 E-504 

Temperatura (º C) 345,8 253,9 

Calor trocado (GJ/h) 5,15 0,6865 
 

De acordo com a Tabela 3.8, é evidente que o valor de temperatura máximo atingido 

pelo vapor d'água (hps) não satisfaz as condições operacionais necessárias para atender a 

demanda do refervedor E-502, sendo portanto necessária a utilização de outro fluido de troca 

térmica. Neste sentido, Turton et al. (2012) optaram por utilizar o Dowtherm A que,  segundo 
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a Dow Chemical Company (2000), gera mais calor por unidade de massa, necessitando assim 

de uma vazão menor em relação ao uso de vapor, o que geraria uma perda de carga muito 

maior e consequentemente o aumento do gasto energético de bombeamento. 

A Tabela 3.9 lista os equipamentos, seus tags e suas respectivas condições  

operacionais do sistema em questão. 

Tabela 3.9 – Equipamentos do sistema de geração de vapor. 
 

Equipamento Tag Observação 

Bomba P – 506A/B Elétrica, 80% de eficiência 

Desaerador DS – 501 Ventilação 

Caldeira CL – 501 Gás natural, 80% de eficiência 

 

 

 

 
 

3.3.4 SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE VAPOR DE AQUECIMENTO 

 

 

A fim de estimar a vazão volumétrica da corrente de make-up e as energias das 

bombas e da caldeira, necessárias para o cálculo dos ecoindicadores, foi realizada a simulação 

do sistema de vapor de aquecimento, cujo fluxograma é ilustrado na Figura 3.6, o qual foi 

baseado no sistema apresentado na Figura 3.5. 

Figura 3.6 – Sistema de geração de vapor de aquecimento simulado no UniSim®. 
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É importante ressaltar que no fluxograma do sistema simulado a etapa de tratamento 

foi realizada sem a adição de um filtro e/ou trocadores iônicos devido à limitação do software 

UniSim® quanto à simulação de sólidos e eletrólitos, conforme anteriormente discutido. 

A vazão volumétrica da corrente Make-up é determinada automaticamente pelo 

UniSim® a partir do balanço de massa e energia do sistema. Para isto, é necessário especificar 

a vazão de hps total necessária ao refervedor E-504 e a vazão total de bfw requerida nos 

aquecedores E-501 e E-506 (corrente bfw_A), as quais são obtidas pela simulação exposta na 

Figura 3.2, bem como suas condições operacionais, conforme apresentadas na Tabela 3.6. Por 

fim, são especificadas as perdas no tratamento, por blowdown, nos aquecedores e no 

refervedor E-504, conforme discriminadas na Tabela 3.7. 

 

 

 

 
3.4 MODELO TERMODINÂMICO 

 

 

O software UniSim® oferece modelos termodinâmicos que concedem uma estimativa 

das propriedades dos componentes e de suas misturas, as quais podem ser bem definidas ou 

complexas, sendo necessárias para a convergência da solução numérica adotada para a 

simulação. 

Alguns exemplos de pacotes termodinâmicos a serem destacados são: Peng-Robinson 

(PENG e ROBINSON, 1976) e suas variações, Lee-Kesler (LEE e KESLER, 1975), Soave- 

Redlich-Kwong preditivo (REDLICH e KWONG, 1949; SOAVE, 1972), NRTL (acrônimo  

do idioma inglês “Non-Random Two Liquid”), UNIQUAC, Wilson, entre diversos outros 

(HONEYWELL, 2010). 

O modelo de Peng-Robinson (PR), por exemplo, é recomendado para equilíbrios 

líquido-vapor de sistemas de hidrocarbonetos, enquanto o Peng-Robinson-Stryjek-Vera 

(PRSV), uma de suas variações, prevê de forma mais precisa o comportamento de fases e os 

coeficientes de atividade para sistemas não ideiais (MATHIAS e COPEMAN, 1983). A 

equação do modelo de Wilson, por sua vez, é limitada para casos de equilíbrio líquido- 

líquido, devendo ser usada em casos de sistemas de líquidos perfeitamente miscíveis, 

enquanto que a equação NRTL e o modelo UNIQUAC são aplicáveis a líquidos parcial e 

completamente miscíveis (RENON e PRAUSNITZ, 1968). 
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Em vista do acima exposto, quatro diferentes modelos termodinâmicos foram testados 

para o processo de produção de tetradeceno estudado neste trabalho: PRSV, Wilson, NRTL e 

UNIQUAC. Apesar da utilização de todos os modelos mencionados resultar em divergências 

negligenciáveis nos dados de simulação, foi considerado que o UNIQUAC é o modelo mais 

adequado para a planta em questão pois, conforme previamente discutido, este pacote 

termodinâmico de propriedades é o mais recomendado para a determinação dos coeficientes 

de atividade de substâncias líquidas nos casos de ELV, ELL e ELLV para sistemas não-ideais 

(HONEYWELL, 2010; SCHWARTZBERG e HARTEL, 1992). 

 

 

 

 
3.5 ECOINDICADORES 

 

 

A partir da descrição do processo produtivo de tetradeceno e da planta de utilidades é 

possível desenvolver, com base nas formulações gerais apresentadas pelas Equações (2.4), 

(2.5), (2.6) e (2.7), os ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2, consumo de 

água e geração de resíduos sólidos, respectivamente. A metodologia de cálculo de cada 

ecoindicador é detalhada a seguir. 

 

 

 

 
3.5.1 CONSUMO ENERGÉTICO 

 

 

O ecoindicador de consumo energético é calculado a partir da contabilização do 

consumo total de energia (Consumoenergético) do processo e dos sistemas de utilidade simulados 

com base na Equação (2.4). Neste sentido, o consumo energético (em GJ/h) é obtido de  

acordo com a Equação (3.3). 

 

Qr1  QH Qr2 6
 

Consumoenergético    
 

 
 

 QTR * QPi 
forno caldeira i1 

(3.3) 

Em que: 
 

 Qr1 se refere à energia consumida pelo refervedor E-502, em GJ/h; 

 Qr2  se refere à energia consumida pelo refervedor E-504, em GJ/h; 

 QH se refere à energia consumida pelo forno H-501, em GJ/h; 
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 ϕcaldeira se refere à eficiência da caldeira; 

 ϕforno se refere à eficiência do forno H-501; 

 QTR* se refere à energia elétrica consumida pelos ventiladores da torre de 

refrigeração, em GJ/h; 

6 

 QPi  é dado pela Equação (3.4). 
i1 

 
6 

QPi  QP1 QP2  QP3  QP4  QP5  QP6 
i1 

(3.4) 

 

Na Equação (3.4) o termo QP1 representa a energia elétrica consumida pela bomba P- 

501A/B para elevar a pressão da corrente 2 de 105 kPa para 230 kPa. QP2 corresponde à 

energia elétrica consumida pela bomba P-502A/B para pressurizar a corrente 9 de 90 kPa para 

125 kPa. QP3, por sua vez, se refere à energia elétrica consumida pela bomba P-503A/B para 

elevar a pressão da corrente 11 de 90 kPa para 105 kPa, enquanto QP4 é a energia elétrica 

consumida pela bomba P-504A/B para pressurizar a corrente 13 de 65 kPa para 110 kPa. QP5 

corresponde à energia elétrica consumida pela bomba P-505A/B do sistema de refrigeração. 

Finalmente, QP6 se refere à energia elétrica consumida pela bomba P-506A/B do sistema de 

geração de vapor. Todas as energias são determinadas em GJ/h considerando eficiências de 

80%, conforme proposto por Turton et al. (2012). 

Com base no trabalho de ecoindicadores proposto por Pereira et al. (2014), cujo 

ecoindicador de consumo de energia foi apresentado na Equação (2.4), o ecoindicador de 

consumo energético (ECE) pode ser determinado a partir da Equação (3.5). 
 

Consumoenergético (GJ / h) 
ECE  

Vazãotetradeceno   VazãoAcOH (t / h) 
(3.5) 

 

Em que Vazãotetradeceno e VazãoAcOH se referem à vazão mássica da corrente 12 

(tetradeceno) e à vazão mássica da corrente 11 (ácido acético) da Figura 3.2, respectivamente. 

Cabe ressaltar que a taxa de produção de ácio acético também deve ser considerada pois este 

subproduto possui valor agregado e, portanto, é vendido para gerar receita. Se tal vazão não 

fosse considerada, o cálculo dos ecoindicadores seria superestimado. 
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3.5.2 EMISSÃO DE CO2 

 

 

A emissão de CO2 em plantas industriais pode ser determinada através de diferentes 

fontes emissoras, fundamentando-se nas normas do Intergovernmental Panel on Climate 

Change - IPCC (IPCC, 2006). Por conseguinte, as fontes a serem consideradas são: 

 Emissão por combustão – Procedente da combustão de combustíveis líquidos ou 

gasosos, para aquecimento direto ou para produção de vapor na caldeira; 

 Emissão indireta – Proveniente de fontes externas de vapor ou de energia elétrica; 
 

 Emissão fugitiva – Resultante de pequenos vazamentos (flanges, válvulas, etc.), de 

veículos de transporte de produtos e por alívio para flare. 

No caso deste trabalho, uma vez que a planta de tetradeceno não apresenta corrente 

enviada para queima no flare e as emissões fugitivas provenientes de pequenos vazamentos e 

por veículos de transporte de produtos foram consideradas negligenciáveis, os cálculos de 

emissão de CO2 decorrente de fontes fugitivas não foram desenvolvidos. 

Considerando as emissões indiretas e por combustão na caldeira, os valores de 

conversão empregados nos cálculos são expostos na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Fatores de conversão para emissões indiretas de CO2. 
 

Dados de conversão/propriedades Valor Referência 

Conversão Energia Elétrica em CO2 0,0227 tCO2/GJ MCTI (2017) 

Conversão de Energia em CO2 (base gás natural) 0,0561 tCO2/GJ IPCC (2006) 

 

O valor de 0,0227 tCO2/GJ é a média de emissão de CO2 por geração de energia 

elétrica do Brasil para o ano de 2016, segundo o MCTI (2017). 

A determinação do ecoindicador de CO2 foi realizada através da razão entre a 

quantidade de CO2  emitida (tCO2/h) e a produção de tetradeceno (t/h) considerando que: 

 As bombas operam com energia elétrica e eficiência de 80% (TURTON et al., 2012); 
 

 A energia dos ventiladores da torre de refrigeração da planta de utilidades é 

negligenciável; 

 O forno H-501 opera com eficiência térmica de 85% (TURTON et al., 2012); 
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2 

 

 O refervedor E-504 opera com vapor gerado pela queima de gás natural na caldeira, de 

uma planta de utilidades, cuja eficiência é de 80% (U.S. DEPARTMENT OF 

ENERGY, 2008); 

 Apesar de o refervedor E-502 não utilizar vapor como fonte de energia, o referido 

equipamento usa o Dowtherm A, o qual é proveniente do forno H-501 e, portanto, 

deve ser contabilizado no cálculo de CO2. 

Em vista dos aspectos acima descritos, o ecoindicador de emissão de CO2 (ECO ) é 

determinado a partir da Equação (3.6). 

 
 QH  Qr1 Qr2     6  
    0,0561  QPi  QTR *  0,0227


  forno caldeira  

 
  i1     (tCO  / h) 

E  
        2 CO2 Vazão  Vazão (t / h) 

tetradeceno AcOH 

 
(3.6) 

 

 

 

 

 

3.5.3 CONSUMO DE ÁGUA 

 

 

O cálculo do ecoindicador de consumo de água é obtido a partir do somatório de toda 

demanda hídrica necessária para o funcionamento da planta de produção de tetradeceno em 

um determinado tempo dividido pela taxa de produção de tetradeceno neste mesmo intervalo. 

Primeiramente é necessário determinar a quantidade de água circulante nos 

refrigeradores/condensadores e de vapor circulante nos aquecedores/refervedores do processo, 

o que é realizado através da simulação de trocadores de calor do tipo casco e tubo. Em 

seguida, as vazões volumétricas circulantes de água de refrigeração (cw) requeridas nos 

condensadores E-503 e E-505 são somadas e o resultado é especificado na corrente cw da 

Figura 3.4. Para esta mesma corrente, são especificadas ainda a temperatura e pressão  

(entrada e saída) de acordo com a Tabela 3.3. Após especificar os fatores de perda conforme a 

Tabela 3.4, o software UniSim® calcula, através do balanço de massa do sistema, a vazão 

volumétrica da corrente Make-up (Figura 3.4), a qual corresponde à demanda de água do 

sistema de água de resfriamento (CSR). 

Analogamente ao sistema de refrigeração, as vazões volumétricas circulantes de água 

de alimentação da caldeira (bfw) requeridas nos aquecedores E-501 e E-506 são somadas e o 

resultado é especificado na corrente bfw_A da Figura 3.6. Além disso, a vazão volumétrica 
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circulante de vapor (hps) requerida no refervedor E-504 é especificada na corrente hps da 

mesma figura. Após especificar os fatores de perda conforme a Tabela 3.7, o software 

UniSim® calcula, através do balanço de massa do sistema, a vazão da corrente Make-up 

(Figura 3.6), a qual corresponde à demanda de água do sistema de geração de vapor (CSA). 

Desta forma, o cálculo do ecoindicador de consumo de água (ECA) é descrito pela 

Equação (3.7). 
 

C  C (m
3 
H O / h) 

E  SR SA 2 CA 
Vazão  Vazão (t / h) 

tetradeceno AcOH 

(3.7) 

 

 

 

 

 

3.5.4 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

O resíduo sólido do processo (goma) é proveniente da filtração (corrente 8) que ocorre 

no filtro V-502A/B. Neste sentido, o ecoindicador de geração de resíduos sólidos (ERS) é 

calculado através da razão entre a vazão mássica da corrente 8 (Vazãogoma) e a taxa de 

produção de tetradeceno e ácido acético neste mesmo intervalo, conforme descrito pela 

Equação (3.8). 

 

Vazãogoma (tgoma  / h) 
 

  ERS    
 Vazão (t / h) Vazãotetradeceno  AcOH 

(3.8) 

 

 

 

 

 

3.6 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

 

A análise de sensibilidade é amplamente definida como a investigação de potenciais 

mudanças no processo e seus respectivos impactos nos resultados provenientes do modelo 

utilizado (PANNELL, 1996). Desta forma, uma metodologia para realizar uma análise de 

sensibilidade é um requisito bem estabelecido de disciplinas científicas, devendo, portanto, ser 

parte integrante de qualquer metodologia de solução (FIACCO, 1983). 

Neste sentido, a fim de verificar o comportamento das emissões de CO2 do processo 

estudado quanto às condições operacionais dos equipamentos presentes, foi realizada uma 
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análise de sensibilidade do consumo energético do forno H-501 e da caldeira CL-501 em 

relação às suas respectivas eficiências. Tais equipamentos foram selecionados para análise 

pois são provavelmente as fontes mais relevantes de consumo energético (e consequentemente 

de emissões de CO2) da planta, conforme resultados obtidos por Mangili et al. (2017). 

A análise foi realizada variando-se as eficiências dos referidos equipamentos de modo 

a obter novos resultados para o ecoindicador de emissão de CO2 e, desta forma, verificar as 

possibilidades mais otimistas e pessimistas em relação ao cenário atual. 
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CAPÍTULO 4 
 

METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia para o estudo de caso com base na 

simulação da planta de produção de tetradeceno apresentada por Turton et al. (2012). 

Foram desenvolvidos os ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2, 

consumo de água e geração de resíduos sólidos com o objetivo de calcular a ecoeficiência da 

planta em questão como critério de avaliação de sustentabilidade e impacto ambiental. 

Desta forma, a metodologia pode ser divida em quatro partes, à saber: 
 

 Simulação no software UniSim® da planta de produção de tetradeceno, conforme 

descrita por Turton et al. (2012); 

 Simulação no software UniSim® dos sistemas de água de refrigeração e geração  

de vapor de aquecimento para a dita planta; 

 Desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2, 

consumo de água e geração de resíduos sólidos; 

 Desenvolvimento de uma análise de sensibilidade das emissões de CO2 do  

processo em questão em relação às eficiências do forno e da caldeira. 

Cada parte é detalhada nas seções subsequentes, constituindo, assim, a base para os 

Capítulos 5 e 6, nos quais são apresentados e discutidos os resultados deste trabalho. 
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4.1 PLANTA DE PRODUÇÃO DE TETRADECENO 

 

 

A descrição da simulação da planta de produção de tetradeceno consta na Tabela 4.1. 
 

Tabela 4.1 – Descrição da metodologia – Planta de produção de tetradeceno. 
 

Descrição 

Simulação da planta de produção de tetradeceno. 

Referência base: Turton et al. (2012). 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UniSim®. 

Modificações: Adiciona-se uma bomba (P-502A/B) entre as duas colunas (T-501 e T-502) a 

fim de elevar-se a pressão da corrente de topo da primeira torre em 35 kPa (pressão de 

operação da coluna T-502). Assume-se que os vasos de refluxo são internos dos 

condensadores das colunas, sendo estes equipamentos, portanto, omitidos na simulação. 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Óleo de rícino acetilado. 

Restrição: Produzir 6,38 kmol/h de tetradeceno com 94,8 mol% de pureza e 6,29 kmol/h de 

ácido acético com 98,4 mol% de pureza mantendo-se as mesmas especificações das 

correntes de alimentação e de reciclo, bem como as condições operacionais dos 

equipamentos. 

Objetivo: Comparar os resultados da simulação com os originalmente apresentados por 

Turton et al. (2012) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de energia, emissão de 

CO2, consumo de água e resíduos sólidos conforme as Equações (3.5), (3.6), (3.7) e (3.8). 

Simulação: Solução numérica - UniSim® Design Suite R390 
 

Comparação: Composição das correntes de produto e de reciclo. 
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4.2 SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 

 

 

A descrição da simulação do sistema de água de resfriamento consta na Tabela 4.2. 
 

Tabela 4.2 – Descrição da metodologia – Sistema de água de resfriamento. 
 

Descrição 

Simulação do sistema de água de resfriamento. 

Referência base: Turton et al. (2012). 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UniSim®. 

Modificações: Não há adição da corrente de químicos devido à limitação do software 

UniSim® quanto à simulação de sólidos e eletrólitos. Portanto, para fins de simplificação, 

considera-se que todos os químicos adicionados são purgados antes da bomba P-505A/B. 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Água. 

Restrição: Bombear 18,63 m3/h de água de resfriamento (cw) para os condensadores E-503 

e E-505 considerando as perdas especificadas para a torre de refrigeração T-503, processo e 

blowdown. 

Objetivo: Obter a vazão da corrente de make-up de água e as energias utilizadas pela bomba 

P-505A/B e pela torre de refrigeração T-503 a fim de contabilizá-las nos cálculos dos 

ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2 e consumo de água. 

Simulação: Solução numérica - UniSim® Design Suite R390. 
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4.3 SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR DE AQUECIMENTO 

 

 

A descrição da simulação do sistema de geração de vapor de aquecimento consta na 

Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Descrição da metodologia – Sistema de geração de vapor de aquecimento. 
 

Descrição 

Simulação do sistema de geração de vapor de aquecimento. 

Referência base: Turton et al. (2012). 

Modelagem: Equações MESH (Balanços de Massa e Energia, Conservação e Entalpia) 

intrínsecas do software UniSim®. 

Modificações: A etapa de tratamento foi realizada sem a adição de um filtro e/ou trocadores 

iônicos devido à limitação do software UniSim® quanto à simulação de sólidos e eletrólitos 

Estado estacionário: Sim. 

Alimentação: Água. 

Restrição: Bombear 0,39 m3/h de vapor de aquecimento de alta pressão (hps) para o 

refervedor E-504 e 4,54 m3/h de água de alimentação da caldeira (bfw) para os  

refrigeradores E-501 e E-506 considerando as perdas especificadas para o tratamento, 

caldeira, processo e blowdown. 

Objetivo: Obter a vazão da corrente de make-up de água e as energias utilizadas pela bomba 

P-506A/B a fim de contabilizá-las nos cálculos dos ecoindicadores de consumo energético, 

emissão de CO2  e consumo de água. 

Simulação: Solução numérica - UniSim® Design Suite R390. 
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4.4 DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

 

 

 
 

Os detalhes para o desenvolvimento dos ecoindicadores constam na Tabela 4.4. 
 

Tabela 4.4 – Descrição da metodologia – Ecoindicadores. 
 

Descrição 

Desenvolvimento de ecoindicadores: Razão de uma variável ambiental por uma variável 

econômico-financeira (no caso, produção em t/h). 

Referência base: Pereira et al. (2014). 

Produção: Planta de produção de tetradeceno: Correntes 11 (t/h) e 12 (t/h). 

Consumo de energia: Razão do total de energia consumida em um determinado período 

pela produção total equivalente (unidade GJ/t). 

Fontes de consumo energético da planta de produção de tetradeceno: QP1 (bomba P- 

501A/B), QH (forno H-501), Qr1 (refervedor E-502), QP2 (bomba P-502A/B), Qr2 

(refervedor E-504), QP3 (bomba P-503A/B) e QP4 (bomba P-504A/B). 

Fontes de consumo energético do sistema de água de resfriamento: QTR (torre de 

refrigeração T-503) e QP5 (bomba P-505A/B). 

Fontes de consumo energético do sistema de geração de vapor de aquecimento: QP6 (bomba 

P-506A/B). 

Emissão de CO2: Razão do total de emissão de CO2 em um determinado período pela 

produção total equivalente (unidade tCO2/t). 

Fontes de geração de CO2 da planta de produção de tetradeceno: QP1 (bomba P-501A/B), 

QH (forno H-501), Qr1 (refervedor E-502), QP2 (bomba P-502A/B), Qr2 (refervedor E- 

504), QP3 (bomba P-503A/B) e QP4 (bomba P-504A/B). 

Fontes de geração de CO2  do sistema de água de resfriamento: QTR (torre de refrigeração T- 

503) e QP5 (bomba P-505A/B). 
 

Fontes de geração de CO2 do sistema de geração de vapor de aquecimento: QP6 (bomba P- 

506A/B). 
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Tabela 4.4 – Descrição da metodologia – Ecoindicadores (continuação). 
 

Descrição 

Consumo de Água: Razão do total de água consumida em um determinado período pela 

produção total equivalente (unidade m3H2O/t). 

Fontes de consumo de água da planta de produção de tetradeceno: cw (condensadores E-503 

e E-505), bfw (refrigeradores E-501 e E-506) e hps (refervedor E-504). 

Geração de resíduos sólidos: Razão do total de goma produzida em um determinado 

período pela produção total equivalente (unidade tgoma/t). 

Fontes de geração de resíduo sólido da planta de produção de tetradeceno: Corrente 8 (t/h). 

 

Observação: para o cálculo dos ecoindicadores de consumo de energia e emissão de 

CO2 considerou-se as emissões fugitivas por vazamento, transporte e dos ventiladores da torre 

de refrigeração como sendo negligenciáveis. 

 

 

 

 
4.5 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

 

Os detalhes para o desenvolvimento da análise de sensibilidade constam na Tabela 4.5. 
 

Tabela 4.5 – Descrição da metodologia – Análise de sensibilidade. 
 

Descrição 

Análise de sensibilidade: Avaliação das emissões de CO2 em relação às variações nas 

eficiências do forno H-501 e da caldeira CL-501. 

Referência base: Mangili et al. (2017). 
 

Procedimento: Variar as eficiências de ambos o forno H-501 e caldeira CL-501 em uma 

faixa de 75% a 95% e determinar o ecoindicador de emissão de CO2 para o processo de 

produção de tetradeceno considerando cada valor da referida faixa. 

Avaliação: Construção de um gráfico de três dimensões correlacionando cada eficiência às 

respectivas emissões de CO2 totais do processo. 

Objetivo: Determinar o melhor e pior cenário com base nas eficiências dos ditos 

equipamentos e estudar a relevância destes para as emissões de CO2  de plantas industriais. 
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4.6 SOFTWARE E HARDWARE 

 

 

Neste presente trabalho foram utilizados os softwares: UniSim® Design Suite R390.1, 

da Honeywell, bem como o Excel® e Word®, da Microsoft. O primeiro foi empregado na 

realização da simulação da planta de produção de tetradeceno e dos sistemas de utilidades. O 

segundo foi empregado para a contabilização dos resultados, cálculos dos ecoindicadores e 

desenvolvimento da análise de sensibilidade, além de ter sido utilizado para a geração dos 

diversos tipós de gráficos e tabelas. O último foi empregado na edição do texto. O sistema 

operacional (também software) Windows® 8.1, da Microsoft, foi utilizado para o 

gerenciamento dos demais softwares. 

A configuração de Hardware segue conforme descrito: 
 

 Processador: Intel® Core™ i7 a 2,0 GHz; 

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

 Memória: 8 GB, DDR 3 de 1333 MHz. 
 

Desta forma são apresentadas as partes integrantes da metodologia de estudo utilizada 

neste trabalho. Os resultados e discussões são tratados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos via simulação 

computacional realizada no software UniSim® para a planta de produção de tetradeceno 

proposta por Turton et al. (2012) e dos sistemas de utilidades. Para uma melhor visualização e 

comparação dos resultados, a apresentação destes procederá por meio de tabelas e gráficos. 

São apresentados ainda os cálculos elaborados dos ecoindicadores de consumo de 

energia, emissão de CO2, consumo de água e geração de resíduos sólidos, bem como a análise 

de sensibilidade das emissões de CO2 totais do processo em relação às eficiências do forno e 

da caldeira. 

Resultados preliminares referentes à simulação da planta de produção de tetradeceno 

em questão e aos cálculos de seus respectivos ecoindicadores de consumo energético e 

emissão de CO2 foram publicados por Travessa et al. (2017) e podem ser visualizados no 

Apêndice deste trabalho. 

 

 

 

 
5.1 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DAS PLANTAS 

 

 

Os resultados obtidos relativos às simulações serão apresentados separadamente para 

cada planta: produção de tetradeceno, sistema de água de resfriamento e sistema de geração  

de vapor de aquecimento. 
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5.1.1 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DA PLANTA DE PRODUÇÃO DE 

TETRADECENO 

 

 
A Figura 5.1 apresenta a planta de produção de tetradeceno na própria interface do 

software UniSim®, baseada na proposta apresentada originalmente por Turton et al. (2012), 

com as indicações dos respectivos tags das correntes e equipamentos. 

 

Figura 5.1 – Simulação da planta de produção de tetradeceno no UniSim®. 

 

Na Tabela 5.1 são apresentados os resultados obtidos para as vazões, temperaturas, 

pressões e composições das correntes na simulação da planta de produção de tetradeceno 

simulada no UniSim®, assim como os valores apresentados por Turton et al. (2012). 

Tabela 5.1 – Resultados da simulação – Planta de produção de tetradeceno. 
 

 
Corrente 

Temperatura Pressão Vazão Ácido 
TD ACO Goma 

(°C) (kPa) (kmol/h) Acético 

1 
Turton et al. 25,0 110,0 6,35 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

UniSim® 25,0 110,0 6,35 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

2 
Turton et al. 151,0 105,0 41,75 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 

UniSim® 149,3 105,0 40,40 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 

3 
Turton et al. 151,1 239,0 41,75 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 

UniSim® 149,4 230,0 40,4 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 

4 
Turton et al. 380,0 195,0 41,75 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 

UniSim® 380,0 195,0 41,75 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 

5 
Turton et al. 342,8 183,0 48,07 0,1315 0,1327 0,7358 0,0000 

UniSim® 340,4 183,0 47,92 0,1288 0,1288 0,7424 0,0000 
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Tabela 5.1 – Resultados da simulação – Planta de produção de tetradeceno (continuação). 
 

 
Corrente 

Temperatura Pressão Vazão Ácido 
TD ACO Goma 

(°C) (kPa) (kmol/h) Acético 

6 
Turton et al. 175,0 148,0 48,07 0,1315 0,1327 0,7358 0,0000 

UniSim® 175 148,0 46,73 0,1355 0,1367 0,7278 0,0000 

7 
Turton et al. 175,0 136,0 48,07 0,1315 0,1327 0,7358 0,0000 

UniSim® 175,0 136,0 47,92 0,1288 0,1288 0,7424 0,0000 

8 
Turton et al. 175,0 136,0 5 x 10-5

 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

UniSim® 175,0 136,0 2 x 10-5
 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

9 
Turton et al. 108,0 125,0 12,67 0,4984 0,4984 0,0032 0,0000 

UniSim® 128,0 125,0 12,58 0,4929 0,4929 0,0142 0,0000 

10 
Turton et al. 3448 90,0 35,4 0,0000 0,0017 0,9983 0,0000 

UniSim® 345,3 90,0 34,05 0,0000 0,0018 0,9982 0,0000 

11 
Turton et al. 119,2 105,0 6,29 0,9984 0,0016 0,0000 0,0000 

UniSim® 114,3 105,0 6,29 0,9811 0,0189 0,0000 0,0000 

12 
Turton et al. 252,8 125,0 6,38 0,0047 0,9890 0,0063 0,0000 

UniSim® 261,8 125,0 6,23 0,0000 10,000 0,0000 0,0000 

13 
Turton et al. 170,0 65,0 35,4 0,0000 0,0017 0,9983 0,0000 

UniSim® 170,0 65,0 34,05 0,0000 0,0018 0,9982 0,0000 

14 
Turton et al. 170,0 110,0 35,4 0,0000 0,0017 0,9983 0,0000 

UniSim®
 170,0 110,0 35,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

 

Os resultados obtidos para as vazões, temperaturas, pressões e composições das 

correntes da planta de destilação por pressão de produção de tetradeceno mostram-se  

coerentes com os resultados apontados por Turton et al. (2012). Apesar de especificar as 

condições operacionais, reacionais e as correntes de entrada de forma rigorosamente idêntica, 

é possível observar a existência de pequenas divergências na Tabela 5.1. Essas diferenças são, 

provavelmente, uma consequência da divergência não somente entre os simuladores 

utilizados, uma vez que Turton et al. (2012) utilizaram o software CHEMCAD da 

Chemstation, mas também entre os modelos termodinâmicos adotados, uma vez que o autor 

não forneceu tal informação. 

A produção desta unidade é calculada pela soma das vazões mássicas das correntes de 

topo (corrente 11) e de fundo (corrente 12) da coluna T-502, o que resulta em um valor de 

1,628 t/h (conversão do software UniSim® para uma vazão molar de 12,52 kmol/h). 



64 
 

 

5.1.2 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO 

 

 

A Figura 5.2 apresenta o sistema de água de resfriamento na própria interface do 

software UniSim®, baseada e adaptada de Turton et al. (2012). 
 

Figura 5.2 – Simulação do sistema de água de resfriamento no UniSim®. 
 

Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados obtidos para as correntes na simulação  

do sistema de água de refrigeração simulado no UniSim® utilizando-se como base as 

heurísticas discutidas no Capítulo 3. 

Tabela 5.2 – Resultados da simulação – Sistema de água de resfriamento. 
 

Corrente Temperatura (° C) Pressão (kPa) Vazão de água (m3/h) 

cw 28,0 496 18,63 

Perdas do processo 45,0 4,96 0,56 

cwr 43,8 4,96 19,40 

Perdas da torre 28,0 4,96 0,19 

Blowdown 28,0 4,96 0,58 

Make-up 28,0 4,96 1,33 

 

A quantidade de água circulante nos condensadores E-503 e E-505 foi determinada 

diretamente através da simulação de trocadores de calor do tipo casco e tubo, resultando em 

um valor total de cw de 18,63 m3/h. Em seguida, após especificar os fatores de  perda 

conforme a Tabela 3.4, o software UniSim® calculou, através do balanço de massa  do 

sistema, uma vazão volumétrica da corrente Make-up equivalente a 1,33 m3/h. 
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5.1.3 RESULTADOS – SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE VAPOR DE 

AQUECIMENTO 

 

 
A Figura 5.3 apresenta o sistema de geração de vapor de aquecimento na própria 

interface do software UniSim®, baseada e adaptada de Turton et al. (2012). 

Figura 5.3 – Simulação do sistema de geração de vapor de aquecimento no UniSim®. 

 

Na Tabela 5.3 são apresentados os resultados obtidos para as correntes na simulação  

do sistema de geração de vapor de aquecimento simulado no UniSim® utilizando-se como 

base as heurísticas discutidas no Capítulo 3. 

Tabela 5.3 – Resultados da simulação – Sistema de geração de vapor de aquecimento. 
 

Corrente Temperatura (° C) Pressão (kPa) Vazão de água (m3/h) 

hps 254,0 4238 0,390 

bfw_A 155,0 3315 4,540 

bfw_C 155,0 3315 0,394 

Perdas E-504 253,7 4238 0,078 

Blowdown 185,5 1135 0,039 

Condensado 253,7 4238 0,312 

Perdas do tratamento 30,0 101 0,094 

Make-up 30,0 101 4,716 
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As quantidades de água de alimentação da caldeira (bfw) circulante nos refrigeradores 

E-501 e E-506 e de vapor de alta pressão (hps) circulante no refervedor E-504 foram 

calculadas através da simulação de trocadores de calor do tipo casco e tubo, resultando em um 

valor total de bfw de 4,54 m3/h e hps de 0,39 m3/h. Em seguida, após especificar os fatores de 

perda conforme a Tabela 3.7, o software UniSim® calculou, através do balanço de massa do 

sistema, uma vazão volumétrica da corrente Make-up equivalente a 4,71 m3/h. 

 

 

 

 
5.2 RESULTADOS – ECOINDICADORES 

 

 

Os resultados obtidos para os ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2, 

consumo de água e geração de resíduos sólidos são apresentados em categorias distintas 

explicitando-os para o processo produtivo de tetradeceni estudado. 

 

 

 

 
5.2.1 RESULTADOS – ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

 

 

As Tabelas 5.4 e 5.5 apresentam os resultados para o consumo energético e o respectio 

ecoindicador para o processo avaliado. Tanto as variáveis de consumo, quanto as variáveis de 

produção são apresentadas. 

Tabela 5.4 – Consumo energético. 
 

Planta Fonte Energia consumida (GJ/h) 

 Bomba (P-501A/B) 0,0022 

 Bomba (P-502A/B) 0,0001 

 Bomba (P-503A/B) 0,0080 

Tetradeceno Bomba (P-504A/B) 0,0007 

 Forno (H-501) 8,2400 

 Refervedor (E-502) 6,4375 

 Refervedor (E-504) 0,7886 

Água de resfriamento Bomba (P-505A/B) 0,0095 

Vapor de aquecimento* Bomba (P-506A/B) 0,0257 

Consumo total de energia  15,5123 
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Tabela 5.5 – Ecoindicador de consumo energético. 
 

Variável Resultado 

Consumo total de energia 15,5123 GJ/h 

Taxa de produção total (corrente 11 + corrente 12) 1,6280 t/h 

Ecoindicador de consumo de energia 9,5284 GJ/t 

 

Cabe ressaltar que as energias das bombas foram calculadas pelo UniSim® já 

considerando suas eficiências, o que não ocorre para o forno, caldeira e refervedores. 

Portanto, para esses últimos suas respectivas energias foram divididas pelas suas eficiências 

(ou pela eficiência da caldeira, no caso dos refervedores). Neste sentido, as energias do 

refervedor E-502 e do forno obtidas na simulação foram divididas por 85% (TURTON et al., 

2012). A energia do refervedor E-504, por sua vez, foi dividida por 80% (U.S. 

DEPARTMENT OF ENERGY, 2008), valor este referente à eficiência da caldeira. 

Uma vez que a energia do refervedor E-504 foi contabilizada, não se deve considerar a 

energia da caldeira CL-501 nos cálculos dos ecoindicadores. Isto se deve ao fato de que o dito 

refervedor opera com o vapor gerado pela referida caldeira. Desta forma, considerar ambos 

equipamentos no cálculo do consumo energético superestimaria os resultados. 

A partir da Tabela 5.5, pode ser observado que o processo produtivo de tetradeceno 

estudado neste trabalho consome aproximadamente 9,53 GJ de energia por tonelada de 

produto formado. 

 

 

 

 
5.2.2 RESULTADOS – ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

 

 

As Tabelas 5.6 e 5.7 apresentam os resultados para as emissões de CO2 e o respectio 

ecoindicador para o processo avaliado. As variáveis de consumo, de produção, tipo de  

emissão de cada equipamento e suas respectivas eficiências são apresentadas. 



68 
 

 

Tabela 5.6 – Emissões de CO2. 
 

Planta Fonte 
Tipo de 

emissão 

Energia consumida 

(GJ/h) 

Quantidade 

(tCO2/h) 

 Bomba (P-501A/B) Indireta 0,0022 0,0001 

 Bomba (P-502A/B) Indireta 0,0001 0,0001 

 Bomba (P-503A/B) Indireta 0,0080 0,0002 

Tetradeceno Bomba (P-504A/B) Indireta 0,0007 0,0001 

 Forno (H-501) Combustão 8,2400 0,4623 

 Refervedor (E-502) Combustão 6,4375 0,3612 

 Refervedor (E-504) Combustão 0,7886 0,0442 

Água de resfriamento Bomba (P-505A/B) Indireta 0,0095 0,0002 

Vapor de aquecimento* Bomba (P-506A/B) Indireta 0,0257 0,0002 

Total de CO2 emitido    0,8686 

 

Tabela 5.7 – Ecoindicador de emissão de CO2. 
 

Variável Resultado 

Total de CO2 emitido 0,8686 tCO2/h 

Taxa de produção total (corrente 11 + corrente 12) 1,6280 t/h 

Ecoindicador de emissão de CO2 0,5335 tCO2/t 
 

A partir da Tabela 5.7, pode ser observado que o processo produtivo de tetradeceno 

estudado neste trabalho emite aproximadamente 0,54 toneladas de dióxido de carbono por 

tonelada de produto formado. 

A Figura 5.4 representa graficamente as emissões totais de cada equipamento, tendo 

em vista que as bombas, por representarem valores muito abaixo das outras fontes de emissão 

de CO2, encontram-se com seus valores somados para melhor representação. É possível 

verificar que o forno H-501 e a caldeira CL-501 (cuja energia é representada pelo refervedor 

E-504) são os maiores contribuintes para as emissões totais do processo. 

Figura 5.4 – Emissões de CO2  referentes a cada equipamento. 
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5.2.3 RESULTADOS – ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

 

 

O consumo total de água e vapor calculado corresponde à vazão total da água 

necessária para reposição (make-up) das perdas no processo e na planta de utilidades. 

Portanto, a partir da simulação dos sistemas de água de refrigeração e geração de vapor de 

aquecimento foi possível determinar a vazão volumétrica da corrente de make-up. Desta 

forma, o ecoindicador de consumo de água pode ser calculado conforme discriminado na 

Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – Ecoindicador de consumo de água. 
 

Variável Resultado 

Total de make-up necessário (sistema de refrigeração + sistema de vapor) 6,046 m3H2O/h 

Taxa de produção total (corrente 11 + corrente 12) 1,628 t/h 

Ecoindicador de consumo de água 3,714 m3H2O/t 

 

A partir da Tabela 5.8, pode ser observado que o processo produtivo de tetradeceno 

estudado neste trabalho consome aproximadamente 3,7 m3 de água por tonelada de produto 

formado. 

 

 

 

 
5.2.4 RESULTADOS – ECOINDICADOR DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

O resíduo sólido do processo (goma) é proveniente da filtração (corrente 8) que ocorre 

no filtro V-502A/B. Portanto, o ecoindicador de geração de resíduos sólidos é calculado 

através da razão entre a vazão mássica da corrente 8 e a taxa de produção de tetradeceno e 

ácido acético neste mesmo intervalo, conforme exposto na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 – Ecoindicador de geração de resíduos sólidos. 
 

Variável Resultado 

Vazão mássica de goma 8,617 x 10-6 tgoma/h 

Taxa de produção total (corrente 11 + corrente 12) 1,628 t/h 

Ecoindicador de geração de resíduos sólidos 5,293 x 10-6 tgoma/t 
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A partir da Tabela 5.9, pode ser observado que o processo produtivo de tetradeceno 

estudado neste trabalho gera aproximadamente 5,3 g de resíduo sólido por tonelada de 

produto formado. 

 

 

 

 
5.2 RESULTADOS – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

 

Conforme discutido no Capítulo 3 deste trabalho, o comportamento das emissões de 

CO2  do processo estudado em relação às eficiências do forno H-501 (ϕforno) e da caldeira  CL- 

501 (ϕcaldeira) foi estudado. Tais equipamentos foram selecionados devido a sua maior 

contribuição para o consumo de energia (e consequentemente emissões de CO2) em 

comparação aos demais equipamentos, conforme observado na Figura 5.4. 

A análise foi realizada variando-se as eficiências dos referidos equipamentos de modo 

a obter novos resultados para as emissões de CO2, conforme discriminado na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – Emissões totais de CO2  para diferentes eficiências do forno e da caldeira. 
 

ϕforno 

ϕcaldeira 
70% 75% 80% 85% 90% 

70% 1,0514 0,9847 0,9264 0,8749 0,8292 

75% 1,0480 0,9813 0,9230 0,8715 0,8258 

80% 1,0451 0,9784 0,9201 0,8686 0,8229 

85% 1,0425 0,9758 0,9175 0,8660 0,8203 

90% 1,0402 0,9735 0,9152 0,8637 0,8179 

 

A partir da Tabela 5.10, observa-se uma relação inversamente proporcional das 

eficiências com as emissões de CO2 totais, ou seja, quanto maior as eficiências da caldeira e 

do forno, menor será as emissões de CO2 totais. Isto é um resultado esperado, uma vez que 

quanto mais eficiente um equipamento é, menos energia ele irá consumir para suprir a mesma 

demanda. 

 

A fim de uma melhor compreensão e visualização, os resultados são expostos nas 

Figuras 5.5, 5.6 e 5.7, a partir das quais é possível verificar que, entre ambos equipamentos, o 

forno H-501 é o mais relevante para as emissões de dióxido de carbono do processo, uma vez 

que estas variam mais significativamente quando sua eficiência é variada. 
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Figura 5.5 – Emissões de CO2 para ϕforno fixada e ϕcaldeira  variável. 
 

Figura 5.6 – Emissões de CO2 para ϕcaldeira fixada e ϕforno variável. 
 

Figura 5.7 – Emissões de CO2 para ϕcaldeira e ϕforno vaiáveis. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

 

 

 

Este capítulo final apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros 

relacionados ao estudo de ecoindicadores para a planta de produção de 1-tetradeceno. 

 

 

 

 
6.1 CONCLUSÕES 

 

 

Ao longo deste trabalho foi avaliado um processo de produção de 1-tetradeceno, 

originalmente apresentado por Turton et al. (2012), bem como dois sistemas de utilidades: 

água de resfriamento e geração de vapor de aquecimento. 

Os resultados da simulação utilizando o software UniSim® mostraram-se satisfatórios 

quando comparados aos resultados apresentados pelos referidos autores, uma vez que apenas 

pequenas divergências foram obtidas entre os resultados obtidos e os dados fornecidos pela 

referência. 

Pode-se concluir que, apesar de a planta de tetradeceno em questão apresentar um 

consumo de energia relativamente alto (9,5284 GJ por tonelada de produto formado), esta 

apresenta uma taxa de emissões de CO2 relativamente baixa (0,5335 toneladas de CO2 por 

tonelada de produto formado), sendo a maior parte dessas emissões (aproximadamente 91%) 

proveniente do forno H-501 ao fornecer energia ao processo diretamente antes do reator e 

indiretamente através da troca térmica que o Dowtherm A realiza no refervedor E-502.   Além 
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disso, a análise de sensibilidade demonstrou que a escolha do forno e da caldeira impacta 

significativamente nas emissões de dióxido de carbono, sendo evidenciada uma relação 

inversamente proporcional de suas eficiências com as emissões de CO2. 

Em relação ao consumo total de água, o processo avaliado apresenta um ecoindicador 

relativamente elevado (3,714 m³H2O/t), o que se deve principalmente à quantidade de água de 

alimentação da caldeira (bfw) necessária nos refrigeradores E-501 e E-506, a qual não é 

reaproveitada na planta de utilidades, uma vez que o vapor de baixa pressão (lps) gerado nos 

referidos equipamentos é utilizado para suprir a demanda energética de serviços gerais da 

planta. 

Considerando ainda o valor encontrado para o ecoindicador de geração de resíduos 

sólidos (5,293 x 10-6 tgoma/t), é possível verificar que o processo em questão gera uma 

quantidade muito pequena de goma se comparada à taxa de produção de tetradeceno e ácido 

acético. 

Com base nos resultados obtidos, é possível desenvolver estudos relacionados à uma 

possível integração térmica da planta avaliada de modo a reduzir o consumo de utilidades 

(energia, água e vapor) e as emissões de CO2. Além disso, a partir da metodologia de cálculo 

apresentada, é possível ainda desenvolver outros ecoindicadores com base nos custos de 

capital e operação das plantas de tetradeceno e utilidades. 

 

 

 

 
6.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Como sugestões para trabalhos futuros complementares, recomenda-se: 
 

 Desenvolver estudo de viabilidade técnico-econômica da planta de produção de 

tetradeceno e da planta de utilidades, com base na qualidade dos produtos e nos 

consumos de água e de energia; 

 Desenvolver estudo sobre a possibilidade de integração energética para a planta de 

produção de tetradeceno; 
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 Desenvolver estudo de segurança e risco a respeito dos processos produtivos de 

tetradeceno, através de análise HAZOP, com base na operabilidade dos 

equipamentos e propriedades químicas das substâncias envolvidas. 

Por fim, acredita-se que este trabalho apresente a importância e utilidade dos conceitos 

de ecoindicadores, aplicando quatro métricas distintas de maneira prática e, deste modo, 

contribuindo para o tema de sustentabilidade com auxílio de simulação computacional. 
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Resumo 

Em decorrência do desenvolvimento econômico e tecnológico desencadeado pela revolução 

industrial, o aumento significativo da produção de bens de consumo tem agravado problemas 

ambientais referentes principalmente à exploração irresponsável de recursos naturais, 

emissões de gases de efeito estufa e geração de resíduos, entre outros fatores. Em vista disso, 

diversos acordos e estudos foram desenvolvidos visando o desenvolvimento sustentável, 

resultando em conceitos importantes como, por exemplo, o da ecoeficiência. Através da 

avaliação dos ecoindicadores, a ecoeficiência analisa os impactos ambientais resultantes de 

atividades econômicas, sendo uma ferramenta útil principalmente para a avaliação do 

desempenho sustentável de processos industriais. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 

avaliar, por meio de ecoindicadores, o consumo de energia, as emissões de CO2 e a geração 

de resíduos sólidos para uma planta de produção de tetradeceno utilizando simulação 

computacional. Os resultados demonstraram que, para 1 tonelada de produto formado, o 

processo em questão consome 12,5 GJ de energia, emite 0,4 tonelada de CO2  e gera 7  

gramas de resíduos sólidos. Assim, foi possível demonstrar a utilidade da ecoeficiência como 

uma ferramenta de predição de impactos ambientais decorrentes de processos industriais. 

Palavras-chave: Ecoindicadores, Emissão de CO2, Resíduos sólidos, Simulação 

computacional, Tetradeceno 
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ANALYSIS OF THE ECO-EFFICIENCY OF A TETRADECENE 

PRODUCTION PROCESS THROUGH COMPUTATIONAL 

SIMULATION 

 

Abstract 

Due to the economic and technological development triggered by the industrial  revolution, 

the rampant increase in the production of goods has aggravated environmental impacts 

related mainly to the reckless exploitation of natural resources, greenhouse gases emissions, 

and waste generation, among other factors. In light of this, numerous agreements and studies 

aiming at the sustainable development have been developed, thus resulting in important 

concepts such as the so-called eco-efficiency. Through the evaluation of eco-indicators, eco- 

efficiency analyzes the environmental impacts resulting from economic activities, thus 

representing a useful tool for evaluating the environmental performance of industrial 

processes. In this context, the objective of this work is to evaluate, by means of eco-indicators, 

the energy consumption, the CO2 emissions and the solid waste generation for a tetradecene 

production plant with the aid of computational simulation. The results showed that, for 1 ton 

of product formed, the process consumes 12.5 GJ of energy, emits 0.4 ton CO2  and  generates 

7 grams of solid residue. Hence, it was possible to demonstrate the usefulness of eco- 

efficiency as a tool for predicting the environmental impacts from industrial processes. 

 

Keywords: Tetradecene, Eco-indicators, CO2 emissions, Solid residue, Simulation 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento industrial tem resultado em efeitos positivos em termos 

econômicos, mas também tem gerado impactos negativos ao meio ambiente. De fato, de 

acordo com o 5º Relatório do IPCC (2014), as temperaturas médias globais aumentaram de  

0,5 a 2,5º C no período entre 1901 e 2012, sendo que, até 2100, estes valores podem variar 

entre 0,3º C a 4,8º C. Neste sentido, principalmente devido ao derretimento das calotas 

polares, houve um aumento do nível do mar de aproximadamente 19 cm desde 1870, sendo 

estimado ainda um aumento de 1,2 m até o ano de 2100 (EPA, 2014). 

Também devido ao desenvolvimento industrial, houve uma intensificação do despejo 

de resíduos sólidos, o qual representa um fator inconveniente em relação à busca pela 

sustentabilidade. No Brasil, por exemplo, foram destinadas inadequadamente cerca de 30 

milhões de toneladas em 2014, enquanto que o uso de aterros sanitários praticamente se 

manteve nos últimos anos, com 57,6% em 2010 e 58,4% em 2014 (ABRELPE, 2014). 

Em vista disso, diversos acordos visando mitigar os impactos ambientais foram 

desenvolvidos. No final da década de 80, por exemplo, diversas conferências e conselhos 

relacionados à sustentabilidade das atividades econômicas foram realizados (p. ex. ECO-92, 

WBCSD, COP21, entre outros), nos quais propostas ambiciosas para atingir o 

desenvolvimento sustentável foram apresentadas. 

Neste contexto, a utilização da ecoeficiência como uma ferramenta conveniente para 

alcançar a sustentabilidade econômico-ambiental tem se destacado. A ecoeficiência relaciona 

os impactos ambientais diretamente com o desenvolvimento econômico, estando baseada na 

avaliação dos denominados ecoindicadores, sendo estes globais ou não (MÜLLER et al., 

2014). Um ecoindicador, por sua vez, é uma métrica representada normalmente pela razão 

entre uma variável ambiental e uma variável econômica (UNCTAD, 2004). 

Para demonstrar a utilidade da ecoeficiência como uma ferramenta útil para predizer  

os efeitos ecológicos de processos industriais, neste trabalho foram desenvolvidos os 

ecoindicadores de consumo energético, emissão de CO2 e geração de resíduos sólidos para o 

processo produtivo de tetradeceno, o qual não apresenta estudos relacionados a seus impactos 

ambientais na literatura, fato que motivou a realização deste trabalho. O estudo foi realizado 

com o auxílio de simulação computacional para, desta forma, agregar informações a respeito 

da relevância desta, bem como da utilização de ecoindicadores para o segmento industrial. 



84 
 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
Esta seção apresenta a revisão da literatura sobre a planta de produção de tetradeceno  

a partir de óleo de rícino e desenvolvimento de ecoindicadores para indústria, conforme 

descrito a seguir. 

2.1. Produção de Tetradeceno 

 
O tetradeceno (C14H28) pode ser obtido a partir de três principais métodos:  

desidratação térmica de ácido ricinoleico por destilação e esterificação com glicerol, 

desidratação térmica catalítica de óleo de rícino e decomposição térmica de óleo de rícino 

acetilado (Grummitt & Fleming, 1945). Particularmente em relação a esta última, avaliada 

neste trabalho, a decomposição térmica do óleo de rícino (C15H31COOH) é realizada sem a 

necessidade da utilização de um catalisador. Segundo Turton et al. (2012), a reação ocorre 

conforme a Eq. (1). 

 
k1 

C15 H 31COOH (l )     CH 3COOH ( g )   C14 H 28 (l )
 

(1) 

 

A Eq. (1) representa a reação principal, ou seja, o craqueamento térmico do óleo de 

rícino acetilado (ACO) para produzir o tetradeceno e ácido acético (CH3COOH). Entretanto, 

em paralelo à reação primária ocorre uma reação secundária, representada pela Eq. (2), na  

qual o tetradeceno dimeriza formando uma goma (C28H28). 

 
k2 

2C
14 

H 
28 (l )  

 C
28 

H 
56 ( s) 

(2) 
 

A Eq. (2) representa uma reação indesejada, uma vez que provoca uma redução do 

rendimento de tetradeceno. Ademais, a goma formada se encontra no estado sólido e, por esta 

razão, apresenta algumas peculiaridades em relação ao processo, tais como a utilização de 

equipamentos específicos (p. ex. filtro) e necessidade de despejo deste composto. 

Em termos comerciais, o tetradeceno é um componente principalmente utilizado na 

produção de lubrificantes, tintas, vernizes e como aditivos de lubrificantes para auxiliar no 

processo de secagem quando estes produtos são aplicados a superfícies (Turton et al., 2012). 

2.2. Ecoindicadores 

 
Segundo a ESCAP (2009), o conceito de ecoeficiência foi desenvolvido, a princípio, 

com o foco voltado para o setor empresarial, visando o fornecimento de bens e serviços 

concomitantemente    à    preservação    ambiental.    Conforme    previamente    discutido,    a 
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ecoeficiência avalia o desempenho sustentável de uma determinada atividade econômica por 

meio da quantificação de seus respectivos ecoindicadores. 

A UNCTAD (2004) definiu os ecoindicadores como métricas geralmente 

representadas pela razão entre uma variável ambiental e uma variável econômica. Nos últimos 

anos, os ecoindicadores vem recebendo maior atenção não somente no setor comercial, mas 

principalmente em relação à indústria. De acordo com a EPA (2016), isto é devido à 

intensificação dos problemas ambientais associados aos processos industriais, tais como o 

aumento das emissões de gases de efeito estufa (p. ex. CO2), o consumo excessivo de água e 

energia, geração de efluentes (líquidos e/ou sólidos), entre outros fatores. Neste sentido, 

considerando o consumo de energia, as emissões de CO2 e a geração de resíduos sólidos, os 

ecoindicadores podem ser definidos da seguinte forma: 

 Ecoindicador de Consumo de Energia – Razão do total de energia consumida no 

processo em um determinado período pela produção total equivalente (unidade GJ/t). 

 Ecoindicador de Emissão de CO2 – Razão do total da emissão de CO2 em um 

determinado período pela produção total equivalente (unidade tCO2/t). 

 Ecoindicador de Geração de Resíduos Sólidos – Razão da quantidade de sólidos 

gerados no processo em um determinado período pela produção total equivalente 

(unidade tgoma/t). 

Como critério de avaliação para os referidos ecoindicadores, quanto menor for o 

resultado melhor será a ecoeficiência do processo. 

 

3. METODOLOGIA 

 
Esta seção apresenta a metodologia para a simulação e determinação dos 

ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2 e geração de resíduos sólidos. 

3.1. Metodologia de Simulação 

 
Como base para a simulação da planta de produção de tetradeceno, foi utilizado neste 

trabalho o software UniSim® Design Suite R390.1, da Honeywell. Ademais, cabe ressaltar  

que é importante preencher corretamente as especificações fornecidas por Turton et al. (2012) 

a fim de se obterem resultados coerentes. Portanto, é necessário especificar as correntes de 

alimentação (vazões, composições, temperaturas e pressões), os parâmetros reacionais 

(estequiometria,  constantes  cinéticas  e  energias  de  ativação),  as  variáveis   independentes 
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(dimensões e eficiências dos equipamentos), as condições operacionais (trocas térmicas, 

perdas de carga, regime permanente ou dinâmico, etc.) e o modelo termodinâmico. Dessa 

forma, a simulação fornecerá as variáveis dependentes de saída do processo, isto é, as vazões 

de saída, suas composições, temperaturas e pressões. 

3.2. Metodologia de Obtenção dos Ecoindicadores 

 
3.2.1. Ecoindicador do Consumo de Energia 

 
O consumo total de energia do processo é obtido a partir do somatório de todo o 

consumo energético necessário para o funcionamento da planta em um determinado tempo. 

Neste sentido, o ecoindicador será calculado como a razão entre esta demanda e a taxa de 

produção de tetradeceno neste mesmo intervalo. 

3.2.2. Ecoindicador de Emissão de CO2 

 
A emissão de CO2 em plantas industriais pode ser determinada através de diferentes 

fontes emissoras, fundamentando-se nas normas do Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC, 2006). Por conseguinte, as fontes a serem consideradas são: 

 Emissão por combustão – Procedente da combustão de combustíveis líquidos ou 

gasosos, para aquecimento direto ou para produção de vapor na caldeira; 

 Emissão indireta – Proveniente de fontes externas de vapor ou de energia elétrica; 

 Emissão fugitiva – Resultante de pequenos vazamentos (flanges, válvulas, etc.), de 

veículos de transporte de produtos e por alívio para flare. 

Considerando as emissões indiretas e por combustão na caldeira, os valores de 

conversão empregados nos cálculos são expostos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Fatores de conversão para emissões indiretas de CO2. 

Dados de conversão/propriedades  Valor Referência 

Conversão Energia Elétrica em CO2 0,0817 tCO2/MWh* MCTI (2017) 

Conversão de Energia em CO2 (base gás natural) 0,0561 tCO2/GJ IPCC (2006) 

*0,0227 tCO2/GJ. (1 MWh = 3,6 GJ). 

 

O valor de 0,0817 tCO2/MWh (0,0227 tCO2/GJ) é a média de emissão de CO2 por 

geração de energia elétrica do Brasil para o ano de 2016, segundo o MCTI (2017). 

No caso deste trabalho, uma vez que a planta de tetradeceno não apresenta corrente 

enviada para queima no flare e as emissões fugitivas provenientes de pequenos vazamentos  e 
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por veículos de transporte de produtos foram consideradas negligenciáveis, os cálculos de 

emissão de CO2 decorrente de fontes fugitivas não foram elaborados. 

A determinação do ecoindicador de CO2 foi realizada através da razão entre a 

quantidade de CO2  emitida (tCO2/h) e a produção de tetradeceno (t/h) considerando que: 

 As bombas operam com energia elétrica e com eficiência de 80% (Turton et al.,  

2012); 

 Fornos operam com eficiência térmica de 85% (Turton et al., 2012); 

 Os refervedores das colunas operam com vapor gerado pela queima de gás natural na 

caldeira, de uma planta de utilidades (não demonstrada), que opera com eficiência de 

80% (EPA 2008); 

3.2.3. Ecoindicador de Geração de Resíduos Sólidos 

 
O ecoindicador de geração de resíduos sólidos, por sua vez, será obtido pela razão 

entre as vazões mássicas dos sólidos gerados e dos produtos formados. 

 

4. PLANTA DE TETRADECENO 

 
A planta de tetradeceno, ilustrada na Fig. 1, foi proposta originalmente por Turton et 

al. (2012). Na simulação, ilustrada na Fig. 2, foi utilizado o pacote termodinâmico UNIQUAC 

que, de acordo com a Honeywell (2010), é o mais recomendado para casos similares à planta 

em questão, pelo fato de ser capaz de representar com precisão equilíbrios líquido/vapor, 

líquido/líquido e líquido/líquido/vapor. 

 

Figura 1. Planta de produção de tetradeceno apresentada por Turton et al. (2012). 
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Na Figura 1 cw, bfw, lps e hps são utilidades e representam as quantidades de água de 

resfriamento, água de alimentação do aquecedor, vapor de baixa pressão e vapor de alta 

pressão, respectivamente. 

 

Figura 2. Planta de produção de tetradeceno simulada no UniSim®. 

 

4.1. Seção de alimentação 

 
A alimentação (corrente 1), com vazão de 6,35 kmol/h, é composta somente por óleo 

de rícino acetilado, à pressão de 110 kPa e 25º C. Esta corrente se mistura no vaso V-501 com 

a corrente de reciclo proveniente da seção de separação. A corrente de saída deste vaso, 

corrente 2, possui temperatura de 151º C, pressão de 105 kPa, vazão molar de 41,75 kmol/h e 

é composta majoritariamente por ACO, com traços de tetradeceno. Esta corrente é 

pressurizada na bomba P-501A/B para 230 kPa, aquecida no forno H-501 para 380º C, 

havendo uma perda de pressão de 35 kPa, para enfim ser encaminhada para o reator R-501. 

4.2. Seção de reação 

 
A seção de reação consiste em um reator de leito inerte (R-501), com dimensões 1,15 m³ 

de volume, diâmetro de 0,53 m e de comprimento igual a 5,3 m. A reação não necessita de 

catalisador, uma vez que se inicia em alta temperatura (Turton et al., 2012). A corrente sai do 

reator a 340,4º C, 183 kPa e vazão molar de 47,92 kmol/h, sendo composta por 74,24 mol% 

de ACO, 12,88 mol% de ácido acético 12,88 mol% de tetradeceno, além de traços de goma 

(resíduo sólido). Os parâmetros das reações (com taxas em kmol/m³.s) estão apresentados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Parâmetros das reações. 

  Parâmetros 

Reações 
E (kcal/kmol) k (s-1) 

Termos das concentrações 

(kmol/m3) 

Reação 1 – Equação (1) 44500 5,54 x 1013
 CACO 

Reação 2 – Equação (2) 88000 1,55 x 1026
 C 2 

tetradeceno 

 

4.3. Seção de separação 

 
A corrente de produto do reator (corrente 5) é enviada ao resfriador E-501, no qual sua 

temperatura é reduzida de 340,4º C para 175º C. Após esta etapa, o efluente é encaminhado ao 

filtro V-502A/B onde o resíduo sólido é removido (corrente 8) e a corrente 7 (fase líquida) é 

alimentada no prato 32 da torre de destilação T-501, a qual é composta por 56 pratos (25% de 

eficiência) espaçados em 30,48 cm, refervedor e condensador total. A razão de refluxo é de 

0,15. O produto de fundo da torre T-501 (corrente 10, fase líquida), a 345,8º C, 90 kPa e  

vazão de 35,4 kmol/h, é composta majoritariamente por ACO, com traços de tetradeceno, e é 

encaminhada para o resfriador E-506, onde tem sua temperatura reduzida para 170º C e sua 

pressão para 65 kPa (corrente 13). Em seguida, esta corrente sofre um aumento de pressão de 

45 kPa na bomba P-504A/B, chegando à pressão final de 110 kPa, para finalmente ser 

realimentada no vaso V-501A/B, junto à corrente 1, no início do processo. A corrente do topo 

da torre T-501 (corrente 9, fase líquida) possui temperatura de 127,9º C, pressão de 90 kPa e 

vazão de 12,52 kmol/h, dos quais 49,29 mol% correspondem a ácido acético, 49,29 mol% a 

tetradeceno e aproximadamente 1,42 mol% a ACO. Esta corrente segue para a bomba P- 

502A/B, onde tem sua pressão elevada para 125 kPa (corrente 9), para enfim ser alimentada 

no prato 23 da segunda coluna (T-502). 

A segunda coluna (T-502) é composta por 35 pratos (operando com eficiência de  

52%) separados por 30,48 cm, refervedor e condensador total. A razão de refluxo é de 0,52. O 

produto de topo (corrente 11, fase líquida) possui temperatura de 114,3º C, pressão de 90 kPa 

e vazão de 6,29 kmol/h, sendo constituída majoritariamente de ácido acético, com traços de 

tetradeceno. Esta corrente segue para a bomba P-503A/B, onde tem sua pressão aumentada 

para 105 kPa. A corrente de fundo (corrente 12), por sua vez, a 261,8º C, 125 kPa e vazão de 

6,23 kmol/h, é composta por 97,12 mol% de tetradeceno, 2,86 mol% de ACO e traços de 

ácido acético. Por fim, os conteúdos das correntes 11 e 12 são resfriados e enviados para 

armazenamento. 
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5. RESULTADOS 

 
Esta seção apresenta os resultados da simulação e dos ecoindicadores de consumo de 

energia, emissão de CO2  e geração de efluentes. 

5.1. Resultados da Simulação 

 
Os resultados da simulação da planta de tetradeceno são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultados da simulação. 

 

DO ACO Goma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apesar de especificar as condições operacionais, reacionais e das correntes de entrada 

de forma rigorosamente idêntica, é possível observar a existência de pequenas divergências na 

Tabela 4. Essas diferenças são, provavelmente, uma consequência da divergência entre os 

simuladores utilizados, uma vez que Turton et al. (2012) utilizaram o software CHEMCAD, 

da Chemstation. 

Corrente 
Temperatura Pressão Vazão Ácido 

 (°C) (kPa) (kmol/h) Acético    

Turton et al. 25,0 110,0 6,35 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 
1 

UniSim®
 25,0 110,0 6,35 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

Turton et al. 380,0 195,0 41,75 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 
4 

UniSim®
 380,0 195,0 41,75 0,0000 0,0015 0,9985 0,0000 

Turton et al. 342,8 183,0 48,07 0,1315 0,1327 0,7358 0,0000 
5 

UniSim®
 340,4 183,0 47,92 0,1288 0,1288 0,7424 0,0000 

Turton et al. 175,0 136,0 48,07 0,1315 0,1327 0,7358 0,0000 
7 

UniSim®
 175,0 136,0 47,92 0,1288 0,1288 0,7424 0,0000 

Turton et al. 175,0 136,0 5 x 10-5
 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

8 
UniSim®

 175,0 136,0 2 x 10-5
 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 

Turton et al. 108,0 125,0 12,67 0,4984 0,4984 0,0032 0,0000 
9 

UniSim®
 128,0 125,0 12,58 0,4929 0,4929 0,0142 0,0000 

Turton et al. 119,2 105,0 6,29 0,9984 0,0016 0,0000 0,0000 
11 

UniSim®
 114,3 105,0 6,29 0,9811 0,0189 0,0000 0,0000 

Turton et al. 252,8 125,0 6,38 0,0047 0,9890 0,0063 0,0000 
12 

UniSim®
 261,8 125,0 6,23 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 

Turton et al. 170,0 110,0 35,4 0,0000 0,0017 0,9983 0,0000 
14 

UniSim®
 170,0 110,0 35,4 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 
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A produção desta unidade é calculada pela vazão mássica da corrente de fundo 

(corrente 12) da coluna T-502, o que resulta em um valor de 1,234 t/h (conversão do software 

UniSim® para uma vazão molar de 6,23 kmol/h). 

5.2. Resultados dos Ecoindicadores 

 
5.2.1. Consumo de energia e emissão de CO2 

 
A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos de cada fonte energética envolvida nos 

processos de aquecimento e bombeamento, assim como a descrição destas fontes. 

Tabela 5 - Resultados para as fontes energéticas obtidos neste trabalho. 
 

Fonte Tipo de Emissão Energia Eficiência* Quantidade (tCO2/h) 

Bomba (P-501A/B) Indireta 0,0022 GJ/h 80% 0,00005 

Forno (H-501) Combustão 8,2400 GJ/h 85% 0,46226 

Refervedor (E-502) Combustão 6,4375 GJ/h 80% 0,36114** 

Bomba (P-502A/B) Indireta 0,0001 GJ/h 80% 0,00001 

Bomba (P-503A/B) Indireta 0,008 GJ/h 80% 0,00020 

Bomba (P-504A/B) Indireta 0,0007 GJ/h 80% 0,00002 

Refervedor (E-504) Combustão 0,7886 GJ/h 80% 0,04424 

Total  15,4751 GJ/h  0,50678 

*As energias das bombas foram calculadas pelo UniSim® já considerando suas eficiências, o que não ocorre para 

o forno e refervedores. Portanto, para esses últimos suas respectivas energias foram divididas pelas suas 

eficiências (ou pela eficiência da caldeira, no caso dos refervedores). 

**O valor de 0,36114 tCO2/h corresponderia ao consumo de gás natural. Entretanto, essa quantidade foi 

negligenciada no cálculo do ecoindicador, pois na planta de referência o refervedor em questão utiliza a energia 

proveniente de uma corrente de Downtherm A, desta forma não resultando em emissão de CO2. 

Segundo a Dow Chemical Company (2000), o Downtherm A é um fluido de troca 

térmica cujas principais vantagens são a sua alta estabilidade, pressão de vapor, ponto de 

congelamento e baixa viscosidade, que pode ainda ser utilizado na fase vapor ou líquida. 

A partir dos dados apresentados na Tabela 5, é possível calcular os ecoindicadores de 

consumo energético e emissão de CO2, como demonstrado nas Tabela 6 e 7, respectivamente. 

Tabela 6 - Resultado do ecoindicador de consumo energético. 

Variável Quantidade 

Consumo energético total (GJ/h) 15,475 

Taxa de produção (t/h) 1,234 

Ecoindicador de consumo de energia (GJ/t) 12,541 
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Tabela 7 - Resultado do ecoindicador de emissão de CO2. 
 

Variável Quantidade 

Emissões indiretas (tCO2/h) 0,0003 

Emissões por combustão (tCO2/h) 0,5065 

Total (tCO2/h) 0,5068 

Taxa de produção (t/h) 1,234 

Ecoindicador de emissão de CO2 (tCO2/t) 0,4107 

 

Apesar de o processo apresentar uma demanda energética elevada (12,5 GJ por 

tonelada de produto), o valor calculado para o ecoindicador de emissão de CO2 (0,4107 

tCO2/t) indica um índice de baixa poluição atmosférica proveniente da planta analisada. Isto 

pode ser explicado pelo fato de que o refervedor E-502 utiliza o Downtherm A como fonte 

energética, ao invés de vapor. As porcentagens referentes às fontes de emissão de CO2 do 

processo analisado são representadas na Fig. 3, na qual é evidente a contribuição do forno  

para tal impacto (correspondente a aproximadamente 91% das emissões de CO2  da planta). 

 

 

Figura 3 - Porcentagem das emissões de CO2 por equipamento. 
 

Turton et al. (2012) consideraram que os refrigeradores e os condensadores das  

colunas são refrigerados com água, sendo que no caso dos primeiros há geração de vapor de 

alta pressão, por troca térmica, o qual é exportado para gerar receita. A fim de reduzir a 

demanda energética da planta e, consequentemente, as emissões de CO2, este vapor poderia 

ser utilizado para integrar a planta energeticamente, ao invés de ser vendido. 
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5.2.2. Resíduos sólidos 

 
A partir da vazão de resíduo sólido (corrente 8) obtida através da simulação do 

processo, foi possível calcular o respectivo ecoindicador, conforme apresentado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultado do ecoindicador de geração de resíduos sólidos. 
 

Variável Quantidade 

Vazão mássica de sólido (tgoma/h) 8,617 x 10-6
 

Taxa de produção (t/h) 1,234 

Ecoindicador de geração de resíduos sólidos (tgoma/t) 7 x 10-6
 

 

Conforme calculado, nota-se um valor muito pequeno para o ecoindicador em questão, 

o que pode ser explicado com base na pequena ordem de grandeza da vazão mássica de goma 

em relação à corrente de produto (corrente 12, Fig. 1). Ademais, cabe ressaltar que o resultado 

obtido não corresponde à quantidade total de sólidos gerados, uma vez que resíduos gerais (p. 

ex. resíduos de lâmpadas, papelão, papel, varrição, etc.) não foram contabilizados. Todavia, é 

possível afirmar que o valor apresentado na Tabela 8 representa a parcela majoritária, visto 

que a quantidade de resíduos gerais formada é indubitavelmente negligenciável em relação à 

taxa de produção de goma. 

Com base nos resultados obtidos para os ecoindicadores calculados neste trabalho, é 

possível avaliar a viabilidade de uma integração térmica da planta analisada a fim de reduzir a 

demanda energética e, consequentemente, as emissões de CO2. Além disso, é possível ainda 

desenvolver um estudo comparativo de duas ou mais plantas de produção de tetradeceno a 

partir de diferentes rotas tecnológicas (matérias-primas) e configurações de processo. 

 

6. CONCLUSÃO 
 

Os resultados da simulação utilizando o software UniSim® mostraram-se satisfatórios 

quando comparados aos resultados apresentados por Turton et al. (2012), uma vez que apenas 

pequenas divergências foram obtidas entre os resultados obtidos e os dados fornecidos pela 

referência. 

Ademais, pode-se concluir que a planta em questão apresenta uma taxa de emissões de 

CO2 relativamente baixa (0,4107 tCO2/t), sendo que a maior parte dessas emissões é 

proveniente do forno H-501 (aproximadamente 91%). Considerando ainda o valor encontrado 

para o ecoindicador de geração de resíduos sólidos (0,7x10-6  tgoma/t), é possível verificar 
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também que o processo em questão gera uma quantidade muito pequena de goma se 

comparada à taxa de produção de tetradeceno. 

Com base nos resultados obtidos, é possível desenvolver estudos relacionados à uma 

possível integração térmica da planta avaliada de modo a reduzir o consumo de energia e as 

emissões de CO2. Além disso, a partir da metodologia de cálculo apresentada, é possível ainda 

comparar duas ou mais plantas de produção de tetradeceno a partir de diferentes rotas 

tecnológicas. Por fim, acredita-se que este trabalho contribua para o tema de sustentabilidade  

e meio ambiente com auxílio de simulação computacional. 

 

REFERÊNCIAS 

 
AAL, C.; HUSABØ, I. A. Is Eco-Efficiency a Sufficient Strategy for Achieving a 

Sustainable Development?: The Norwegian Case. Western Norway Research Institute. 

Sogndal, 24 nov. 2010. Disponível em: <http://www.mdpi.com/2071-1050/2/12/3623/htm>. 

Acesso em: 28 abr. 2017. 

 

ADAMS, E. E. Fossil Fuel Use Pushes Carbon Dioxide Emissions into Dangerous 

Territory.    Earth    Policy    Institute.    New    Jersey,    23    jul.    2013.    Disponível   em: 

<http://www.earth-policy.org/indicators/C52/carbon_emissions_2013>. Acesso em: 28 abr. 

2017. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E   RESÍDUOS 

ESPECIAIS. ABRELPE (2014). Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014. 

Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2014.pdf> 

Acesso em: 28 abr. 2017. 

 

DOW CHEMICAL COMPANY. 'O fluido de transferência de calor DOWTHERM® A'. 

Dados        técnicos        do        produto.        EUA:        Dow,        2000.        Disponível    em 

<http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0033/0901b80380033667.pd 

f?filepath=/heattrans/pdfs/noreg/176-01565.pdf&fromPage=GetDoc> Acesso em: 29 de abril 

de 2017. 

 

ESCAP  - ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA  AND PACIFIC.    Eco- 

efficiency Indicators: Measuring Resource-use efficiency and the Impact of Economic 

Activities   on   the   Environment.   Bangkok:   United   Nations,   2009.   Disponível       em: 

http://www.mdpi.com/2071-1050/2/12/3623/htm
http://www.earth-policy.org/indicators/C52/carbon_emissions_2013
http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2014.pdf
http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0033/0901b80380033667.pd


95 
 

 

<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/785eco.pdf>. Acesso em: 28 abr. 

2017. 

 

GRASSIAN, V. H. Environmental Catalysis. Boca Raton, FL: CRC Press LLC, 2005. 701 

p. ISBN 97-8157-4444-629. 

 

GRUMMITT, O. & FLEMING, H., 1945. Acetylated Castor Oil. Industrial & Engineering 

Chemistry, 37 (5), 485-481. 

 

GUNER, F.S., 1997. Castor oil dehydration kinetics. Journal of the American Oil  

Chemists’ Society, 74(4), 409–412. 

 

HONEYWELL. UNISIM® Design User Guide, Canada, 2010. 

 
HOWARD, M., 1945. Drying oils. Oil & Soap, 22(10), 275–276.Mazo, P.C., Estenoz, D. & 

Rios, L.A., 2011. Kinetics of the esterification of maleic anhydride with castor oil. Latin 

American Applied Research, 41(1) 

 

IEA - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Tracking Industrial Energy Efficiency 

and         CO2 Emissions.          Paris:          IEA,          2007.          Disponível        em: 

<https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/tracking_emissions.pdf>. 

Acesso em: 28 abr. 2017. 

 

IPCC  -  INTERGOVERNMENTAL  PANEL  ON  CLIMATE  CHANGE.  Guidelines    for 

National Greenhouse Gas Inventories, v. 1. Hayama: Institute for Global Environmental 

Strategies (IGES), 2006. Disponível em: <http://www.ipcc- 

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol1.html>. Acesso em: 28 abr. 2017. 

 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MCT (2016). Fator de Emissão de CO2 

pela geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). Disponível em: 

<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/321144.html#ancora>. Acesso em: 27 abr. 

2017. 

 

MÜLLER,  K.,  HOLMES,  A.,  DEURER,  M.,  CLOTHIER,  B.  E.  “Eco-efficiency  as   a 

sustainability measure for kiwifruit production in New Zealand”. Journal of Clear 

Production, v. 106, p. 1-10, 2014. 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/tracking_emissions.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/tracking_emissions.pdf
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/321144.html#ancora


96 
 

 

RAMIREZ, W. F. Computational Methods for Process Simulation. 2a Edição. Oxford: 

Butterworth-Heinemann, 1997. ISBN 0 7506 3541 X. 

 

RASE, H. F. Handbook of Commercial Catalysts: Heterogeneous Catalysts. Boca Raton, 

FL: CRC Press LLC, 2000. 520 p. ISBN 0-8493-9417-1. 

 

SANDERS, 2011. Drying Oils and Mediums. Disponível em: 

<http://www.sandersstudios.com/instruction/tutorials/historyanddefinitions/dryingoils.html> 

Acesso em: 28 abr. 2017. 

 

TURTON, R., BAILIE, R. C., WHITING, W. B., SHAEIWITZ, J. A., BHATTACHARYVA, 

D. Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Process. 4. ed. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 2012. 1088 p. ISBN 0-13-512966-4. 

 

UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT.   A 

Manual for the Preparers and Users of Eco-efficiency Indicators. Nova York & 

Genebra: United Nations, 2004. Disponível em: 

<http://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2017 

http://www.sandersstudios.com/instruction/tutorials/historyanddefinitions/dryingoils.html
http://unctad.org/en/docs/iteipc20037_en.pdf

