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RESUMO

Neste trabalho é apresentada uma avaliação da etapa de fracionamento de
eteno convencional à alta pressão, de aplicação na cadeia produtiva petroquímica e
seus impasses em relação à competitividade energética pela perda de energia no
sistema. São analisadas as variáveis de processo, o balanço material e energético da
coluna, tal como a operação do sistema indireto de refrigeração à propeno
refrigerante. A avaliação visa a otimização energética da fracionadora de eteno sem
impactar o mínimo da especificação do produto destilado, na qual exige a obtenção
do eteno com 99,9 % de pureza, através do estudo da destilação envolvendo
recompressão do vapor à baixa pressão, processo hoje raramente utilizado para
colunas de separação de correntes aromáticas e propeno. A pesquisa tecnológica
analisa a possibilidade de alteração de uma coluna à alta pressão, as diferenças, as
vantagens, desvantagens e consumo energético do sistema.
A influência da recompressão mecânica de vapor de uma coluna convencional
de destilação e a demanda energética do sistema é explorada, demonstrando o papel
de recuperação de calor para melhorar a eficiência energética durante a separação
do corte C2. Simulações de destilação convencional e por recompressão do vapor
exploraram oportunidades para se reduzir as necessidades de energia e aumentar a
recuperação de calor do sistema.
Com base nos resultados previstos nas simulações com o ASPEN PLUS e dos
dados da literatura sobre destilações através da recompressão da corrente de topo,
concluiu-se que a coluna com a recompressão mecânica de vapor pode reduzir em
31% o consumo energético do sistema, quando comparada ao sistema de destilação
convencional de eteno. O resultado mostrou que a destilação com recompressão pode
contribuir para o desempenho energético das fracionadoras de eteno do setor
petroquímico brasileiro e ainda incentivar a competividade da indústria nacional do
plástico.

Palavras Chaves: eteno; fracionadora; propeno refrigerante; recompressão de vapor.

ABSTRACT
This paper presents an evaluation of the fractionation stage of conventional high
pressure ethylene, applied in the petrochemical production chain and its impasses in
relation to the energy competitiveness due to the loss of energy in the system. The
process variables, the material and energy balances of the column, as well as the
operation of the indirect cooling system to the propylene coolant, are analyzed. The
evaluation aims the energy optimization of the ethylene fractionator without impacting
the minimum of the specification of the distillate, in which requires the production of
the ethylene with 99.9% purity, through the study of the distillation involving steam
recompression at low pressure, rarely used for separation columns of aromatic chains
and propene. The technological research analyzes the possibility of changing a column
to the high pressure, operation differences, advantages, disadvantages and energy
consumption of the system.
The influence of the mechanical steam recompression of a conventional
distillation column and the energy demand of the system is explored, demonstrating
the role of heat recovery to improve the energy efficiency during separation of the C 2
cut. Conventional distillation and vapor recompression simulation explored
opportunities to reduce energy requirements and increase system heat recovery.
Based on the results of the ASPEN PLUS simulations and literature data on
distillation through top-stream recompression, it was concluded that the column with
mechanical steam recompression can reduce the energy consumption of the system
by 33% when compared to the conventional ethylene distillation system. The result
showed that the distillation with recompression can contribute to the energy
performance of the ethylene fractionators of the Brazilian petrochemical sector and
also encourage the competitiveness of the Brazilian plastic industry.
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1 INTRODUÇÃO

A destilação é uma das operações mais importantes para a separação e
purificação nos processos industriais. A fim de se ter uma ideia da importância da
destilação, Humphrey estimou que nos Estados Unidos existem 40.000 colunas de
destilação em operação que lidam com mais de 90% das separações e purificações
(GÓRAK e SORENSEN, 2014)
As plantas de craqueamento de nafta e seus produtos, em particular olefinas,
tem uma elevada importância para as indústrias do setor químico no mundo (REN et
al, 2004). São responsáveis por separar e purificar petroquímicos de base para a
indústria de transformação através de sistemas complexos de destilação.
Nas petroquímicas, colunas de destilação utilizam grande quantidade de
energia devido as etapas de evaporação e purificação que estão envolvidas.
Segundo, Górak e Sorensen (2014), tipicamente, mais da metade do calor das
caldeiras de uma planta industrial está dedicada a fornecer calor para colunas de
destilação. Apesar da grande parte da energia introduzida no fundo da coluna ser
removida no topo, a temperatura é significativamente mais baixa, o que torna o
processo ineficiente.
A destilação é, portanto, um grande consumidor de energia nas indústrias. O
aumento súbito do preço do petróleo na década de 1970, os aumentos gerais de
preços desde o início do século XXI e as crescentes preocupações sobre o impacto
ambiental do uso de energia, em particular o aumento das emissões de dióxido de
carbono, leva a uma concentração de esforços para se aumentar a eficiência
energética da destilação (JOBSON, 2014).
O consumo de energia no Brasil tem sido um tema crítico e amplamente
discutido, visto que sua matriz energética é composta de 70,6 % de fonte hídrica (EPE,
2014) e com a crise hídrica, a ameaça de racionamento e altos custos para a produção
de energia elétrica através de usinas térmicas, fazem com que medidas sejam
estudadas e tecnologias desenvolvidas para a atividade industrial (PEREIRA, 2016).
Portanto, o estudo de soluções alternativas para a redução no consumo
energético através do aumento da eficiência nos processos torna-se prioritário no
cenário de cada vez mais restrições energéticas no país e no mundo (PEREIRA,
2016).
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Processos de destilação energeticamente eficientes desempenham um papel
importante no desenvolvimento industrial sustentável: diminui a demanda por energia,
seja na forma de calor, frio, ou no trabalho, e reduz efetivamente o consumo de
insumos, energia, água de refrigeração, assim como reduz a emissão do dióxido de
carbono. A eficiência energética também reduz os custos de produção e aumenta a
sustentabilidade econômica da atividade industrial (JOBSON, 2014).
Com o objetivo de avaliar a redução energética dos processos, há estudos de
várias formas de substituição da destilação simples.
Novas configurações de colunas podem aumentar a eficiência energética da
destilação. Estas configurações incluem sistemas de aquecimento e condensação
intermediárias, sistemas de compressão e recuperação de calor por ciclo aberto
(também conhecido como recompressão de vapor) e recuperação interna de calor
(duplo efeito de destilação) tais como os arranjos de colunas integradas (JOBSON,
2014).
A recompressão mecânica de vapor durante a destilação pode ser usada para
otimizar energeticamente o processo, através da recuperação do calor da corrente do
destilado após ser comprimida. Têm-se verificado um aumento significativo no número
de artigos publicados em literatura abordando as diversas formas de utilização de
recompressão (MOUSSA, 2001).
No Brasil foi instalada na refinaria REDUC (Refinaria de Duque de Caxias, RJ)
da PETROBRÁS em 1992, uma unidade de separação Propeno-Propano utilizando
uma coluna com recheio estruturado e recompressão de vapor. A partir do exemplo
desta refinaria, despertou-se o interesse deste trabalho, que visa a pesquisa para
aplicação da destilação através de recompressão mecânica de vapor em processo
criogênico relacionado à separação e purificação do eteno.
Neste contexto, o presente estudo contempla na verificação da possibilidade
de se aplicar a tecnologia da recompressão de vapor em uma coluna em operação de
uma unidade petroquímica brasileira, visto que a literatura aponta que todas as vezes
que é aplicada a tecnologia de recompressão mecânica de vapor em destiladoras
aromáticas, as características físicas e operacionais das colunas se modificaram. A
partir dos valores encontrados, são demonstradas as diferenças da tecnologia, as
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vantagens e as desvantagens do sistema de recompressão da corrente destilada,
comparando-as com o método convencional de destilação.
A unidade de cracker que está sendo empregada para avaliação, tem como
objetivo a produção de eteno à alta pureza (99,9%) e outros petroquímicos básicos,
tendo como matéria prima a nafta e o hidrocarboneto leve de refinaria (SETAL
LUMMUS, 2008).
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2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação da demanda energética no
fracionamento de eteno, considerando uma coluna disposta de recompressão
mecânica de vapor em comparação a uma destilação convencional à alta pressão
atualmente em operação em uma das unidades petroquímicas do Brasil.

2.1 Objetivo Geral.
Avaliar a viabilidade tecnológica e a demanda energética de uma destilação
com recompressão mecânica de vapor em comparação a uma coluna convencional
de fracionamento de eteno.

2.2 Objetivos Específicos.
Avaliar a possibilidade de adaptação do sistema mantendo-se as mesmas
características físicas da coluna hoje em operação (número de bandejas e trocadores
da coluna em operação), reduzindo-se o consumo energético e mantendo-se a
capacidade produtiva como também a especificação do eteno (99,9% de pureza).
Com base nos resultados obtidos, comparar o consumo energético dos dois
sistemas simulados e discutir os pontos mais relevantes da pesquisa, trazendo de
maneira clara a resposta para a seguinte pergunta: existe a possibilidade e ganhos no
consumo de energia para se converter uma fracionadora convencional de eteno à um
sistema disposto com recompressão mecânica de vapor?
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As plantas de craqueamento de nafta e etano para a produção de
petroquímicos de base, como o eteno e o propeno, são as maiores consumidoras de
energia da indústria química mundial (REN et al, 2004). Esta revisão bibliográfica visa
apresentar assuntos relacionados a eficiência energética da seção de fracionamento
do eteno de um cracker de nafta implementado no Brasil, explorar a literatura sobre a
eficiência energética das petroquímicas e apresentar as tecnologias de destilação e
fracionamento de hidrocarbonetos leves.

3.1 Cracker Petroquímico.
O método para a produção de etileno depende de engenharia de alta tecnologia
e utiliza uma elevada quantidade de energia. O termo comum para esta operação
chama-se cracking, porque a energia é usada para quebrar moléculas (ou crack) e
formar novas moléculas, e uma unidade petroquímica é usualmente chamada de
cracker (AFPM, 2017).

3.2 A indústria petroquímica no mundo.
A demanda mundial e a produção das olefinas são maiores que a de qualquer
outro produto químico. Importantes componentes de computadores ou materiais
farmacêuticos são primeiramente derivados dos produtos dos crackers. No leste da
Europa, 95% do eteno e 70 à 75% do propeno são produzidos por plantas de
craqueamento da nafta (EIA, 2003). O restante do propeno deriva-se das refinarias
dispostas de craqueamento catalítico fluidizado, FCC, (28%) e das unidades de
dehidrogenação do propano, 2% (EC BREF, 2002).
Nos últimos 3 anos, a taxa anual de crescimento das olefinas apresenta-se
entre 3 e 4%, sendo o mercado de propeno mais acentuado quando se comparado
com o do eteno (entre 1 e 3%). Recentemente, grandes plantas estão sendo
construídas ou estão planejadas nos Estados Unidos, no entanto, a maioria destas
plantas deverão produzir o eteno através do craqueamento do etano oriundo do gás
de xisto (NEXANT, 2016).
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Existem duas categorias de matérias primas para a produção de olefinas nas
petroquímicas. A primeira categoria inclui os derivados do petróleo, como a nafta,
gasóleo, GLP, etc. e a segunda categoria inclui os derivados do gás natural, como
etano, propano, etc., como apresentado resumidamente no Quadro 1. Esta avaliação
depende da composição da matéria prima oriunda do óleo ou do gás e os respectivos
volumes de produção das olefinas. No Quadro 1 é apresentada a participação das
matérias primas utilizadas no mundo para a produção das olefinas, em 2004.
Quadro 1 - Cenário das matérias primas utilizadas pelas petroquímicas no mundo, o uso de
energia global e a emissão de CO2 (em milhões de toneladas).
Mundo

EUA

Europa (União Européia com
a antiga União Soviética)

Matéria prima total (a)
300
Divisão das matérias primas (%) Nafta 55,
etano 30
GLP (b) 10,
gasóleo 5,

85
Etano 55,
nafta 23
propano 15,
gasóleo 5,

90
Nafta 75,
GLP 10
gasóleo 9,
etano 5,

Capacidade de eteno

110-113

28-30

30-32
(75% no oeste da Europa)

Capacidade de propeno

53-55

16-17

17-18

T otal de energia utilizada
(incluindo combustíveis e
utilidades) (EJ) (c)

1.9-03

0.5-0.6

0.7-0.8

T otal de emissão de CO2 (d)
(combustão de combustíveis,
decoqueamento e utilidades
inclusos).

180-200

43-45

53-55

Fonte: o autor baseado em REN, T. et al (2004) a.
Estimou-se o uso de energia com base no nível de produção de 2004. A taxa de crescimento anual de produção de
olefinas para 2003-2004 é assumida em 3,5% (THOELKE, 2003).
a) A produção da matéria prima eteno e propeno foram baseados em Nakamura (2002) e Spletter e Ruwe (2002). Os
números dos Estados Unidos vêm de Energetics (2000).
b) GLP é uma mistura de etano, eteno, propano, propeno, butano e butadieno.
c) Uma vez que a produção mundial entre 1994 e 2004 subiu de 50 para mais de 110 milhões de toneladas de eteno
ao ano, calculou-se que a energia global utilizada na produção de olefinas mais do que duplicou a partir de 1 EJ em
1994 (WEC, 1995). Nos Estados Unidos, o Departamento de Energia colocou a energia global dos processos para
a produção de eteno como 2.6 EJ quando a produção mundial de eteno é de 93 milhões de toneladas em 2000 (DOE,
2001).
d A emissão de CO2 e a utilização de energia nos processos foram baseadas em EC-BREF (2002) e Matthews (2002).
Decoqueamento é baseado em (DOE, 2003). A estimativa de emissão de CO2 dos Estados Unidos é menor do que
o da Europa devido ao fato de que a matéria-prima leve exige menos energia nos processos de produção.
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Segundo o apresentado no Quadro 1, estima-se que no mundo, 55% das
petroquímicas produzem olefinas com base no craqueamento da nafta, matéria prima
composta de uma cadeia de 12 à 22 carbonos, que são convertidos em olefinas e
outros produtos. No entanto, nos Estados Unidos a participação do etano como
matéria prima dos crackers é maior (55%) quando se comparada com a nafta (23%).
Geralmente, em termos de composição, aproximadamente 10% de todo o
petróleo refinado é nafta, enquanto que para o gás natural, de 1 à 14% é etano e de
80 à 90% é metano. O gás natural dos Estados Unidos é considerado um dos mais
ricos em etano, principalmente quando se comparado com o gás natural extraído da
Rússia. Estes países juntos detêm de 80 à 90% de toda a reserva mundial de gás
natural (EIA, 2003).
O craqueamento (incluído todo o processo de um cracker de nafta, desde a
pirólise até a separação e especificação) é o processo que mais consome energia na
indústria química global e utiliza aproximadamente 8% do consumo de energia
primária total do setor, excluindo a energia presente nos produtos acabados no final
da cadeia (REN et al, 2004 a).
A figura 1 demonstra duas etapas para a produção de petroquímicos, sendo
separadas em produção de matéria prima e produção de petroquímicos.
Figura 1 – As duas etapas do processo para produção de petroquímicos básicos.

Combustíveis
(ex. gasolina)
e eletricidade
quando aplicada
Fontes de energia
primária
(petróleo, gás natural,
carvão e biomassa)

Produção de Matéria Prima

Matéria Prima
(ex. nafta)
e combustíveis

(ex. o processo de refinaria onde se
produz a nafta)
Combustíveis primários
quando aplicados
(ex. fontes de energia primária
usadas como combustíveis)

Fonte: o autor baseado em REN, T. et al (1974).

Produção de combustíveis
(ex. metano)

Produção de Petroquímicos

Petroquímicos
Básicos
(ex. eteno)

(ex. o processo de craqueamento
onde se produz o eteno)
Combustíveis primários
quando aplicados
(ex. fontes de energia primária
usadas como combustíveis)
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Conforme a Figura 1, a primeira etapa é responsável pela extração das fontes
primárias de energia, assim como a produção das matérias primas para os crackers.
A segunda etapa é responsável pelo tratamento e craqueamento das matérias primas
para a produção das olefinas e demais petroquímicos.

3.3 Descrição do processo de um cracker de nafta.
Tipicamente, um cracker de nafta se refere ao processo da produção das
olefinas, delimitado ao limite de bateria de craqueamento, ou seja, exclui-se de um
cracker de nafta as seções de aromáticos e química fina, quando aplicadas. Como a
Figura 2 demonstra, o cracker é dividido em três seções: Pirólise (A), Fracionamento
Primário/Compressão (B) e Especificação dos Petroquímicos/Separação (C), (REN et
al, 2004 a).
Seção de Pirólise (A): este é o coração de qualquer cracker de nafta (REN et
al, 2004 a). Neste processo, a nafta é pré-aquecida à 650 ºC por uma série de
trocadores de calor e pela seção de convecção dos fornos de pirólise. Em seguida, a
nafta é vaporizada com vapor superaquecido e é transportada ao longo de serpentinas
(12-25mm) e tubos (25-125 mm) confeccionados em aço carbono com liga de cromoníquel. A temperatura da seção de radiação dos fornos de pirólise atinge níveis de até
1100 ºC, e é obtida através de maçaricos alimentados por gás ou óleo combustível
(EC BREF, 2002). A temperatura de saída da nafta craqueada dos fornos atinge
temperaturas entre 750 – 900ºC (WEISSERMEL et al, 2003). O baixo tempo de
residência da nafta (menor que 0,5 s.) na serpentina dos fornos e a baixa pressão
parcial de hidrocarbonetos determinam a alta seletividade para a produção de olefinas
e diolefinas (eteno, propeno e butadieno). Vapor de diluição é injetado junto com a
nafta para se reduzir a pressão parcial no interior da serpentina (JENNINGS, 2001).
Após a saída dos fornos, para se evitar a continuidade das reações com
consequentes impactos na seletividade por reações secundárias, o efluente é
resfriado abruptamente com água através de trocadores de calor dispostos ao início
da linha de transferência denominados TLE’s e, a seguir, migram para a linha de
transferência onde acontece a injeção de óleo circulante denominado Óleo de
Quench, a fim de recuperar o calor do efluente a jusante da alimentação da torre
primária denominada Fracionadora de Gasolina (SETAL LUMMUS, 2008).
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Fracionamento Primário/Compressão (B): aplicada somente para os crackers
de nafta, a seção de fracionamento primário é responsável por condensar e separar a
gasolina e o óleo combustível (rico em aromáticos). Quando esta fração líquida é
extraída, os gases resultantes são desuperaquecidos em uma torre de quench com
óleo ou água circulante (REN et al, 2004 b).
Deixando o topo da torre de quench, os gases são comprimidos por um
compressor centrífugo de 4 ou 5 estágios, com temperatura de aproximadamente 15
à 100 ºC (REN et al, 2004 b). A fim de se evitar a formação de fuligem e depósitos,
são respeitadas, em cada um dos cinco estágios, as respectivas relações de
compressão. Os componentes gasosos ácidos são removidos entre o segundo e o
terceiro estágio através de uma torre de lavagem cáustica. A formação de fuligem e
polímeros no rotor do compressor resulta em perda de eficiência energética ou
problemas mecânicos. Injeções de óleo (wash oil) e/ou água são usadas para
minimizar os problemas relacionados à polimerização (SALAS, 2003).
As correntes de saída do compressor são parcialmente condensadas a
pressões constantes em vários níveis de refrigeração. Grande parte das correntes
condensadas no primeiro e segundo estágio do compressor são correntes ricas de
gasóleo, BTX, ou gasolina aromática contendo benzeno, tolueno e xilenos. Estas
correntes líquidas são recuperadas e recicladas. Nos últimos estágios do compressor,
há trocadores de placa em contracorrente em até -165ºC, onde somente hidrogênio
permanece em estado gasoso, o qual é retirado do último estágio de separação com
elevado grau de pureza (REN et al, 2004 b).
Especificação dos Petroquímicos/Fracionamento (C): este é essencialmente o
processo de separação através de destilação, refrigeração e extração. Incluem
equipamentos como colunas e fracionadoras dispostas de sistemas complexos de
refrigeração, demetanizadora, desetanizadora e outras demonstradas na Figura 2. A
demetanizadora requer baixíssima temperatura tal como -114ºC. O sistema C2, ou a
separação eteno – etano, sempre requer uma grande coluna de destilação, com 120
à 180 pratos e altas taxas de refluxo (REN et al, 2004 a). Salas (2003) denomina a
separação do eteno e etano de superfracionamento, devido as características
semelhantes das correntes, com ponto bolha muito próximos.
Na Figura 2 é demonstrada o fluxo típico de um cracker de nafta e as seções
de Pirólise, Compressão e Especificação.
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Figura 2 – Diagrama do fluxo típico de um cracker de nafta.

Fonte: adaptado e traduzido pelo Autor apud REN, T. et al (2004) b.

Os níveis de condensação das fracionadoras criogênicas são geralmente
fornecidos por sistemas de refrigeração em cascata a eteno e propeno refrigerante
(C2R e C3R). Os sistemas de refrigeração a propeno cede calor ao sistema de água
de resfriamento e retira calor de vários trocadores usuários. Estes projetos são, em
sua grande maioria, complexos e robustos para atender a necessidade da
fracionadora de eteno, maior usuária do sistema de refrigeração (SALAS, 2003).
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Ainda no sistema de C2, o indesejável acetileno é transformado por reatores de
hidrogenação catalítica ou torres de extração. Similarmente, a corrente C 3,
basicamente propano e propeno, são separadas em uma coluna depropanizadora,
através do aquecimento (aproximadamente 80ºC) do refervedor da torre com Água de
Quench (SETAL LUMMUS, 2008).
Butadieno, outros componentes da corrente C4/C5 e Gasolina Aromática são
separadas no final do processo. A extração do Butadieno não é considerada uma parte
típica de um cracker (REN et al, 2004 a).
O total de petroquímicos provenientes de um cracker de nafta depende do teor
de parafinas e do teor de aromáticos presentes na matéria prima e da severidade da
planta (REN et al, 2004 a).
Está presente nas petroquímicas a formação de coque, especialmente nas
serpentinas dos fornos, por isto, um procedimento comum à todas as plantas, tanto
base nafta quanto base gás, é o decoqueamento regular em várias partes da seção
de pirólise (REN et al, 2004 a).

3.4 Eficiência energética no âmbito petroquímico.
O total de energia utilizado por unidade para um específico processo é o foco
das plantas petroquímicas, ou seja, não inclui a energia exportada como, por exemplo,
o vapor. O total de energia de um cracker inclui a energia necessária nos processos
de olefinas tal como o adicional de energia importada, por exemplo, o óleo
combustível, o vapor externo, a eletricidade e etc. que são utilizados para tornar
exequíveis as reações, separações e todo o processo subsequente. O uso da energia
no processo é tipicamente expressa com o termo de consumo de energia especifica
– SEC (SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION). Este termo é comumente utilizado na
literatura para mensurar a eficiência energética dos crackers de etano e nafta (REN et
al, 2004 b).
O SEC para os crackers é a razão entre a energia total utilizada no processo
(com a inclusão da energia que deixa o sistema, por exemplo, o calor perdido) e a
quantidade da produção dos petroquímicos, geralmente o eteno. Note que de acordo
com Primeira Lei da Termodinâmica, a energia não pode se perder (REN et al, 2004
b). No Quadro 2 é apresentado o fluxo típico de energia de um cracker de nafta.
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Quadro 2 – Fluxo típico de energia de um cracker de nafta com eficiência de 25 GJ/t de
eteno (REN et al, 2004 b).
Cracker de Nafta
Pirólise
Nafta
147 GJ
(3,3 t)

147 GJ

Olefinas, aromáticos e
C4-C5 115 GJ (2,2 t)
155 GJ

Fracionamento,
compressão e
separação

Endotermicidade
8 GJ
Combustão de gasessub produtos e energia
perdida: 25 GJ

Retornos/reciclos para
a refinaria (baixo valor)
15 GJ (0,3 t)

Energia perdida: 17 GJ (0,8 t de
carbono e hidrogênio perdidos)

Fonte: adaptado e traduzido pelo Autor apud REN, T. et al (2004) b.

Nota-se no Quadro 2 que parte da energia total inserida na primeira etapa do
processo (Nafta 147 GJ) deixa o sistema devido a combustão dos gases e demais
subprodutos (17 GJ).
O grau de eficiência energética é medido pela expressão de SEC, GJ/t. A
maioria dos artigos utilizam várias expressões de SEC, por exemplo, GJ/t de matériaprima, GJ/t de eteno ou GJ/t de produtos químicos de alto valor (CVHs). Para se
estudar um sistema isolado de uma petroquímica, o indicador GJ/t de eteno é
recomendado e significa que todo o consumo de energia é alocado apenas ao eteno
produzido e que todos os outros subprodutos, portanto, são produzidos "de graça" em
termos de uso de energia. Para avaliação de todo o cracker e comparações entre
plantas, isso nem sempre é o melhor indicador. Por exemplo, para a comparação entre
um cracker de etano e um cracker de nafta, não será justo usar o indicador GJ/t de
eteno. O rendimento de eteno do cracker de etano é muito maior do que a partir de
um cracker de nafta, mas o craqueamento da nafta também produz quantidades
consideráveis de outros subprodutos comercializáveis. Por esta razão, acredita-se
que GJ/t CVHs é um melhor indicador para benchmarking. CVHs incluem olefinas
leves (eteno, propeno e butadieno) e não olefinas. Os não olefinas são aromáticos e
outros C5 +, no caso dos crackers de nafta (REN et al, 2004 b).
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3.4.1 Consumo de energia específica (SEC) de um típico cracker de nafta.
Há poucos dados na literatura disponível sobre o consumo específico de
energia, SEC, que representa o uso de energia atual de um cracker de nafta típico.
Dados que estão publicamente disponíveis são geralmente expressos em termos de
GJ/t de eteno, mas os rendimentos e metodologias muitas vezes não são relatados
em detalhes. Os SEC’s médios mundiais, excluindo o Japão e Coréia, em 1995 foi de
aproximadamente 30-36 GJ/t de eteno para os crackers de nafta a vapor (SOLOMON,
1995). Segundo EC-BREF (2002), se for assumida uma taxa de 1,7% de melhoria da
eficiência energética por ano nas plantas, taxa encontrada nos craqueamentos a
vapor típicos nos últimos trinta anos e os rendimentos típicos de CVHs que são
observados no Quadro 3, o SEC para um cracker típico de nafta deve ser de
aproximadamente 26-31 GJ/t de eteno e 14-17 GJ/t CVHs. O SEC no caso do
craqueamento da nafta é a soma do valor teórico exigido de energia termodinâmica e
perda de energia. A energia termodinâmica teórica exigida para o craqueamento de
nafta é cerca de 8 GJ/t de eteno ou 5 GJ/t CVHs. Isto é, cerca de um terço da SEC de
um cracker de nafta, que é mostrado no Quadro 4, adiante (REN, 2004 b). Os outros
dois terços da SEC, 17 GJ/t de eteno ou 8 GJ/t CVHs, é a energia perdida. A definição
de perdas de exergia é explicado em 3.4.2.
No quadro 3 é apresentado as principais diferenças entre o cracker de nafta e
etano no que diz respeito ao consumo específico de energia, emissão de CO2,
rendimento das olefinas e dos principais coprodutos.
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Quadro 3 – Visão das duas mais atuais matérias primas utilizadas para a produção de
olefinas.
a

SEC (GJ/t Eteno)
SEC (GJ/t HVCs)
Emissão de CO2 (t CO2/t eteno) b
Emissão de CO2 (t CO2/t HVCs)
Produção de Eteno (%) c
Produção de Propeno (%)
Produção de Butadieno (%)
Produção de Aromáticos e C4+ (%)
Produção de HVCs (%)
Produção de Metano (não considerado como HCVs) (%)
Produção de Hidrogênio (não considerado como HCVs) (%)
Retornos para refinaria (não considerado como HCVs) (%)
Perdas (fuligem, decoqueamento, etc) (%)

Cracker de Etano

Cracker de Nafta

17-21 (típico) e 15-25 (máximo).
16-19 (típico).
1-1,2 (típico).
1-1,2.
80-84.
1-1,6.
1-1,4.
2-3.
82 (típico).
4,2
4,3
0
1-2.

26-31 (típico) e 20-40 (máximo).
14-17 (típico).
1,8-2,0 (típico).
1,6-1,8.
29-34 (30% típico).
13-16.
4-5.
10-16.
55 (típico).
13-14.
1.
9-10.
1-2.

a) O uso da energia é baseado em Energetics (2000) e Matthews (2002). SEC neste quadro somente se refere na
energia usada no processo de pirólise e separação.
b) As emissões são baseadas em Mattheus (2002) e Neelis (2003). São os resultados de emissões da combustão
dos combustíveis e utilidades, nos dois casos, com fonte combustíveis fósseis. O cracker de etano resulta em maior
rendimento de hidrogênio e eteno, portanto, menor de CO 2 por tonelada de eteno quando se comparados com os
crackers de nafta.
c) Os dados de produção foram baseados em Mattheus (2002) e site www.hydrocarbonprocessing.com. Os
rendimentos estão em base de massa e são todos os rendimentos finais.

Fonte: adaptado e traduzido pelo Autor apud REN, T. et al (2004 b).

3.4.2 Limite de SEC e exergia.
A energia pode ser empregue em várias formas. Ao considerar a eficiência
energética na destilação, é importante ter em conta a forma da energia a ser
consumida e a qualidade do aquecimento e condensação necessários. Existem várias
opções entre as fontes de energia, em termos de requisitos de equipamento, custos e
impacto ambiental (JOBSON, 2014).
A divisão das perdas de SEC e exergia por cada processo ajuda a identificar
os pontos em que é significativa a economia de energia.
Outras metodologias consideram as forças motrizes para a separação na
coluna, reconhecendo que as forças de condução diferente de zero são necessárias
na prática. Estritamente falando, o potencial químico é a força motriz para a destilação,
mas a definição de uma força motriz global de transferência de massa em termos de
potencial químico não é simples (JOBSON, 2014).
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Portanto, exergia, como definida na equação (1), tem sido proposta como uma
medida de irreversibilidade, uma vez que representa tanto a massa quanto a
transferência de calor das forças motrizes na etapa de separação em que H é a
entalpia, S a entropia S para um fluxo e T0 é a temperatura (de referência) ambiente.
Para o cálculo do valor da exergia temos:

Em = h – h0 – T0(s-s0)

(1)

h0 = referência de entalpia
h = entalpia do sistema
s0 = referência de entropia
s = entropia
T0 = temperatura de referência (25ºC).

A perda de exergia de um estágio é facilmente calculado a partir dos resultados
de simulação convergentes, através da aplicação de um equilíbrio de exergia. Esta
metodologia considera as alternativas de projeto com refervedores laterais e
secundários, condensadores de diversas funções e com estágios adicionais, tais
como o total de calor na carga é fixo e a perda de exergia sobre qualquer estágio não
pode exceder um valor especificado. Estes projetos podem ser gerados e avaliados
com relação a exergia, o custo operacional, ou de capital empregado (JOBSON,
2014).
A exergia de um sistema é geralmente definida como o máximo de quantidade
de trabalho que pode ser obtido quando o sistema é colocado em equilíbrio com o
estado de referência (REN, 1974).
Ao contrário de energia, a exergia pode ser perdida de acordo com a Segunda
Lei da Termodinâmica (REN et al, 2004 a).
A condição de referência sempre é a condição ambiente de pressão e
temperatura, ou seja, T0 é 25 ºC e a pressão de 1 bar. O valor de exergia no ar e na
água é assumida como 0 (zero). Mais detalhes do cálculo podem ser encontrados em
(YABE, 1995 e CHANG, 2001).
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REN T et al. (2004 a) identificaram a localização dos maiores pontos de perdas
por exergia a fim de encontrarem no processo petroquímico as seções mais relevantes
na qual se justificaria investimentos e desenvolvimento de tecnologias visando a
eficiência energética. Estas análises encontram-se resumidas no Quadro 4.
Quadro 4 – Separação do SEC e perda por exergia no processo dos crackers.

a) todas os números da tabela estão em termos de energia primária. De um modo geral, a contribuição da eletricidade
é muito pequena, aproximadamente 1 GJ / t de etileno (ENERGETICS, 2000). O vapor é produzido internamente e
está em equilíbrio. Quase toda a energia do processo (incluindo vapor) origina-se da combustão de subprodutos ou
combustível extra (apenas no caso de cracker de etano). A distribuição dos subprodutos combustíveis são
representados pelas percentagens na tabela.
b) a estimativa de Ren et al. (2006) sobre a seção de pirólise foi baseada em Yabe et al. (1995). A estimativa de REN
et al. (2006) sobre as seções de compressão e separação é baseada em Chang (2001) e Chang (2003).
c) outro estudo para o calor de reação dada em Stratton (1983) é 21%. O uso de energia para o "calor de reação"
refere-se à energia usada para converter a matéria prima em produtos desejados.
d) outro estudo para compressão dada em Stratton (1983) é de 16%.
e) outro estudo para compressão dada em Stratton (1983) é de 13%.
f) os dados sobre a perda de exergia em torres de fracionamento e nas torres de quench não foram encontrados. REN
et al. (2006) estimou a perda de exergia abaixo de 0,2 GJ / t de eteno.

Fonte: autor, baseado em REN, T. et al (2004 b).

Em relação a análise de energia demonstrada no Quadro 4, 1/3 do total
consumido em um cracker está nas seções de compressão e de separação. A secção
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de compressão utiliza cerca de 15% do SEC de uma planta. Isto é ligeiramente maior
do que o consumo de energia na secção de separação, que é aproximadamente 1/5
da SEC de todo o processo de um cracker (REN, 1974).
Em relação à análise de exergia, 25 % das perdas significativas ocorrem no
sistema de propeno de refrigeração, que é caracterizado por operar em temperatura
extremamente baixa (-150 ° C) e pressão elevada (até 30 bar) como, por exemplo, a
desetanização e a compressão. As perdas nas seções de compressão e separação
são causadas pela utilização de eletricidade (ou vapor) para a refrigeração e
compressão do gás e resfriamento da descarga do último estágio do compressor com
água de refrigeração. Estas perdas são surpreendentes, porém, são aceitáveis se
considerada a demanda total de energia necessária para o processo de separação
das olefinas.
Um grande exemplo é o resfriador que condensa e separa eteno e etano, que
utiliza-se aproximadamente 21% do consumo total de energia (BROWN, 1985). Como
mencionado na descrição do processo, o eteno e o etano têm pontos de ebulição
semelhantes, o que faz com que a separação exija elevado consumo de energia (REN
et al, 2004 a).

3.5 Detalhamento da fracionadora de eteno da unidade em avaliação.
O fracionamento constitui-se no processo de maior utilização entre as técnicas
de separação. O sistema de destilação clássico utiliza fontes de calor independentes;
vapor d'água ou óleo quente no refervedor e água fria ou fluido refrigerante para
condensar os vapores do topo (CARVALHO, 2000).
O objetivo da seção de fracionamento de eteno-etano à alta pressão de uma
petroquímica é a produção de eteno com 99,9 % de pureza a partir do rigoroso
controle do fracionamento do corte C2-. Neste sistema, é separada na seção de
esgotamento da torre uma corrente rica em etano com baixo teor de propeno, no qual
é destinada como etano de reciclo para o craqueamento em fornos específicos de
pirólise para a conversão do etano à eteno e hidrogênio.
A corrente de alimentação da coluna é composta de aproximadamente 77% de
eteno e 20% de etano. O acetileno presente no corte C 2- é um contaminante para as
indústrias de transformação, por isto, para atender a especificação final de 7 ppm
máximo de acetileno no eteno, este componente é convertido em eteno e etano
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através de reação de hidrogenação catalítica em conversores de acetileno (SETAL
LUMMUS, 2008).
A ABB LUMMUS GLOBAL (2007), descreve que traços de umidade na corrente
que alimenta a fracionadora de eteno são removidos através de dois secadores
paralelos dispostos de leitos de peneira molecular e alumina. A remoção da água é
necessária para prevenir a formação de hidratos nos pratos da coluna. Esta torre
apresenta um problema especial com relação a formação de hidratos, pois a água
proveniente na carga da coluna não é destilada e se acumula nas bandejas da torre.
Com isso, mesmo quantidades mínimas de água podem ser condensadas e se
acumular, após um período de tempo, até concentrações expressivamente mais
elevadas do que aquelas presentes na carga.
A fracionadora em estudo possui 157 pratos e opera com pressão de
19,8 kgf/cm2.
O fracionamento nesta torre difere das convencionais, pois a coluna possui uma
seção de 10 pratos adicionais localizados acima da retirada de eteno produto, que
permite que o destilado seja rigidamente especificado com respeito a acetileno,
monóxido de carbono, hidrogênio, metano e outros gases leves. Esta seção da torre
funciona como uma seção de "stripping", recebendo eteno líquido como refluxo na
primeira bandeja, e esgotando os leves com a ajuda dos vapores dos refervedores
(ABB LUMMUS GLOBAL, 2007).
A carga da fracionadora pode ser alimentada em três bandejas diferentes, 120,
124 e 128. O bocal superior deve ser utilizado quando o teor de etano na carga for
inferior ao de projeto, por exemplo, durante a partida da unidade (ABB LUMMUS
GLOBAL, 2007). Quanto maior for o teor de etano na carga, mais baixo deve ser o
bocal de alimentação (SETAL LUMMUS, 2008).
O teor de eteno no fundo não pode ser controlado de forma eficaz por
temperatura devido ao reduzido gradiente de temperatura entre o etano e o eteno, ou
seja, uma significativa alteração na composição resulta em pequena mudança no
ponto de ebulição. Portanto, o controlador de carga térmica dos refervedores é
controlado diretamente pela concentração de eteno na bandeja 129, que por sua vez
é controlado pela concentração de eteno no fundo da coluna. Concentrações de eteno
na seção de retificação acima do valor especificado exigem maior carga térmica no
refervedor e vice-versa (ABB LUMMUS GLOBAL, 2007).
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A corrente de etano do fundo da coluna denomina-se etano reciclo, que é
enviado aos fornos para craqueamento (ABB LUMMUS GLOBAL, 2007).
Segundo ABB LUMMUS GLOBAL (2007), o teor máximo admissível de eteno
no etano de fundo é de 2 % mol. O teor de eteno deve ser mantido tão baixo quanto
possível, principalmente para se aumentar a produção de eteno no destilado e para
se evitar a redução do tempo de campanha dos fornos de etano em virtude da
formação de coque, gerado pela presença insaturados (eteno) durante o
craqueamento.
O controle de pressão da fracionadora é feito através da variação na carga
térmica dos quatro condensadores. Uma válvula de alívio faz o controle secundário
de pressão da torre. Caso o controle primário não consiga manter a pressão na torre,
a válvula atua modulando a vazão de eteno de reciclo e, se esta ação não for
suficiente, há um controle de sobrepressão que envia parte do eteno para o
“Flare”(ABB LUMMUS GLOBAL, 2007).
Para manter a estabilidade operacional da torre é importante que se mantenha
o mesmo refluxo interno. O refluxo interno é definido como sendo o líquido que desce
pela torre abaixo do prato de retirada. Desta maneira o refluxo interno é a vazão de
refluxo menos a vazão de retirada de produto (SETAL LUMMUS, 2008).
A razão refluxo/retirada de projeto da coluna é de 4,5 e pode ser elevada
quando a unidade estiver operando em baixa capacidade (SETAL LUMMUS, 2008).
O vapor que deixa o vaso de refluxo entra em um trocador de calor “Vent
Condenser” onde a maior parte do eteno contido é condensado (através do eteno
refrigerante a -55ºC) e retorna ao vaso de refluxo. Os componentes não condensáveis
(hidrogênio e metano), juntamente com algum eteno não condensado, são enviados,
sob controle de vazão, de volta para a seção de compressão de gás de carga,
formando a corrente denominada eteno de reciclo (SETAL LUMMUS, 2008).
Além do etano, o analisador de eteno destilado monitora a presença de
hidrogênio, metano, acetileno, monóxido e dióxido de carbono. Caso o instrumento
indique uma elevação do teor de um desses componentes, a purga de eteno de reciclo
deverá ser aumentada. Entretanto, se a vazão desta corrente estiver adequada e a
presença daqueles compostos ainda estiver elevada, possivelmente o problema
estará situado em alguma seção a montante da torre (SETAL LUMMUS, 2008).
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3.6 Ciclo de refrigeração com propeno refrigerante.
Um circuito fechado de refrigeração com propeno movimentado por um
compressor centrifugo de quatro estágios é responsável por suprir a temperatura
necessária para condensar o produto de topo da coluna, assim como fornecer calor
para os refervedores da fracionadora convencional de eteno. Os estágios são
demonstrados no quadro 5:
Quadro 5 – Escalas de temperatura e pressão de acordo com os estágios do compressor
de C3R.

Fonte: autor, baseado na folha de dados do projeto original do cracker em estudo.

Conforme o Quadro 5, no ciclo de refrigeração, as pressões de sucção e de
descarga são governadas com o efeito de quatro valores de temperatura, cada uma
correspondendo a um valor de pressão de sucção do compressor.
Em cada nível, diversos trocadores tipo Kettle recebem propeno líquido, que
vaporiza à nível constante de pressão e temperatura, fornecendo refrigeração para as
correntes do processo. Os vapores de cada nível de refrigeração são combinados e
retornam ao vaso de sucção do compressor para remover qualquer líquido arrastado,
em seguida são succionados pelo compressor.
A pressão de operação da fracionadora de eteno de 19,8 kgf/cm2 permite a
condensação dos vapores de topo com o nível mais frio de propeno refrigerante, ou
seja, -40ºC (1º estágio). Vapores de propeno do 3º estágio condensam à 4ºC e suprem
a energia necessária para os 4 refervedores da coluna (ABB LUMMUS GLOBAL,
2007).
A Figura 3 demonstra o ciclo fechado de propeno refrigerante e a fracionadora
de eteno estudada.
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Figura 3 – Fracionadora de eteno e o sistema de C3R.

Fonte: autor.

Os refervedores utilizam propeno refrigerante deste mesmo sistema, localizado
entre o terceiro e o segundo estágio do compressor, conforme demonstrado no Figura
3.
Na descarga do compressor refrigerante, os vapores são enviados para sete
condensadores totais resfriados à água. A deficiência no ciclo de refrigeração
depende fortemente da temperatura no qual o refrigerante é evaporado e da
temperatura do líquido que sai do condensador de refrigerante. Nota-se também neste
sistema que a maior parte da energia do ciclo é transferida para a água de refrigeração
da planta, com consequente transferência do calor para o ambiente através de uma
torre de refrigeração. Este é o processo que exige a maior carga térmica do cracker
petroquímico (JOBSON, 2014).
Segundo Jobson (2014), uma abordagem simples é estimar a demanda de
energia de um ciclo de refrigeração ideal, isto é, com o uso do Ciclo de Carnot e aplicar
fatores que consideram as ineficiências que se aplicam a um ciclo de refrigeração real.
O "modelo de Carnot" (equação 2) relaciona a demanda de energia de compressão
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ideal, W ideal, para descobrir o refrigerante a partir da sua temperatura de evaporação,
Tevap, à sua temperatura de condensação, Tcond, para satisfazer a necessidade de
resfriamento do processo, Qcool:

(2)

Um fator que representa a relação da demanda de energia real é de 0,6 sobre
a demanda ideal encontrada no Ciclo de Carnot, e é tipicamente utilizada para estimar
o trabalho de compressão real para temperaturas de evaporação de até -40ºC
(SMITCH, 2005). Este fator é responsável por deficiências mecânicas e
termodinâmicas no ciclo de refrigeração (BRANAN, 2005).
No quadro 6 é apresentada a demanda de energia do compressor de propeno
refrigerante de acordo com os dados de projeto da petroquimica em estudo.
Quadro 6 – Potência teórica requerida e vazão em cada estágio do compressor de C3R.

Parâmetros
Vazão de C3R no 1º Estagio (condensador)
Potência requerida no 1º Estagio (condensador)
Vazão de C3R no 2º Estagio
Potência requerida no 2º Estagio
Vazão de C3R no 3º Estágio (refervedor)
Potência requerida no 3º Estagio (refervedor)
Vazão de C3R no 4º Estágio
Potência requerida no 4º Estagio
Vazão de C3R na descarga
Potência total requerida no sistema

Unidade
kg/h
KW
kg/h
KW
kg/h
KW
kg/h
KW
kg/h
KW

Valores
343188
3739
502471
8217
518627
4799
611248
8100
611248
24855

Fonte: valores obtidos através da folha de dados de projeto do compressor de propeno
refrigerante em operação.

Nota-se no Quadro 6, que para cada estágio de pressão, há uma potência
requerida que varia de acordo com o esforço de compressão e a vazão do estágio.
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3.7 Projeto de um cracker de nafta antigo e os atuais desenvolvimentos dos crackers
de nafta.
O cracker de nafta que esta sendo empregado para avaliação é um projeto de
1972 da SETAL LUMMUS, originalmente com a capacidade de produção de 450.000
t/ano de eteno. Ao longo de sua história passou por duas ampliações, sendo a primeira
uma ampliação de 450.000 t/ano para 500.000 t/ano de produção eteno e a segunda,
de 500.000 t/ano para de 700.000 t/ano de eteno. Logo, a capacidade de produção
atual da fracionadora de eteno é de 79,9 t/h de eteno especificado.
Observa-se uma tendência de aumento da capacidade dos projetos atuais para
novos crackers. Enquanto que as primeiras plantas com base nafta são de cerca de
450.000 à 500.000 toneladas de eteno por ano, novas plantas de craqueamento de
nafta podem produzir mais de um milhão de toneladas de eteno por ano. No Irã, A
TECHNIP construiu uma planta com capacidade de eteno de mais de 1,2 milhão de
toneladas por ano (BUFFENOIR, 2003). A Empresa KBR (KELLOGG BROWN &
ROOT) afirma que é capaz de construir uma planta com capacidade de produzir dois
milhões de toneladas por ano de eteno (KBR, 2000). A mesma tendência se passa
com os crackers de etano. A Empresa STONE & WEBSTER construíu um cracker de
etano para NOVA, no Canadá, com capacidade de 1,27 milhão de toneladas de eteno
por ano. A TECHNIP afirma que a SEC de seu mega-cracker é de 20 GJ/t de eteno
enquanto que a média dos crackers dos projetos antigos é de 30 GJ/t de eteno
(BUFFENOIR, 2003).
A diferença da eficiência energética dos crackers antigos (10 GJ/t) quando
comparados com a mesma tecnologia de novas plantas com o dobro de capacidade
demonstra que torna-se cada vez mais necessária uma análise técnica das
operações, visando a obtenção de sistemas mais eficientes energeticamente a fim de
manter a competitividade dos crackers menores.
Tecnologias avançadas em seções específicas dos crackers de nafta estão
sendo estudadas pelos principais licenciadores como padrão dos processos a serem
comercializados. No entanto, para os projetos antigos, a viabilidade técnica e
econômica ainda precisam ser analisas e provadas.
Alguns estudos técnico-econômicos para vários processos de produção de
eteno foram feitos na década de 1980 (REN et al, 2004 a). Uma série de novas

36

tecnologias de curto prazo para a produção de olefinas também foram revisadas
(THOELKE, 2003).
No que diz respeito à seção de compressão e separação, possíveis melhorias
podem ser estudadas: Separação de Adsorção à Vacuo (VSA), Recompressão
Mecânica de Vapor (MVR), colunas de destilação avançadas, membrana e sistemas
de refrigeração combinados. A VSA utiliza adsorventes sólidos para adsorção seletiva
das olefinas (tais como eteno e propeno) das parafinas (como etano e propano). A
MVR pode ser utilizada em um sistema de separação convencional de
propano/propeno, que pode levar a economia de 5% (cerca de 1 GJ/t de eteno) de
SEC de um cracker de nafta no estado da arte (IDEE, 2000).

3.8 Fracionamento com Recompressão Mecânica de Vapor.
Várias técnicas como a integração de calor, recompressão de vapor,
acoplamentos térmicos e outras têm sido empregadas para alcançar redução de
consumo de energia com consequente aumento na eficiência térmica (CHOUDHARI,
2012).
Estudos sobre formas de conservação de energia em processos de destilação
mostram que é possível se obter economia de energia sem fazer modificações na
planta, através de um estudo de melhoria de processo. Porém para se obter valores
mais significativos de recuperação energética, modificações são necessárias e a
recompressão mecânica de vapor tem demonstrado ser uma técnica bastante
eficiente (MIX,1978).
A destilação com a recompressão direta de vapor é uma técnica para aumentar
a eficiência energética pela utilização da energia a partir da corrente de topo da
coluna, com a aplicação de um trabalho mecânico externo para ferver a corrente de
fundo da coluna (CHOUDHARI, 2012).
Foi introduzida como uma alternativa para o aumento da eficiência energética
na destilação em processos químicos e petroquímicos depois da crise do petróleo de
1973. Ao contrário da destilação multi-efeito, é necessária somente uma coluna para
a realização da recompressão direta de vapor (PONCE, 2011).
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A recompressão de vapor pode ser aplicada para recuperar o calor retirado pelo
condensador à uma temperatura que permite a sua reutilização no refervedor da
coluna (JOBSON, 2014).
A técnica de bomba de calor na destilação simples não é atrativa nos aspectos
teóricos e práticos, no entanto, deve ser analisada como alternativa especialmente
nas destilações especiais. A eficiência termodinâmica nas colunas de destilação é
frequentemente baixa e o consumo de energia no sistema é alto. Isto se deve pelo
fato que o sucesso de separação no processo de destilação depende diretamente da
energia empregada; no entanto, somente uma pequena parcela de toda energia
empregada é recuperada pelo sistema (SINNOTT e TOWLER, 2009).
Diversas configurações são possíveis, porém o arranjo mais comum consiste
no vapor do topo da torre ser inicialmente comprimido para uma pressão
correspondente a uma temperatura de saturação maior que a temperatura do fundo
da coluna. Em seguida o vapor comprimido é condensado no refervedor. Parte do
condensado resultante é utilizado como refluxo da coluna e o excedente como
destilado líquido (produto). A energia e as utilidades empregadas são reduzidas
significativamente quando comparadas com a destilação convencional, que consome
uma grande quantidade de vapor e de água de refrigeração (NEILL,1985 apud
CARVALHO, 2000).
A Recompressão Mecânica de Vapor é a tecnologia mais empregada para
recuperação de calor. Consiste em uma coluna usando um compressor para recuperar
o calor. Após a compressão, a temperatura do vapor de descarga é suficientemente
alta para permitir que o calor a ser retirado pelo condensador da coluna seja
aproveitado no refervedor. Portanto, o refervedor não requer a utilização uma fonte
quente adicional (JOBSON, 2014).
Apesar da recompressão direta de vapor parecer muito promissora, ela só é
viável para misturas com pontos de ebulição muito próximos. (DE RIJKE, 2007 apud
PONCE, 2011).
Como apresentado na Figura 4, o sistema convencional de fracionamento de
propeno é constituído por duas colunas devido às limitações relacionadas à altura.
Para o mesmo caso pode-se aplicar somente uma coluna se a destilação for a
recompressão de vapor. O vaso de flash é geralmente adicionado para o controle de

38

fluxo, no qual parte do condensado retorna como refluxo da coluna e o restante é
retirado como produto especificado (CHOUDHARI, 2012).
Figura 4 – Esquema da destilação convencional (esquerda) e a destilação por
recompressão do vapor (direita) de uma coluna de propeno.
Coluna convencional (duas colunas no sistema)

Destilação com recompressão de vapor
Condensador
auxiliar

Condensador
Vaso de Refluxo

Vaso de Flash

Destilado

Carga
Compressor
Refervedor condensador

Carga
Refervedor

Coluna 1
Coluna 2

Produto
de fundo

Refervedor
auxiliar
Produto
de fundo

Fonte: autor, baseado em REN, T. et al. (2004 b).

BJORN et al, apud CARVALHO (2000) alertam que existem várias
possibilidades de se aumentar a conservação da energia e melhorar a eficiência
termodinâmica de um sistema de destilação simples, e cita que a destilação através
da recompressão de vapor é promissora e é capar de obter grande recuperação de
energia no caso onde a diferença de temperatura entre o topo e o fundo da coluna é
abaixo de 20 °C. Por exemplo, na coluna de destilação de propano/propeno, a
quantidade de carga das colunas a ser tratada é geralmente muito elevada, entre 10
à 100 t/h, e a diferença de temperatura entre o topo e o fundo é menor que 10 °C. Por
conseguinte, o valor absoluto de energia requerido no sistema é muito grande, desta
forma, para aliviar a energia exigida, a bomba de calor é empregada utilizando uma
parte do produto de fundo como agente de refrigeração da parte superior da coluna,
e na parte inferior da coluna de destilação é utilizado a descarga da bomba de calor,
através de flash e compressão adiabáticas, podendo melhorar a eficiência
termodinâmica de 20% a 70% (CARVALHO, 2000).
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A recompressão de vapor tem uma extensa aplicação em sistemas de
destilação que utilizam água ou outros fluidos refrigerantes no condensador. Para
processos que exigem temperaturas acima de 150 °C no refervedor, a recompressão
de vapor apresenta limitações devido a necessidade de utilização de altas taxas de
recompressão (NULL, 1976 apud CARVALHO, 2000).
Para muitos sistemas de destilações convencionais, a pressão de operação das
colunas é ditada por limitações na temperatura de aquecimento ou condensação nos
refervedores e condensadores, respectivamente. Nestes casos, não é possível operar
a coluna em menor pressão para se tirar o máximo proveito do fator de volatilidade
relativa. Isto impõe uma restrição de otimização e, assim, sobre os requisitos de
energia. Por outro lado, no sistema de recompressão de vapor, colunas de destilação
podem ser otimizadas para uma operação de baixa pressão. O conceito de
recompressão de vapor é geralmente aplicado para sistemas que necessitam de um
super fracionamento devido à dificuldade de separação imposta pelo ponto de bolha
dos produtos serem próximos e pequenas diferenças de temperatura entre a
condensação e a vaporização dos componentes (JOSEP, 1985).
Se a diferença de temperatura for grande, pode resultar numa quantidade
antieconômica de trabalho externo a ser adicionado. Assim, a aplicação típica no
conceito da recompressão é principalmente na separação de misturas com ponto de
ebulição próximos. Há um número adicional de vantagens associadas com sistemas
de recompressão de vapor. Em primeiro lugar, uma grande quantidade de calor pode
ser movida entre o condensador e refervedor com a adição de um trabalho
relativamente pequeno. Isto resulta na economia de energia global. A pressão de
operação das colunas dispostas de um sistema de recompressão de vapor pode ser
definida no valor desejado para atingir o máximo de separação, e não são regidas
pelas condições das utilidades para aquecimento e condensação disponíveis na
planta. Para sistemas que operam com componentes com ponto bolha próximos, o
resultado é significativamente melhorado à pressão mais baixa, o que torna a
separação mais fácil, reduzindo assim a altura da coluna e/ou a exigência do alto
refluxo (CHOUDHARI, 2012).
Foram descritos por Becker e Zakak (2007) alguns critérios para a seleção do
compressor para sistemas de recompressão de vapor (CARVALHO, 2000):
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a) Resistência mecânica;
b) Eficiência;
c) Capacidade;
d) Vazão máxima e mínima;
e) Custo.
Entre os diversos tipos de compressores estudados, os autores recomendam o
uso do compressor de parafuso, pela sua capacidade de compressão de vapores
úmidos e alta pressão de descarga em um único estágio. Os autores estudaram dois
processos típicos para aplicação da recompressão de vapor, uma coluna separadora
de xilenos mistos e uma coluna separadora de isobutano. Para o caso da separação
de xilenos mistos, o investimento realizado para a instalação da bomba de calor
retornaria a indústria em um prazo inferior a um ano. Para o segundo caso, separação
de isobutano, o retorno do investimento seria em torno de dois anos (CARVALHO,
2000).
Freshwater (1951) realizou testes comparativos da eficiência termodinâmica
entre colunas de destilação convencional e com recompressão de vapor. A partir de
uma mistura de 50% em peso de fenol e m-cresol, produziu um destilado com 94%
em peso de fenol. A eficiência energética para o sistema de recompressão de vapor
foi de 36%, resultado bastante animador quando comparado com os 10% da
destilação clássica (CARVALHO, 2000).
A desvantagem desta configuração é que o vapor de topo da coluna requer
compressão, envolvendo um compressor que muitas vezes é caro e com uma forma
dispendiosa de energia: a eletricidade. Estes custos são reduzidos se forem aplicados
para casos onde se tem uma pequena diferença de temperatura entre o refervedor e
o condensador, por exemplo, misturas com ponto de ebulição próximos (KISS, 2012).
No entanto, se fosse necessário um ciclo de refrigeração usando compressão para
condensar o vapor de topo da coluna, então este "circuito aberto" de recuperação de
calor por recompressão mecânica de vapor pode oferecer vantagens devido à
integração de energia, com consequente transferência direta do calor entre o
condensador e o refervedor (em comparação com o evaporador separado do
condensador no ciclo fechado de refrigeração). Na prática, este arranjo é aplicado em
uma ampla gama de separações, incluindo os que envolvem hidrocarbonetos

41

moderadamente leves (C3 a C8), aromáticos, álcoois e solventes de ponto de ebulição
elevado a partir de soluções aquosas, etc (JOBSON, 2014).

3.9 Análise energética da recompressão.
Para o estudo em questão, torna-se necessária a análise do comportamento
termodinâmico da recompressão direta de vapor.
Meili e Stuecheli (1987) demonstraram que o ciclo da recompressão de vapor
pode ser explicado com o diagrama temperatura-entropia como mostram as Figuras
5 e 6.

Figura 5 – Ciclo ideal da compressão de vapor.

Fonte: CARVALHO (2000).

Na Figura 5, os quatro pontos definem: no ponto 1, o vapor saturado é
correspondente ao produto de topo da coluna. Em um sistema simples, o próximo
passo seria a recompressão. Uma compressão adiabática seguindo a linha de
entropia constante até chegar ao ponto 2. No refervedor, o vapor condensa e libera
energia correspondente a diferença de entalpia entre os pontos 2 e 3. Após esta etapa,
o condensado retorna a coluna como refluxo, após ter sofrido uma redução de
pressão. A expansão isoentálpica para atingir o ponto 4 é feita através de um vaso de
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flash ou diretamente pela introdução do refluxo no topo da coluna, formando uma
parcela de vapor adicional que retorna ao compressor. Entretanto, o ciclo de
recompressão necessita de ajustes, como mostrado na Figura 6.

Figura 6 – Ciclo real da compressão de vapor.

Fonte: CARVALHO (2000).

O ciclo é dado por:
Superaquecimento do ponto

1 para 1’

Compressão entre

1’ e 2’

Condensação de

2’ para 3

Subresfriamento do refluxo de

3’ para 3

Expansão entre

3’ e 4’

A recompressão real é geralmente politrópica (CARVALHO, 2000), portanto
menos eficiente do que a adiabática. A recompressão segue a linha (1) - (2’).
Vapores de alto peso molecular apresentam uma curva de equilíbrio
semelhante à Figura 5. Neste caso, é necessário fazer um preaquecimento antes da
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recompressão para se evitar a entrada de duas fases no compressor, o que causaria
problemas ao equipamento (CARVALHO, 2000).
A entalpia específica trocada no condensador é maior do que a do sistema sem
superaquecimento (CARVALHO, 2000).
Para fechar o balanço de energia, é necessário remover a energia adicional
introduzida pelo superaquecimento. Isto poderá ser feito através do resfriamento do
refluxo. Por fim, a expansão é feita do ponto 3” para o ponto 4” (CARVALHO, 2000).

3.10 Balanço de energia.
Assumindo que o balanço de massa e as condições operacionais para a coluna
são conhecidas, pode-se modelar o balanço de energia. Conforme a Figura 7, temos:

Fhf - Dhd - Bhb + Psh + QL - ∆Q = 0

(3)

Os termos conhecidos na equação 3 são os termos Psh referente à potência
introduzida no compressor e o termo ∆Q referente a quantidade de energia a ser
retirada do sistema por um trocador auxiliar de resfriamento. A perda QL pode ser
estimada.
Figura 7 – Balanço Global de Energia para

Figura 8 – Balanço de Energia da seção

uma coluna de destilação com MRV.

de fundo de uma coluna convencional.

Fonte: CARVALHO (2000).

Fonte: CARVALHO (2000).
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Para uma coluna convencional, conforme a Figura 8, o balanço de energia para
a seção de fundo é:

Fhf – Vhv - Bhb + LhL + QR - QL = 0

(4)

QR = QL - Fhf + Bhb + Vhv - LhL

(5)

O aumento da entalpia decorrente da compressão é calculado pela seguinte
equação (PERRY e GREEN, 2007):

∆heff =

Z1 RT1 [π (n-1)/n -1]

n
n–1

npol Mw

(6)

Onde π é a relação entre a pressão de descarga e a pressão de sucção
(PERRY e GREEN, 2007).
A entalpia após a compressão é dada por:

h2 = h1 + ∆heff

(7)

O balanço de energia para o refervedor é obtido através do fluxo de massa que
passa através do compressor e do refervedor:

M=

QR .
h2–hc

A potência utilizada no compressor (CARVALHO, 2000):

(8)
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Psh = M∆heff

(9)

Para se calcular a energia realmente consumida no compressor, a equação (7)
deverá ser ajustada para levar em consideração as eficiências de selagem, mancais,
eixo, engrenagens e até mesmo para o sistema de acionamento (CARVALHO, 2000).
Através da equação (3), pode-se determinar o excesso de energia que
necessita ser removido:

∆Q = Fhf - Dhd - Bhb + Psh + QL

(10)

Para muitos sistemas, o valor positivo de ∆Q indica que a energia excedente
deve ser removida, porém, quando o valor é negativo, energia adicional deve ser
fornecida ao sistema.
Para efeito de comparação da eficiência da recompressão de vapor, o
coeficiente de desempenho (COP) pode ser utilizado.

3.11 A eficiência de uma bomba de calor.
Ao avaliar as alternativas das configurações das colunas de destilação, é
preciso focar na demanda de energia. Nos processos que operam em temperatura
acima da ambiente, a energia para o aquecimento é tipicamente superior ao trabalho
de condensação e, em processos que operam abaixo da temperatura ambiente, a
demanda energética para a condensação é superior.
A demanda de energia real nos processos de destilação com recompressão de
vapor, tais como os que requerem refrigeração abaixo da temperatura ambiente, o
custo dominante é o de fornecer energia ao sistema de refrigeração. A equação (3)
correlaciona a demanda de energia ideal com a necessidade de resfriamento de
processos, a temperatura de condensação necessária e a temperatura de
evaporação. (Tcond à Tevap). O impacto de integração de calor sobre a demanda de
energia, onde o calor é recuperado a partir de um ciclo aberto de refrigeração da
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corrente de processo, também pode ser capturado. O capital investido para o processo
de recompressão do vapor na destilação é desprezado por este indicador.
Ravagnani (1983) estudou a recompressão direta de vapor para o sistema
etanol-água. Foi analisado o efeito causado pela temperatura, composição da
alimentação, razão de refluxo e a eficiência politrópica do compressor sobre a energia
recuperada. Os resultados mostraram que a recuperação de energia está em torno de
70 a 80% para as condições em que a composição e a temperatura são baixas.
Também foi realizado, como estudo complementar, a análise da influência da
introdução de um gás inerte no ciclo de recompressão sobre a recuperação de
energia, onde se constatou que a introdução de nitrogênio pode causar a redução da
razão de compressão, porém esta quantidade deve ser inferior a 200% em relação à
vazão de vapor (CARVALHO, 2000).
A eficiência de uma recompressão de vapor é mensurada através do
coeficiente de desempenho da bomba de calor, COPh:

COPh= energia obtida pelo aumento de temperatura

(11)

energia utilizada no compressor

A COPh depende principalmente das temperaturas de trabalho do sistema. As
recompressões são mais eficientes (maior COPh) quando operadas com pequeno
gradiente de temperatura. Elas são, portanto, mais frequentemente encontradas em
colunas de destilação que separam compostos com ponto de ebulição próximos. Note
que o COPh de uma recompressão de vapor não é igual ao COP do ciclo de
refrigeração. A economia da aplicação de bombas de calor nas indústrias de processo
é discutida por Holland e Devotta (1986). Os detalhes da aplicação da recompressão
em uma ampla gama de indústrias são dadas por Moser and Schnitze (1985).
O valor típico de COP varia entre o intervalo de 6 à 15 (CARVALHO, 2000).
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3.12 Energia consumida no compressor.
Em sistema de destilação com recompressão de vapor, o dispositivo de
acionamento do compressor é a fonte de maior consumo energético, por isto torna-se
necessário o conhecimento deste consumo para os cálculos de viabilidade econômica
da recompressão.
Para as condições de gás ideal, a capacidade calorífica do gás é representada
por Cp = Cp 0.

∆h = h2 - h1 = Cp0 (T2 – T1)

(12)

Se a mudança de estado é isoentrópica:

∆h = ʃ12 v dp = k

RT [(p2/p1) (k-1)/k -1]

(13)

k-1 Mw
onde k é a relação entre a capacidade calorifica à pressão constante sobre a
capacidade calorífica à volume constante.
A maioria dos sistemas de destilação não são ideais, portanto a equação (12)
necessita ser modificada para representar os casos reais (CARVALHO, 2000):

n

= n pol

n–1

k

(14)

k–1

onde npol é a eficiência politrópica.
Em PERRY e GREEN (2007) é citado que o vapor saturado a alta pressão
apresenta desvios em relação ao comportamento ideal, tornando-se necessária a
utilização do fator de compressibilidade Z.
Introduzindo as considerações acima citadas na equação (14), temos:
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∆heff =

n

= Z1RT1

n–1

[π (n-1)/n -1]

(15)

n pol Mw

A quantidade de energia usada no sistema de acionamento aumenta a entalpia
do gás:

Psh = M ∆heff

(16)

E a energia consumida no sistema de acionamento do compressor pode ser
expressa:

P acionamento =

1

Psh

(17)

nmotor nengrenagem nselagem nmancais

As várias eficiências dependem do tamanho, tipo e fabricante do
compressor (CARVALHO, 2000).

3.13 Razão de compressão.
A equação (15) mostra que a razão de compressão (π) é importante para a
potência requerida no compressor.
Carvalho (2000), cita quatro fatores que influenciam diretamente a razão da
compressão:
a. O produto de topo e de fundo têm composições e ponto de ebulição diferentes.
Para uma temperatura fixa no fundo da coluna, existe uma diferença na pressão
de vapor, ∆pb. Este ∆pb é determinado pelo processo e pode ser alterado apenas
pelas variações operacionais;
b. A perda de carga ao longo da coluna, ∆pc, depende principalmente das
características internas da coluna, número de estágios e condições operacionais.
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Pratos típicos tem uma perda de carga de 0,005 kgf/cm2/estágio, enquanto que o
recheio estruturado tem uma perda de apenas 0,0005 kgf/cm2/estágio.
c. Para o refervedor é necessária uma fonte de energia para proporcionar a diferença
de temperatura. Isto pode ser expresso através da equação da pressão de vapor
como uma diferença de pressão, ∆pi. Para os sistemas com recompressão de
vapor, as diferenças de temperatura nos refervedores são, em geral, muito
menores do que no caso das colunas convencionais. Uma diferença de
temperatura de 8,0 a 15,0 ºC é aplicada a maioria dos casos;
d. Existe a perda de carga nos dutos de vapor, trocadores de calor, válvulas de
controle e outros instrumentos, ∆pp.

Portanto, a pressão que o compressor deve fornecer ao sistema é:

∆p = ∆pb + ∆pc + ∆pi + ∆pp

(18)

E a razão de compressão:

π=

p2
p1

=

p1 + p

(19)

p1

3.14 A pressão de operação de uma coluna de destilação.
A pressão de funcionamento da coluna é o parâmetro mais importante de
concepção de destilação; ela afeta as temperaturas nas quais o aquecimento e
resfriamento são necessários (JOBSON, 2014).
Segundo Jobson (2014), as temperaturas do ponto de bolha e o ponto de
orvalho de uma mistura de uma dada composição dependerá fortemente da pressão.
Para as misturas em que a fase de vapor comporta-se como um gás ideal e a
fase líquida se comporta como uma solução líquida ideal, a Lei de Raoult, pode ser
utilizada, em conjunto com um modelo de pressão de vapor adequado, para prever as
relações de temperatura e pressão (SEADER e HENLEY, 1998).
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Pressões de operação mais elevadas aumentam as temperaturas de
aquecimento e refrigeração, tal como ilustrado na Figura 9 (a). Em geral, estas
temperaturas mais elevadas podem significar que uma fonte de calor mais quente é
necessária no refervedor (por exemplo, vapor de média pressão).
Figura 9 – Efeito da pressão de operação de uma coluna de separação de metano – etano.

a) Temperaturas do refervedor e condensador. (b) Volatilidade relativa. (c) Razão de refluxo mínimo e
número mínimo de etapas. (d) Consumo no refervedor e no condensador.

Fonte: Jobson (2014).

Na Figura 9 (b), como as temperaturas aumentam com o aumento da pressão,
os componentes da mistura tornam-se tipicamente mais semelhantes na volatilidade
e a sua separação torna-se mais difícil (KING, 1980 apud JOBSON, 2014).
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Com esta diminuição da força de condução para a separação (a diferença de
volatilidade dos componentes a serem separados), a coluna de destilação necessita
de maior refluxo e mais estágios teóricos para compensar (JOBSON, 2014).
A Figura 9 (c) indica que a razão mínima de refluxo e o número mínimo de
estágios aumentam com a elevação de pressão. Uma coluna mais alta será
necessária para acomodar um maior número de estágios teóricos e um maior
espaçamento entre as bandejas pode ser necessária devido a influência da pressão
no sistema. Uma coluna mais larga pode ou não ser necessária, já que o diâmetro da
coluna é ditado principalmente pela vazão volumétrica do vapor.
O aumento do refluxo resultante do aumento de pressão é susceptível a
aumentar as cargas do refervedor e condensador (embora isso possa ser
compensado pelo decréscimo do calor latente de vaporização, como o aumento da
pressão). A Figura 9 (d) fornece uma ilustração do consumo de energia dos trocadores
de calor com o acréscimo de pressão (JOBSON, 2014).

3.15 A transferência de calor entre o condensador e o refervedor.
Quanto maior for a diferença de temperatura entre as correntes, maior será a
força motriz para a transferência de calor, de modo que, uma menor área de
transferência de calor será necessária (JOBSON, 2014). A Equação (62) apresenta
um modelo simples para trocadores de calor, que é a relação entre a transferencia de
calor, Qht, a diferença de temperatura média logarítmica (DT lm), o coeficiente de
transferência de calor global, U, e área de transferência de calor A ht (SINNOTT e
TOWLER, 2009):

(20)

O custo do permutador de calor, que está altamente correlacionado com a área
de transferência de calor, é menor para grandes diferenças de temperatura. No
entanto, menos oportunidades de recuperação de calor irão existir, o que, por sua vez,
poderá levar ao aumento de custos de utilidades. Nos processos acima da
temperatura ambiente, este trade-off normalmente leva a uma abordagem mínima de
temperaturas de 10ºC ou superior; em processos criogênicos, o alto custo de

52

refrigeração pode justificar o uso de diferenças de temperatura mais baixas, de cerca
de 5 °C ou mesmo 1 °C (SMITH, 2005).

3.16 A alimentação de uma coluna de destilação.
A temperatura (ou "condição térmica") da alimentação é outro importante grau
de liberdade. É geralmente o caso em que uma alimentação deve entrar na coluna
como um líquido saturado ou a uma temperatura entre o seu ponto de bolha e as
temperaturas do ponto de orvalho (HALVORSEN, 2011).
Uma alimentação superaquecida ou uma alimentação muito fria irá introduzir
ineficiências termodinâmicas, uma vez que terá de ser resfriada ou aquecida,
respectivamente, às condições de saturação para participar dos processos de
separação no interior da coluna (JOBSON, 2014).
Segundo Jobson (2014), a condição térmica da alimentação que entra na
coluna de destilação reflete diretamente sobre a taxa de fluxo do vapor e do líquido
na coluna, conforme ilustrado na Figura 10 (a). Por sua vez, a condição de
alimentação afeta a quantidade de vaporização requerida no refervedor e a
quantidade necessária de condensação e, assim, as funções de aquecimento e
condensação. Por conseguinte, a condição de alimentação apresenta uma
oportunidade de manipular as funções de aquecimento e condensação da coluna,
usando um pré-aquecedor ou pré-resfriador de carga, tal como mostrado na Figura 10
(b).
As funções de aquecimento e condensação totais tendem a ser menor quando
a alimentação entra como um líquido saturado, de modo que do ponto de vista da
demanda energética global da coluna, uma alimentação de líquido saturado é mais
eficiente em termos energéticos (HALVORSEN, 2011).
Muitas vezes, é necessário assumir que o total de aquecimento e condensação
da coluna permaneça inalterado quando ocorre mudanças na condição de
alimentação. No entanto, como mostrado na Figura 10 (c), o aquecimento total quando
utilizada uma alimentação de vapor saturado, é cerca de 16% maior do que quando
aplicada uma alimentação com líquido saturado. O adequado para aquecer a
alimentação pode ser mais frio e mais barato do que o utilizado no refervedor, como
as temperaturas de ponto de bolha e o ponto de orvalho da alimentação são
frequentemente menores do que no refervedor. Usando aquecimento na alimentação
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pode, assim, diminuir o custo total de fornecimento de calor (tanto no refervedor
quanto no pré-aquecedor). Para o exemplo ilustrativo, a Figura 10 (d) demonstra que
as temperaturas na alimentação e no refervedor são relativamente semelhantes nesta
separação quase binária, e é provável que, o aquecimento da alimentação, na
verdade pode aumentar os custos totais de aquecimento do sistema (JOBSON, 2014).

Figura 10 – Perfil e condições de alimentação de uma coluna de destilação.

Fonte: Jobson (2014).
a) uma alimentação de duas fases ao entrar na coluna (alimentação da coluna e pressão são assumidos como
sendo iguais). b) pré-aquecedor e refervedor ambos necessitam de calor. c) efeito sobre a demanda de
aquecimento total com relação ao aquecimento na alimentação. d) efeito da alimentação com pré-aquecimento
na temperatura de alimentação.
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3.17 Os softwares para simulação de destilações.
Até 1980, muitas empresas químicas e petroquímicas desenvolviam seus
próprios sistemas de simulação para destilação. A partir da metade da década de 80,
simuladores comerciais para métodos estacionários passaram a ser difundidos e
atualmente são amplamente utilizados. Já os simuladores dinâmicos requisitaram
maiores avanços tecnológicos na área da computação, pois demandam sistemas
computacionais mais velozes (LUYBEN, 2006).
No quadro 7, Góray e Sorensen (2014) organizam os principais simuladores do
mercado e classifica-os como estacionários e/ou dinâmicos.

Quadro 7 – Os principais pacotes de simulação disponíveis no mercado.

Nome

Tipo

Fonte

Endereço da Internet http//www.

ASPEN PLUS

Estacionário

Aspen Technology Inc.
Tem Canal Park. Cambridge, MA.
02141-2201, USA.

Aspentech.com

CHEMCAD

Estacionário

Chemstations Inc.
2901 Wilcrest, Suite 305
Houston, TX 77042. USA

Chemstations.net

DESIGN II

Estacionário

WinSim Inc.
PO. Box 1885
Houston, TX 77251-1885, USA

Winsim.com

HYSYS

Estacionário e
Dinâmico

Aspen Technology Inc.
Tem Canal Park. Cambridge, MA.
02141-2201, USA.

Aspentech.com

PRO/II and DYNSIM

Estacionário e
Dinâmico

ScimSci-Esscor
5760 Fleet Street, Suite 100,
Carlsbad CA 92009, USA.

Simsci.com

UNISIN DESIGN

Estacionário e
Dinâmico

Honeywell
300 - 250 York Street. London,
Ontario
N6A 6KA, Canada

Honeywell.com

Fonte: autor, baseado em Góray e Sorensen (2014).

Segundo o Quadro 7, os simuladores mais conhecidos são ASPEN HYSYS,
ASPEN PLUS, CHEMCAD, DESIGN II, PRO II, DYNSIM, UNISIM DESIGN (SINNOT
e TOWLER, 2013).
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3.18 Seleção do modelo de Equação Líquido - Vapor.
Os programas de simulação contêm sub-rotinas para o cálculo dos
componentes e das propriedades físicas para determinar o equilíbrio de fases das
operações de processo. Um modelo termodinâmico deve ser selecionado de forma a
fornecer uma representação suficientemente precisa do sistema para fins de projeto
(GÓRAY e SORENSEN, 2013).
Segundo Góray e Sorensen (2014), os algoritmos utilizados foram
desenvolvidos com base em décadas de pesquisa em termodinâmica e estimativa de
propriedade. Técnicas estão disponíveis para a previsão da maioria das propriedades
físicas com precisão suficiente para o uso de novas configurações de equipamentos.
No entanto, a precisão das previsões deve sempre ser avaliada comparando a saída
do modelo com dados de experimentos, plantas piloto, ou unidades operacionais.

3.18.1 Modelos de Fase de Equilíbrio.
Segundo Sinnott e Towler (2009), a escolha do melhor método para deduzir o
equilíbrio líquido-vapor e o equilíbrio líquido-líquido para um dado sistema depende
de três fatores:
a. A composição da mistura (o sistema químico)
b. A pressão de operação (baixa, média ou alta)
c. Os dados experimentais disponíveis.

O critério para o equilíbrio termodinâmico entre as duas fases de mistura de
multicomponentes é que para cada componente, i:

(21)

onde

é a fugacidade em fase de vapor e a fugacidade

em fase líquida de

componente i:
(22)

e
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(23)

onde P = pressão total do sistema
φi = coeficiente de fugacidade do vapor
yi= concentração do componente i na fase vapor
= fugacidade em estado líquido puro
= coeficiente de atividade da fase líquida

xi = concentração do componente i na fase líquida
Substituição das equações 22 e 23 na Equação 21, e rearranjando, encontrase:

(24)

onde Ki = é o coeficiente de distribuição (o valor K),
φi = pode ser calculado a partir de uma Equação de Estado apropriada para
hidrocarbonetos, e
= pode ser calculado a partir da seguinte expressão:

(25)

= o coeficiente de fugacidade do componente puro i na saturação
= o volume molar do líquido, em m3/mol.
e

= pressão de vapor do componente puro (que pode ser calculada a partir

da equação de Antoine, a equação (25), N/m2.
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(26)

Onde Lv = calor latente na temperatura requerida, kJ / kmol
T = temperatura, K
B, C = coeficientes da equação de Antoine (Antoine, 1888).

(27)

Onde P = pressão de vapor, mmHg
A, B, C = coeficientes de Antoine
T = temperatura, K, e
= (onde z é a constante de compressibilidade), calculado a

partir da equação:

(28)

Onde Pr = pressão reduzida = P / Pc
Tr = temperatura reduzida = T /Tc

O termo exponencial na Equação 28 é conhecida como a correção de Poynting,
e corrige para o efeito da pressão na fugacidade da fase líquida.
é calculada usando a mesma equação de estado usada para calcular φi.
Para sistemas em que as imperfeições da fase vapor não são significativas, a
Equação 24 se reduz a equação da lei de Raoult:
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(29)
A fase vapor não ideal é geralmente modelada usando uma equação de
estado. Uma equação de estado é um modelo para o volume molar de um gás real ou
líquido como uma função da temperatura e da pressão (SINNOTT e TOWLER, 2013).

3.18.2 Equação de Estado Cubica - Van der Waals.
As Equações Cúbicas de Estado foram introduzidas para a indústria de petróleo
e gás nos anos de 1960 e 1970, com o desenvolvimento dos primeiros simuladores
de processos industriais.
As Equações de Estado são amplamente utilizadas para o cálculo de
propriedades termodinâmicas e de equilíbrio de fases dos componentes puros e
misturas de hidrocarbonetos na indústria e nas universidades. Um conhecimento
preciso destas propriedades, tais como temperatura, pressão e composição, é crítico
para se obter a configuração e a otimização correta devido a gama de processos em
uma variedade de segmentos industriais, que incluem óleo e gás (GOODWIN et. al,
2010).
Segundo Goodwin et. al (2010), a classe mais popular de equações de estado
é a chamada de Equações de Estado Cubicas, que se originam de Van der Waals.
Van der Waals propôs sua equação de estado e foi o primeiro modelo
termodinâmico aplicável tanto para o estado gasoso quanto para o estado líquido, de
acordo com a qual a pressão P, a temperatura, T, e o volume molar, Vm, de um fluido
(gás ou líquido) estão inter-relacionadas de acordo com a expressão:

(30)

onde: R é a constante dos gases, a é um parâmetro de atração e b um parâmetro de
repulsão. Em outras palavras, no lado direito da Equação 30, o primeiro termo para o
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efeito de repulsão e o segundo termo para o efeito de atração à pressão do fluido,
respectivamente (GOODWIN et. al, 2010).
Reescrevendo a Equação 29 numa forma polinomial, uma equação de terceira
ordem (cúbica) com respeito ao volume é obtido. Uma simples e empírica, ainda
razoavelmente precisa, a fórmula da Equação de Estado de Van der Waals pode ser
obtida a partir da mecânica estatística, assumindo um potencial núcleo de esfera de
repulsões e um tipo de potencial atraente. Deste modo, o modelo recebe uma
justificativa física e o parâmetro a está relacionado com o parâmetro de interação
intermolecular e atraente, enquanto que o parâmetro b com o volume do núcleo rígido
das moléculas. Para as aplicações de engenharia com fluidos reais, os parâmetros a
e b são calculados mediante a imposição de condições de ponto crítico para a
equação de estado, que são os seguintes:

(31)

resultando no seguinte:

(32)

e

(33)

Onde o índice c denota o valor da propriedade no ponto crítico. As Equações
30, 32 e 33 fornecem apenas uma descrição qualitativa das propriedades PVT
(Temperatura, Pressão e Volume) e VLE (Equilíbrio Líquido – Vapor) de fluidos reais,
mesmo dos mais simples, tais como argônio ou metano. Esta ineficiência do modelo
levou a muitas adições e melhorias da Equação de Estado de Van der Waals durante
o século passado (GOODWIN et. al, 2010).
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Extensões e modificações dos modelos têm sido dirigidos para a larga gama
de temperatura e pressão, para incluir condições subcríticas, quase crítica e
supercríticos (GOODWIN et. al, 2010).
Em paralelo, o modelo foi estendido para as misturas de múltiplos
componentes, que podem ser semelhantes ou muito diferentes em termos de tamanho
molecular, forma e interações. As equações de estado cúbicas têm atraído o interesse
e a aceitação dos engenheiros devido a:

(a) sua relativa simplicidade em termos de formulação matemática, e
(b) sua incerteza razoável para a correlação e a predição das propriedades
termodinâmicas e de equilíbrio de fases, tanto para os componentes puros e, mais
importante ainda, para as misturas.
As características e limitações das modificações das equações de estado mais
utilizadas são dadas no Quadro 8, que demonstra que existem várias modificações
das Equações de Estado. No entanto, uma discussão aprofundada de todos estes
modelos está fora do escopo deste trabalho. Para a escolha do modelo adequado
para a simulação das colunas de destilação, serão apresentadas as equações de
estado cúbicas mais utilizadas na indústria de óleo e gás.
A descrição da mistura de hidrocarbonetos leves VLE em baixa e alta pressão
é de grande importância para a indústria do petróleo. Para tais misturas, qualquer uma
das Equações Cúbicas de Estado “modernas" (como Redlich-Kwong, Peng-Robinson
ou Patel-Teja) fornece previsões precisas quando utilizada com um parâmetro de
interação binário independente da temperatura (em maior parte dos casos entre -0,1
e 0,1). Para o caso de misturas de hidrocarbonetos não-polares de tamanho
semelhante, mesmo kij = 0.0 resulta em uma excelente predição do VLE (GOODWIN
et. al, 2010).
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Quadro 8 – As principais Equações Cúbicas de Estado.

Modelo

Características

Referências

Equação de Readlich- Kwong
(R - K)

Extensão da equação de Van der Waal's, onde as
constantes são calculadas pela pressão e
temperatura crítica. Não adequado para ser
utilizado em pressão próxima da crítica (Pr > 0,8)
ou para líquidos.

Redlich and Kwong
(1949).

Um modelo empírico de oito parâmetros que
fornece previsões precisas para as fases de vapor
Equação de Benedict- Webb-Rubin
Benedict, Webb and Robin
e líquido de hidrocarbonetos. Sempre pode ser
(B - W - R)
(1951).
usado para misturas de hidrocarbonetos leves com
dióxido de carbono e água.
Equação de Chao-Seader
(C - S)

Fornece uma boa previsão para hidrogênio e
hidrocarbonetos leves, mas é limitado para
temperaturas abaixo de 530 K.

Chao e Seader
(1961).

Equação de Grayson-Streed
(G - S)

Extensão da equação de C - S para ser usada com
misturas de hidrogênio e sistemas de alta pressão
e alta temperatura. Pode ser usada para pressão
de 200 bar e 4700 K.

Grayson and Streed
(1963)

Equação de Readlich- Kwong Soave
(R - K - S)

Modificação da equação de R - K para se utilizado
para regiões críticas e líquidos.

Soave (1972).

Equação de Lee-Kesler-Plocker
(L - K - P)

Lee e Kesler estenderam a equação de B - W - R
para aumentar a variedade das substancias usando
o princípio do estado correspondente. O método foi
modificado futuramente por Plocker et al.

Lee and Kesler (1975),
Plocker Knapp, and
Preusnitz (1978).

Equação de Peng-Robinson
(P - R)

Extensão da equação de R - K -S para adequar a
instabilidade de R - K - S quando aplicada perto do
ponto crítico.

Peng and Robison (1976).

Equação de Patel-Teja
(P - T)

Equação cúbica de estado com três parâmetros
mais popular. O terceiro parâmetro foi introduzido
para corrigir uma deficiência observada nas
variações reais de fluidos polares.

Patel e Teja
(1982)

Fonte: autor, baseado em Góray e Sorensen (2014).

3.18.3 A Equação de Estado de Redlich e Kwong.
No início da história do desenvolvimento das equações de estado, percebeuse que o parâmetro da Equação de Estado de Van der Waals tinha de ser dependente,
de modo a correlacionar com precisão as propriedades PVT (Pressão, Temperatura e
Volume) dos gases. De todas as modificações propostas na primeira metade do
século 20, a mais notável foi a equação proposta por Redlich e Kwong em 1949
(GOODWIN et. al, 2010).
A equação de estado de Redlich-Kwong é escrita como:
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(34)

Onde

(35)

Ao aplicar as condições de ponto crítico (Equação 31), os parâmetros a e b são
calculados em termos das propriedades críticas do fluido:

(36)
e

(37)

Uma condição melhorada é obtida entre os dados experimentais e os cálculos
do modelo, se os coeficientes Ωa e Ωb tornam-se dependentes das substâncias. Além
disso, fazendo Ωa e Ωb temperaturas dependentes, a precisão do modelo é ainda
melhor. Uma das principais limitações da equação de Redlich-Kwong é a sua
incapacidade para correlacionar as propriedades termodinâmicas em fase líquida e,
consequentemente, a previsão de VLE (GOODWIN et al., 2010). As Equações
Cúbicas de Estado subsequentes fornecem uma melhoria a este respeito, e são
apresentadas abaixo.

3.18.4 A Equação de Estado de Soave, Redlich e Kwong.
Soave propôs uma melhoria significativa para a Equação de Estado de RedlichKwong, através da introdução de uma dependência da temperatura mais complexa
para o parâmetro de atração, que é também uma função do fator acêntrico
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(GOODWIN et al., 2010). A Equação de Estado de Soave-Redlich-Kwong é dada pela
Equação 33 onde a e b são dadas pelas Equações 36 e 37, respectivamente, e

(38)

onde

Tr = T / Tc.

(39)

A forma funcional da Equação 38 foi formulada a fim de proporcionar uma
melhor precisão para a pressão de vapor de hidrocarbonetos. Em seu artigo original,
Soave mostrou que a nova equação cúbica de estado foi uma melhoria significativa
sobre Redlich-Kwong para hidrocarbonetos puros e para as misturas de
hidrocarbonetos de VLE. O novo modelo da Soave foi recebido com grande atenção
pelo meio acadêmico e pela a indústria (principalmente petróleo e gás). Além da
menor incerteza, o desenvolvimento da equação de estado de Soave-Redlich-Kwong
também coincidiu com a introdução dos primeiros simuladores de processos que
tinham uma necessidade de modelos robustos e precisos para a estimativa das
propriedades termodinâmicas (GOODWIN et. al, 2010).

3.18.5 A Equação de Estado de Peng e Robinson.
O sucesso da equação de Soave-Redlich-Kwong em correlacionar o equilíbrio
de fases de hidrocarbonetos puros e mistos gerou mais interesse para a comunidade
acadêmica e resultou na proposta de mais melhorias para a equação cúbica de estado
(GOODWIN et. al, 2010). A modificação mais célebre e popular era a atribuída a Peng
e Robinson, em 1976. A equação Cúbica de Estado de Peng-Robinson utiliza uma
expressão diferente para o denominador comum do termo de atração e uma forma
funcional diferente para os parâmetros a e b. A equação de Peng-Robinson é dada
pela seguinte:

64

(40)

onde:

(41)

(42)

e

(43)

3.18.6 A Equação de Estado de Patel e Teja (PT).
Todas as equações de estado cúbicas apresentadas até agora são geralmente
denominadas de duas equações de parâmetros de estado (GOODWIN et. al, 2010).
A este respeito, cada uma delas prevê um fator de compressibilidade constante no
ponto crítico (Zc=PcVc / RTc), independentemente da natureza do composto: por Van
der Waals Zc=0,375, para Redlich-Kwong e Soave-Redlich-Kwong Zc=0,333 e para
Peng-Robinson Zc=0,307. Os valores reais podem variar significativamente,
especialmente para fluidos polares e associando: para o metano Z c=0,286, para o
propano Zc=0,276, para o pentano e benzeno Zc=0,268 e para a água Zc=0,229
(PRIGOGINE, 1955). Para corrigir essa deficiência, vários autores propuseram três ou
quatro parâmetros ajustáveis para a equação cúbica de estado (GOODWIN et. al,
2010). A equação cúbica de estado com três parâmetros mais popular foi proposta
por Patel e Teja (HAASE, 1990) e é dada por:
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(44)

em que os parâmetros a, α b e c são funções de Tc, Pc e de dois novos parâmetros
ajustáveis F e ζc, para correlações generalizadas com respeito ao fator acêntrico (ω).
Para substâncias de baixa massa molar não polares (ω =0), ζc se aproxima de 0,329
e o modelo é comparável à Equação de Estado de Soave-Redlich-Kwong, enquanto
que para os componentes com ω perto de 0,3, ζc se aproxima de 0,307 e o modelo se
comporta como a Equação de Estado de Peng Robinson (GOODWIN et. al, 2010).

3.19 Seleção da melhor equação de estado para simulações.
Para selecionar a melhor equação a ser usada para o projeto, foi utilizada a
referência de Góray e Sorensen (2014), demonstrada na figura 11:

Figura 11 – Fluxograma de seleção de um modelo de equação liquido - vapor.

Fonte: autor, baseado em Góray e Sorensen (2014).
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Segundo Goodwin et al. (2010), as Equações de Estado de Peng-Robinson e
de Soave-Redlich-Kwong são de longe as equações cúbicas as mais populares na
academia e na indústria. Eles são amplamente utilizados para calcular as
propriedades de componentes puros e, mais importante, misturas binárias, ternárias
e multicomponentes, incluindo VLE de baixa e alta pressão, equilíbrio líquido-líquido
(LLE) e propriedades termodinâmicas primárias e derivadas de fase única (GOODWIN
et. al, 2010).

3.20 A destilação e o modelo.
Os simuladores de processos comerciais contêm uma gama de modelos de
destilação com diferentes graus de sofisticação. O engenheiro de concepção deve
escolher um modelo que é adequado para o efeito, dependendo do tipo de problema,
na medida das informações disponíveis. Em alguns casos, pode fazer sentido para
diferentes versões de fluxogramas, utilizando diferentes níveis de parâmetros e
modelos de destilação, de modo que o modelo mais simples pode ser usado para
inicializar um modelo mais detalhado (SINNOTT e TOWLER, 2013).

3.20.1 O Modelo Shortcut e o Modelo Rigoroso.
Devido às equações complexas envolvidas na destilação, é comum o uso de
simplificações ou modelos agregados juntamente com algumas regras de ouro que,
sob algumas suposições provaram produzir bons resultados (CABALLERO e
GROSSMANN, 2014).
Segundo Caballero e Grossmann (2014), nas primeiras fases de concepção,
um estudo de caso rigoroso não é necessário nem conveniente, devido ao grande
esforço na simulação e necessidade de se ter uma computação avançada.
O modelo shortcut irá convergir mais facilmente e pode ser utilizado para
fornecer boas estimativas iniciais de condições de coluna e reciclar correntes para o
modelo detalhado. A principal desvantagem do modelo shortcut é que ele assume
volatilidade relativamente constante, normalmente calculados com base na condição
de alimentação (SINNOTT e TOWLER, 2013).

67

A pressuposto de volatilidade relativamente constante, esta pode não ser real
para misturas não ideais, por exemplo, os que formam misturas azeotrópicas e
misturas aparentemente bem-comportadas, por exemplo, hidrocarbonetos leves tais
como misturas de etano e eteno (JOBSON, 2014).
Levando esse fato em conta, primeiramente a simulação foi realizada e
convergida sobre um método simplificado, shortcut, em seguida, alternativas para
otimização rigorosa foram utilizadas de forma que o modelo e a simulação pudessem
ser representativas às colunas já existentes (GÓRAK e SORENSEN, 2014).
Segundo Sinnott e Towler (2013), os modelos shortcut podem estimar as
funções do condensador e do refervedor, assim como determinar o estágio de
alimentação ótimo. A informação mínima necessária para especificar um modelo
shortcut de destilação é:

a. As recuperações dos componentes leves e dos principais componentes pesados;
b. A pressão do condensador e do refervedor;
c. Se a coluna terá um condensador total ou parcial;

Em alguns casos, pode-se especificar a pureza dos componentes leves e dos
principais componentes pesados nas seções de esgotamento e do destilado,
respectivamente.
É necessário ter cuidado quando se utiliza pureza como uma especificação,
uma vez que é fácil para se especificar as correntes ou combinações de pureza
inviáveis. A maneira mais correta de utilizar um modelo de destilação shortcut é
começar por estimar o refluxo mínimo e o número de estágios da coluna (SINNOTT e
TOWLER, 2013).
Os modelos Fenske, Underwood e Gilliland, são estabelecidos no método
shortcut e fornecem estimativas da razão mínima de refluxo, número mínimo de
estágios e refluxo real (ou o número de estágios teóricos) de uma coluna para a
realização de uma separação especifica, através do input dos dados de alimentação
e da pressão de operação (KENIG e BLAGOV, 2014). Estes modelos são úteis para
o desenvolvimento de colunas e de sequências conceituais a fim de compará-los entre

68

si, de forma a permitir a avaliação da eficiência energética e das novas alternativas de
destilação (JOBSON, 2014).

3.20.2 O Método Fenske Underwood Gilliland.
O método mais utilizado e bem sucedido para o projeto de destilação é o
método Fenske Underwood e Gilliland – FUG (FENSKE, 1932 apud CABALLERO e
GROSSMANN, 2014). O método assume volatilidades relativas constantes em todos
os estágios da coluna de destilação (CABALLERO e GROSSMANN, 2014). Embora
estas condições pareçam ser muito restritivas, elas podem ser aplicadas a uma grande
classe de misturas (ex: separações hidrocarbonetos, álcoois, etc.). Segundo Górak e
Sorensen (2014), este método considera duas situações ideais extremas.

a. A primeira é quando a coluna de destilação funciona a refluxo total (sem
alimentação e sem a retirada do destilado), que permite o cálculo do número mínimo
de estágios para uma dada separação de dois componentes principais.
b. A segunda situação é quando a coluna opera em condições de aperto (um número
infinito de estágios), que permite o cálculo de refluxo mínimo.

A situação ideal encontra-se em algum ponto entre esses dois casos extremos.
Se assumirmos um refluxo total (demonstrada na Figura 12), as equações de equilíbrio
para os componentes chave no refervedor (R) são:

(45)

em que o fator K representa a distribuição da chave de leves (LK) ou
componente chave dos pesados (HK) entre a fase de vapor, com a composição Y, e
a fase líquida com a composição x. Dividindo estas equações, resulta na Equação
(46).
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(46)

onde α é a volatilidade relativa e a proporção de fatores K: α R=KLK / KHK
Nas condições de refluxo total, a alimentação, o destilado, e o escoamento do
fundo são todos zero. Um balanço de massa, incluindo o refervedor e uma bandeja N
(volume de controle 1 na Figura 12), apresenta as seguintes equações:
(47)

A condição de refluxo total é demonstrada na Figura 12:
Figura 12 – Coluna operando em refluxo total.

Fonte: autor, baseado em Górak e Sorensen (2014).
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Um balanço de massa incluindo o refervedor e uma bandeja N (volume de
controle 1 na Figura 12) fornece as seguintes equações:

(48)

A composição líquida da fase de reebulição, que é um dado de especificação,
está correlacionada com a composição do líquido da fase N anterior, o que pode ser
consequentemente calculada. Dividindo equações em (48) e substituindo na Equação
(46), temos:

(49)

Prosseguindo para a bandeja N-1 a N-2, e até chegarmos a composição da
fase do destilado, que é conhecida, temos:

(50)

Estendendo o procedimento para todas as etapas na coluna de destilação e
assumindo uma volatilidade relativa média para todas as fases, obtêm-se a Equação
Fenske, que relaciona o número mínimo de estágios com a composição dos principais
componentes do destilado (FENSKE, 1932 apud CABALLERO e GROSSMANN,
2014):

(51)
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A outra situação extrema é quando a coluna opera em condições de refluxo
mínimo (um número infinito de bandejas). Neste caso, os perfis de concentração
atingem um "ponto de aperto", em que as concentrações não mudam de uma fase
para outra:

(52)

Um equilíbrio de massa em torno do volume de controle 2 (Figura 12) na seção
de retificação para todos os componentes i resulta:

(53)

Onde VR,min e LR,min são as vazões mínimas de vapor e líquido na seção de
retificação (índice R) e D representam o destilado. As condições de equilíbrio para o
componente i no tabuleiro (j+1) são dadas por:

(54)

e por causa das condições do ponto de aperto (Equação 52), isto é equivalente
a:

(55)

A constante de equilíbrio do componente i pode ser escrita em termos de
volatilidade relativa, referindo-se ao componente k:

(56)
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Substituindo as equações (55) e (56) em (53) com a soma de todos os
componentes (FENSKE, 1932 apud CABALLERO e GROSSMANN, 2014):

(57)

A equação (57) é geralmente escrita como:

(58)

Da mesma forma para a seção de separação (índice S), chegamos:

(59)

Em condições de refluxo mínimo, Underwood provou que:

(60)

As equações (59) e (60) permitem a solução do problema. O ΦR é chamado de
raiz de Underwood. No entanto, geralmente devido ao sistema estar completamente
especificado, é conveniente substituir uma dessas equações por uma combinação
linear. Ao subtrair as equações (59) e (60) e a partir de um equilíbrio global de massa:
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(61)

Em que qLS é a fração de líquido na corrente de alimentação. Valores de qLS superiores
a 1 indicam uma corrente de alimentação subresfriada (F). Valores negativos indicam
um vapor superaquecido. Portanto, dadas as condições de alimentação, é possível
utilizar a Equação (61) para calcular as raízes de Underwood ΦR. A equação (52) tem
raízes N, mas apenas N-1 corresponde a valores de ΦR com significado físico e é
delimitada pelas volatilidades relativas:

(62)

Dessas N-1 raízes de Underwood, apenas aquelas cujo valor está entre as
volatilidades relativas dos principais componentes estão ativas. Portanto, se a
recuperação dos componentes principais é especificada (isto é > 95%), assumindo
que todos os componentes mais leves do que a chave leve são obtidas no destilado
e todos aqueles mais pesado do que a chave pesada são obtidos na corrente de
fundo, é possível usar a Equação (61) para calcular as raízes ativas de Underwood e,
em seguida, a Equação (59) ou (60) para determinar a distribuição intermediária dos
componentes não chave. Se existem S componentes intermediários não-chaves,
temos S+1 raízes de Underwood ativos e a partir da Equação (59), podem ser escritas
S+1 equações onde as incógnitas são de S fração molar dos componentes
distribuídos mais a taxa de fluxo de vapor mínimo. O número mínimo de estágios
teóricos (Nmin) e a taxa de refluxo mínimo (RRmin) são duas condições extremas de
funcionamento. O ponto de operação real estará entre os termos encontrados e
geralmente é localizado entre os valores de 1,1 e 1,5 vezes o refluxo mínimo
(CABALLERO e GROSSMANN, 2014).
Para otimizar a coluna, um método geral simples para a determinação do
número de etapas necessárias para uma destilação de múltiplos componentes em
proporções de refluxo finitos seria muito útil. Infelizmente, um tal método não tem sido
desenvolvido. No entanto, Gilliland utilizou dados empíricos para correlacionar o
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número de fases em proporções de refluxo finito com o número de fases e, para a
razão de refluxo mínima, apresentou seus resultados em uma correlação gráfica
utilizando os dois seguintes parâmetros (GILLILAND, 1940 apud GÓRAK e
SORENSEN, 2014):

(63)

Molokanov (1972) propôs a correlação Gilliland com a seguinte equação:

(64)

O que está implícito na aplicação, é que na correlação Gilliland os estágios
teóricos devem ser distribuídos de forma ótima entre as seções de retificacão e o
esgotamento (CABALLERO e GROSSMANN, 2014).
Curiosamente, o método Underwood pode ser estendido para sistemas
azeotrópicos. A ideia consiste em tratar azeótropos como pseudocomponentes. Um
sistema com componente N e A azeótropos é tratado de maneira ampla (N+A). Este
sistema é dividido em compartimentos, onde cada compartimento se comporta como
uma região de destilação não azeotrópica formada por pontos singulares (GUILIAN
et. al, 2004).
Segundo Caballero e Grossmann (2014), devido a ampla aplicação do método
FUG, o método foi modificado para lidar com várias alimentações, retiradas laterais
ou configurações complexas de colunas.
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4 METODOLOGIA

Neste Capítulo estão descritos os métodos e materiais para o desenvolvimento
da avaliação, assim como conceitos importantes a serem considerados durante a
análise do consumo de energia da recompressão mecânica de vapor. A metodologia
contempla o uso de software para a simulação e é baseada nos artigos encontrados
na literatura.
Para os parâmetros da torre já existente, é consultado o projeto e o manual de
operação da planta, os dados históricos de operação extraídos pelo software
historiador PI Process Book e, através do Software ASPEN PLUS, serão feitas as
modelagens em regime estacionário da torre existente (convencional) e da torre a ser
desenvolvida (disposta de recompressão mecânica de vapor) a fim de compara-las no
que diz respeito à demanda energética.
Como linhas gerais, tem-se:


Detalhamento

das

variáveis

mais

importantes

do

sistema

de

fracionamento do eteno convencional, baseadas nos dados reais de
operação da coluna em questão para uma simulação próxima a uma
condição real da torre existente.


Definir e atestar o modelo matemático da simulação e fazer convergir o
sistema de forma a demonstrar de maneira representativa a demanda
energética da coluna à alta pressão em estudo.



Com o mesmo software e modelo definido, simular a mesma coluna de
fracionamento de eteno em estado estacionário, no entanto, inserir todas
as modificações pertinentes estudadas a fim de se converter a coluna
existente para uma destilação disposta à um sistema de recompressão
mecânica de vapor.



Convergir o modelo de forma a fornecer o mínimo de pureza requerida
do eteno e a mesma vazão do destilado (produção) do projeto da coluna
original.



Determinar a demanda energética do novo processo simulado
(recompressão mecânica de vapor).
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4.1 Estudo de caso da fracionadora de eteno e a pesquisa bibliográfica.
Com o estudo de caso relacionado à demanda energética de uma coluna de
destilação em operação no Brasil, e com as pesquisas citadas na literatura para a
destilação por recompressão direta do vapor, foi possível conhecer os fenômenos
físicos e termodinâmicos subjacentes da destilação que resultam na demanda
energética. A configuração da destilação e da operação existente precisou ser
conhecida para se ter uma compreensão clara do fenômeno da eficiência energética.
A metodologia prioriza manter as mesmas características físicas da coluna
convencional existente, de forma a verificar a possibilidade de conversão do sistema
à uma destilação com recompressão mecânica de vapor, mantendo-se o número de
pratos descritos no projeto da coluna em operação. Por este motivo, as pesquisas
termodinâmicas referentes aos cálculos de número teórico de estágios, diâmetro da
coluna, área dos condensadores e refervedores são relevantes. Por outro lado, a
busca da redução da demanda de energia na coluna à recompressão de vapor, com
a pesquisa termodinâmica pertinente ao sistema, o balanço de energia e a razão de
compressão se sobrepõem na simulação.
Um dos fatores importantes a ser buscado no desenvolvimento da dissertação
é a de se manter a mesma capacidade de produção da coluna existente, assim como
a especificação do eteno com 99,9 % de pureza.

4.2 A escolha do software para a simulação.
Para a comparação dos sistemas em avaliação no que diz respeito as
propriedades integradas do balanço de massa, balanço de energia, propriedades
termodinâmicas, propriedades cinéticas, etc. torna-se necessário o uso da simulação
do modelo através de um software capaz de traduzir situações próximas das reais.
A modelagem auxilia na avaliação da eficiência energética da destilação e pode
ser utilizada para quantificar a necessidade de energia de um sistema.
O modelo do sistema da fracionadora contemplará os seguintes itens:
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a. Fluxograma: o fluxograma do modelo de processo mapea todo o sistema. O
fluxograma demonstra os fluxos de entrada dos produtos que são inseridos na
unidade, isto é, no permutador de calor, no compressor, na coluna de
destilação, etc, de forma contínua através do processo, ilustrando todas as
operações de unidade intermediária e os fluxos de interligação. O fluxograma
também indica todos os fluxos de produtos. Cada operação de fluxo e unidade
são marcadas e identificadas.
b. Componentes químicos: o modelo de processo especifica os componentes
químicos do sistema a partir dos componentes da carga da coluna para a
separação, assim como os contaminantes da carga.
c. Condições de funcionamento: todas as operações unitárias no modelo de
processo são mantidas sob condições de operação particulares (isto é ,
temperatura, pressão, vazão, área, etc). Estas são as descrições do projeto
SETAL LUMMUS e as variáveis reais de operação, por isso, são os efeitos
imprescindíveis para que a simulação corresponda um resultado assertivo.

Para a simulação das colunas em estudo, o software ASPEN PLUS foi o
escolhido. A decisão para o uso deste software foi baseada no Quadro 7 da revisão
bibliográfica, no qual Góray e Sorensen (2014) listaram os principais pacotes de
simulação disponíveis no mercado, sendo que a disponibilidade da ferramenta pela
BRASKEM S.A. colaborou para a escolha.
Segundo a ASPEN PLUS (2016), o software inclui um conjunto de propriedades
físicas, de processos com gases e equação orientada para modelagem, sendo o
ASPEN PLUS amplamente utilizado nas indústrias quimicas, petroquimicas e de
refino, devido a confiabilidade e acuracidade da simulação.

4.3 A escolha do modelo de convergência.
A construção do método de convergência para a destilação será baseada por
RUSSEL (RUSSEL, 1983), convergindo sobre a tolerância de erro entre o ciclo
simples e o ciclo complexo. As estimativas iniciais foram obtidas da destilação por
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“shortcut”, que utiliza o método FENSKE para computar as bandejas mínimas
necessárias e o método de Underwood para computação da razão de refluxo mínimo.
A decisão foi baseada seguindo o Capítulo 3.20.2 da Revisão Bibliográfica,
onde Góray e Sorensen (2014) afirmam que nas primeiras fases de concepção, um
estudo de caso rigoroso não é necessário nem conveniente, devido ao grande esforço
na simulação e necessidade de se ter uma computação avançada.

4.4 A escolha modelo de equação líquido - vapor.
Os modelos de destilação podem ser aplicados para prever e avaliar o
desempenho de diferentes alternativas de concepção. A especificação do destilado
deve ser definida de forma adequada, por exemplo, em termos de pureza do produto
ou da recuperação, através da taxa de vazão do produto relacionada ao refluxo, de
forma a permitir comparações válidas.
Um modelo de simulação de um processo existente pode ser construído e
ajustado para coincidir com o desempenho da planta atual. Uma vez que o modelo é
avaliado com sucesso contra os dados do sistema, pode ser utilizado para avaliar o
comportamento de novos casos para as modificações de concepção propostas.
Embora isso pareça simples, o esforço envolvido na representatividade de um modelo
para prever os dados pode ser considerável.
No Quadro 8 da revisão bibliográfica, Góray e Sorensen (2014) descreveram
as principais características das Equações Cúbicas de Estado. Baseado nestas
características citadas, em conjunto com o fluxograma de seleção de um modelo de
equação líquido - vapor apresentado na Figura 11, optou-se em modelar os sistemas
termodinâmicos deste estudo na proposta de SOAVE REDLICH KWONG (R – K - S),
pois atendem todos os requisitos para a simulação desejada.
Levou-se ainda em consideração a opinião de Goodwin et al. (2010), também
citada na Revisão Bibliográfica, no qual diz que além das Equações de Estado de
Peng-Robinson e de Soave-Redlich-Kwong serem as equações cúbicas as mais
populares na academia e na indústria, elas são amplamente utilizadas para calcular
as propriedades de componentes puros e, mais importante, VLE de baixa e alta
pressão.

79

4.5 Fluxograma da simulação da fracionadora convencional de eteno no ASPEN
PLUS.
A coluna simulada foi predefinida como criogênica durante a simulação devido
a temperatura da alimentação e operação da coluna existente ser abaixo de zero grau
Célsius.
Na Figura 13, pode-se observar o fluxograma da simulação da coluna
convencional de eteno.
Figura 13 – Fluxograma da simulação da fracionadora convencional de eteno no ASPEN
PLUS.

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.
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Nota-se tambem na Figura 13, que a retirada do destilado no estágio 10 não foi
considerada devido a ausência de leves na composição de alimentação da torre
durante a simulação.
O sistema traz como parte integrante da destilação os refervedores e os
condensadores, ambos trocadores tipo Kettle (conforme o projeto original).
O número de estágios foi de 157 e a alimentação foi realizada na bandeja 128,
respeitando os parâmetros reais da fracionadora.

4.6 Simulação da fracionadora de eteno com Recompressão Mecânica de Vapor
(MRV).
Os simuladores de estado estacionário resolvem as incógnitas no modelo de
destilação utilizando vários algorítmos embutidos no sistema. Isso inclui,
necessariamente, os refervedores e os condensadores como parte do próprio módulo
da coluna de destilação. Desta forma, o usuário não precisa definir as correntes de
reciclo (como o refluxo ou os vapores que provem do refervedor) ou resolver o sistema
da destilação definindo manualmente a sequência do cálculo (REN et al, 2004).
Para a simulação da fracionadora de eteno utilizando a recompressão do vapor,
o refervedor e o condensador integram uma única unidade, ao invés de unidades
individuais.
O refluxo para a torre é proveniente da condensação do vapor da descarga do
do compressor, após o refervedor.
No software ASPEN PLUS, a fracionadora com bomba de calor é modelada de
forma a se manter, ao máximo, a configuração dos periféricos da coluna convencional,
assim, o tamanho dos refervedores foram preservados.
Parte do vapor de eteno da descarga do compressor é condensado com
propeno refrigerante à -35ºC (já disponível no sistema convencional) em um
condensador auxiliar. Apesar da necessidade observada devido ao excesso de eteno
vaporizado na descarga do compressor, nota-se que quanto maior for a utilização do
sistema auxiliar de condensação, menor será a otimização energética do sistema.
Adicionalmente no vaso de refluxo, foi inserido um vent responsável por enviar
a parcela do eteno não condensado nos refervedores para a sucção do compressor.
Buscou-se a minimização da vazão deste vent do vaso de refluxo para a otimização
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do sistema, este cuidado se deve porque quanto maior for o reciclo do gás para a
sucção do compressor, maior será a potência exigida pelo equipamento e maior será
a necessidade do uso do sistema auxiliar de condensação.
Na Figura 14, pode-se observar o fluxograma da simulação da coluna
fracionadora de eteno com recompressão mecânica de vapor.
Figura 14 – Simulação da fracionadora de eteno no ASPEN PLUS com o sistema de
recompressão de vapor

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES.

Neste Capítulo são apresentados os resultados das simulações em estado
estacionário desenvolvidas com a aplicação do software ASPEN PLUS, assim como
são discutidos os pontos mais relevantes dos dados, comparando-os entre a demanda
energética de um sistema de fracionamento convencional e a demanda energética de
uma destilação aplicando a técnica de recompressão mecânica de vapor.

5.1 Simulação da fracionadora convencional de eteno.
O modelo de destilação simples “shortcut” inicialmente utilizado, forneceu os
dados de composição de alimentação da coluna e a especificação desejada de 99,9%
mol de pureza de eteno no produto destilado. No entanto, os parâmetros e variáveis
encontrados pelo método simples (shortcut) foram substituidos no input do software
ASPEN PLUS, baseados nos valores reais de operação e de projeto da fracionadora
de eteno em estudo a fim de tornar o modelo rigoroso. Desta forma, após convergir o
modelo desejado no simulador, os cálculos do número de estágios da coluna, pressão
ideal do sistema, diâmetro da coluna, taxa de refluxo e estágio ideal de alimentação
tornaram-se irrelevantes.
As condições de alimentação da coluna em operação é demonstrada na Tabela
1, comparando-as com os valores utilizados durante a simulação no ASPEN PLUS.
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Tabela 01 – Composição da alimentação da coluna real e os valores considerados na
simulação da coluna convencional.
Valores utilizados
Condições de Alimentação
Valores reais
na simulação
Componentes

Parâmetros

Eteno (% mol)

0,756

0,78

Etano (% mol)

0,204

0,22

Metano (% mol)

0,002

0

Hidrogênio (% mol)

0,0149

0

Propeno (% mol)

0,012

0

Propano (% mol)

0,01

0

CO (% mol)

0,001

0

Acetileno (% mol)

0,0001

0

Temperatura (°C)

-19,0

-19,0

Pressão (kgf/cm2)

23,5

23,5

103 278

101 000

99,9 mol de eteno

99,9% mol de eteno

1,78 mol eteno

< 2 % mol eteno

Vazão mássica (kg.h-1)
Especificação da Pureza do destilado
coluna
Esgotamento

Fonte: autor, dados e condições reais da operação da fracionadora de eteno, em 2016.

Nota-se na Tabela 1, que não considerou-se as frações leves (ex: Metano,
Hidrogênio, Monóxido de Carbono e Acetileno) e as frações de Propeno, Propano na
composição de alimentação da coluna simulada por entender ser despresáveis no
ponto de vista de avaliação da demanda energética no sistema de separação do eteno
durante a destilação.
Na termodinâmica, é desejável operar a coluna à uma pressão tão baixo quanto
possível para se obter uma melhor separação (REN et al, 2004 b). No entanto, a
pressão da coluna convencional é governada pelas utilidades disponíveis para o
sistema de aquecimento (refervedor) e resfriamento (condensador). Desta forma, a
pressão utilizada para o modelo da coluna convencional foi de 19,5 kgf/cm2, a mesma
pressão de operação da fracionadora real.
5.1.1 Validação do modelo e das propriedades físicas da coluna.
As propriedades físicas e a fase de equilíbrio previstos por um programa de
simulação de processo deve ser sempre validado através da comparação com as
medições experimentais. Não é necessário comparar cada parâmetro previsto pelo
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modelo com os dados reais, mas qualquer parâmetro que possui uma influência
significativa sobre o projeto deve ser confirmado (SINNOTT e TOWLER, 2013).
Segundo Goodwin et al. (2010), antes de se avaliar a eficiência energética na
destilação, é importante que sejam feitas comparações e validações do modelo antes
de se indicar a melhor opção de configuração.
Na Tabela 2 é demonstrada a comparação entre os principais dados reais da
coluna em operação, obtidos através de um historiador disponível na planta - PI
Process Book Instrumentation e os dados previstos pelo modelo de Soave Redlich
Kwong adotado durante a simulação da coluna convencional. Os dados reais foram
tratados e excluem as oscilações e os problemas operacionais inerentes ao processo,
de forma a transmitir de maneira representativa às principais variáveis da coluna
durante 6 meses de operação assistida, que correspondem ao período de Junho de
2016 até Novembro de 2016.
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Tabela 02 – Desvios encontrados entre os principais parâmetros reais da coluna em
operação e os parâmetros previstos da simulação da coluna convencional.
Principais parâmetros da
Unidade de Operação Real
Previstos na
Desvio
coluna
medida
da Coluna
Simulação
(%)
kg.h-1

101278

101000

0,3%

°C

-19

-19

0,0%

kgf/cm2

23,5

23,5

0,0%

kg.h-1

420129

419728

0,1%

-

4,320

4,318

0,0%

% mol eteno

99,95

99,98

0,0%

Produção do Destilado Total

kg.h-1

78919

78919

0,0%

Vazão de Refluxo

kg.h-1

340932

340809

0,0%

Vazão de Fundo

kg.h-1

22081

22081

0,0%

% mol eteno

0,73

0,72

1,4%

Pressão de operação (topo)

kgf/cm2

19,64

19,7

-0,3%

Pressão de operação (fundo)

kgf/cm2

20,71

20,74

-0,1%

Temperatura do Topo

°C

-31,2

-31

0,6%

Temperatura do Fundo

°C

-6,99

-7,11

-1,7%

Temperatura do Refluxo

°C

-33,01

-32,7

0,9%

P. sucção da B. de Refluxo

kgf/cm2

18,7

18,7

0,0%

P. descarga da B. de Refluxo

kgf/cm2

25,1

25,1

0,0%

Vazão de Alimentação
Temperatura de Alimentação
Pressão da Alimentação
Vazão de Topo (Retificação)
Razão Refluxo/Retirada
Pureza do Destilado

Composição de Fundo

Fonte: autor, baseado nos dados reais de 6 meses da coluna em operação e dos dados
previstos na coluna convencional simulada.

A maioria dos desvios observados apresentam-se inferiores a 1%, sendo que
os maiores estão associados a temperatura da seção de esgotamento, com -1,7% (de
-6,99 ºC real para -7,11 ºC previstos na simulação) e a composição de fundo da
coluna, com 1,4% de desvio (de 0,73 % para 0,72 % mol de eteno).
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Apesar das diferenças observadas, os desvios podem ser considerados não
representativos para este estudo, pois aparentemente não impactam de forma
significativa na avaliação energética da coluna (conforme Tabela 3) e não compromete
a especificação das correntes (fundo e destilado).
Na Tabela 3 é demonstrada uma comparação entre a demanda energética da
coluna real em operação e a coluna convencional simulada no ASPEN PLUS. Os
dados reais referem-se a média dos valores encontrados no histórico de 6 meses de
operação assistida e estável da coluna em questão.
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Tabela 03 – Comparação e desvios entre a demanda energética real da coluna em
operação e a demanda energética prevista na simulação da coluna convencional de
eteno.
Parâmetros
Unidade
Real
Simulação Desvio
Demanda energética no
refervedor

GJ.h-1

58,29

58,29

0,0%

Demanda energética no
condensador

GJ.h-1

142,71

142,71

0,0%

Vazão de C3R no refervedor

kg.h-1

145181,02

144000,00

-0,8%

Temperatura de C3R no
refervedor

°C

3,98

3,90

-2,1%

Pressão de C3R no
refervedor

kgf/cm2

5,97

5,99

0,3%

Vazão de C3R no
condensador

kg.h-1

329471,01

332001,00

0,8%

Temperatura de C3R no
condensador

°C

-40,07

-40,20

0,3%

Pressão de C3R no
condensador

kgf/cm2

2,01

1,99

-1,0%

Potência requerida no 3º
estágio compressor de C3R
(ciclo fechado)

KW

4672,07

4706,40

0,7%

Potência requerida no 1º
estágio compressor de C3R
(ciclo fechado)

KW

3589,55

3617,11

0,8%

Demanda energética bomba de refluxo

KW

165,79

165,79

0,0%

Demanda energética do
compressor de C3R

KW

26198,2

26324,0

0,5%

Demanda energética total
por tonelada de eteno

GJ.t-1

3,746

3,751

0,1%

Fonte: autor, baseado nos dados reais de 6 meses da coluna em operação e dos dados
previstos na simulação da coluna convencional simulada.

A maioria dos desvios energéticos observados apresentam-se entre +1% e 1%, sendo que o maior desvio observado encontra-se na temperatura do propeno
refrigerante utilizado no refervedor, com -2,1% (de 3,98 ºC real para -3,90 ºC previstos
na simulação).
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Os desvios observados não apresentam níveis suficientes para descaracterizar
a representatividade da coluna convencional simulada, de forma que a demanda
energética total por tonelada de eteno apresenta desvio de 0,1%, atestando a
aderência do modelo escolhido – SRK (de 3,746 GJ/t na coluna convencional para
3,751 GJ/t na coluna com recompressão de vapor).

5.2 A pressão de operação da coluna e do compressor na recompressão mecânica
de vapor.
Como apresentado na revisão bibliográfica, para o sistema de fracionamento
com recompressão mecânica de vapor, torna-se capaz a operação da coluna com
valores de pressão menores dos que as pressões exigidas pelas

colunas

convencionais. Isto se deve pelo sistema integrado refervedor-condensador.
Uma das vantagens principais para o sistema de recompressão direta do vapor
é a possibilidade de se operar a coluna com uma pressão de operação mais baixa do
que a de uma coluna convencional, pois as condições das utilidades para
condensação e aquecimento da torre deixam de limitar o sistema devido à integração
comum de refervedor-condensador.
RENT et al (2012) descreve que a pressão de operação de uma coluna com
recompressão de vapor depende de várias considerações de otimização e o
compressor é um equipamento chave na configuração do sistema.
A pressão de funcionamento da coluna, que é também a pressão na sucção do
compressor, é fixada com base na taxa ideal de compressão. Uma redução adicional
na pressão de operação da coluna requer um estágio adicional do compressor, com
consequente custo adicional (CHOUDHARI, 2012).
Na figura 15, são demonstrados os valores previstos na simulação da
destilação com recompressão mecânica de vapor, referentes as variações da pressão
da coluna e o impacto na potência requerida do compressor do vapor de topo.
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Figura 15 – Variação da pressão da coluna com recompressão de vapor e a potência
requerida pelo compressor.

Pressão (kgf/cm2)
Potência Requerida (KW)

14,0
13,6
13,2
13,0
12,4
12,0
11,6
11,1
7135,6 5680,0 5280,0 4998,5 4954,5 4968,3 4976,7 4990,7

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

Verifica-se na Figura 15, que operar a coluna com recompressão de vapor à
pressão elevada significou aumentar a potência requerida pelo compressor. Este
consumo adicional esta associado à dificuldade para a separação do eteno – etano.
Para estes casos específicos, pressão elevada na coluna significou operar o
compressor com pressão mais elevada na descarga, de forma a fornecer o calor
necessário para os refervedores da coluna e obter pressão suficiente para possibilitar
o refluxo da torre.
A Figura 15 demonstra ainda que a potência requerida pelo compressor
diminuiu de maneira acentuada até a redução da pressão para 13,0 kgf/cm2, e menos
acentuada durante a redução da pressão de 13,0 kgf/cm2 até 12,4 kgf/cm2. Pressões
menores que 12,4 kgf/cm2 causaram elevação da potência de compressor devido ao
aumento do diferencial de pressão (delta P) entre a sucção e a descarga do
equipamento, ou seja, pressão muito reduzida no sistema exige maior esforço de
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compressão e, necessariamente, estágios adicionais deverão ser implementados no
compressor, aumentando a potência e o consumo de energia do equipamento.
A pressão de descarga do compressor foi mantida tão baixa quanto possível
para se reduzir a potência requerida do compressor, porém, houve um limite para a
redução devido a necessidade de um diferencial de pressão para permitir a admissão
do refluxo na torre. Segundo os principais fabricantes, para os compressores
politrópicos a eficiência operacional é de 75%, desta forma, optou-se em simular o
compressor seguindo esta recomendação.
A Figura 16 demonstra a relação entre a pressão da coluna e o consumo de
energia nos trocadores de calor do sistema.

Figura 16 – Variação da pressão da coluna com recompressão e a demanda energética dos
trocadores de calor.

Pressão (kgf/cm2)
Consumo Refervedor (GJ.h-1)
Consumo Condensador (GJ.h-1)

14,0
78,7
58,6

13,6
74,4
55,6

13,2
72,5
52,9

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

13,0
72,0
52,1

12,4
71,0
51,2

12,0
71,6
51,6

11,6
72,1
51,8

11,1
72,9
52,2
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Verifica-se na Figura 16, que operar a coluna com recompressão de vapor à
pressão elevada significou maior consumo energético nos refervedores e no
condensador auxiliar.
Durante a simulação, definiu-se a pressão de operação da torre visando obter
uma taxa de compressão ótima do vapor de eteno e um diferencial de temperatura
adequado para suprir o aquecimento necessário no refervedor de fundo da
fracionadora de eteno. Estes fatores foram importantes para decifrar o menor
consumo especifico de energia previsto para o sistema.
A Figura 17 demonstra como foi o comportamento do SEC de acordo com a
alteração da pressão da coluna.

Figura 17 – Variação da pressão da coluna com recompressão de vapor e o consumo
específico de energia.

Pressão (kgf/cm2)
SEC (GJ/t eteno)

14,00
2,81

13,60
2,65

13,20
2,58

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

13,00
2,55

12,42
2,52

12,00
2,54

11,60
2,55

11,10
2,56
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Conforme a Figura 17, o menor consumo específico de energia para a coluna
simulada foi à pressão de 12,42 kgf/cm2 no topo, que correspondeu a uma
temperatura de -46ºC na seção de retificação. O fundo da coluna correspondeu a uma
pressão de 13,67 kgf/cm² e uma temperatura de -24°C.

5.3 A transferência de calor entre o condensador e o refervedor na simulação com
recompressão de vapor.
No caso da recompressão mecânica de vapor, diminuir a diferença de
temperatura entre a descarga do compressor e a seção do esgotamento da coluna
pode implicar no aumento do tamanho do refervedor, no entanto, também reduz a
necessidade de compressão do gás, com consequente redução do tamanho e
consumo de energia do compressor.
A diferença de temperatura entre a saída do refervedor e a temperatura do
eteno comprimido que migra para o refervedor é a maior variável que afeta a
performance do compressor.

5.3.1 A alimentação da coluna com recompressão de vapor durante a simulação.
Durante a simulação da coluna por recompressão mecânica de vapor, optouse por utilizar uma válvula de pressão diferencial a jusante da entrada da coluna, a fim
de se reduzir a pressão e a temperatura de alimentação e mudar a característica do
hidrocarboneto para liquido saturado.

5.4 Comparação da pressão entre a coluna convencional e a coluna por recompressão
mecânica de vapor.
Como discutido no capítulo 5.2.1, reduzindo a pressão de operação de uma
coluna, reduz-se também a temperatura no condensador e no refervedor, com
consequente diminuição da demanda energética do sistema. A alteração da pressão
de operação pode, por conseguinte, apresentar uma oportunidade para manipular as
temperaturas dos trocadores de calor. Nas colunas de destilação de eteno, nas quais
operam a temperaturas criogênicas, fluidos refrigerantes são necessários para a
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condensação. A pressão operacional da coluna impacta significativamente a
temperatura da evaporação do refrigerante no condensador. Além disso, o refervedor
da coluna pode proporcionar um trocador de calor útil para o ciclo de refrigeração
rejeitar calor a partir do seu condensador. A eficiência energética do ciclo de
refrigeração pode ser aumentada através da redução da temperatura do condensador.
O refervedor da coluna pode agir como um dissipador de calor e a pressão de
operação da coluna pode, por vezes, ser manipulada para aumentar a eficiência
energética de um ciclo de refrigeração através da redução da necessidade de energia
na compressão.
As Figuras 18 e 19 apresentam aos perfis de pressão em função do número de
estágios para a simulação de coluna convencional e para a coluna com recompressão
de vapor, respectivamente.

Figura 18 – Perfil de pressão da fracionadora de eteno convencional.

Pressão (kgf/cm2)
Estágio

19,73
1

19,85
19

20,00
42

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

20,15
66

20,30
88

20,45
111

20,60
135

20,75
157
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Figura 19 – Perfil de pressão da fracionadora de eteno à recompressão de vapor.

Pressão (kgf/cm2)
Estágio

12,42

12,56

12,71

12,87

13,03

13,18

13,33

13,44

1

22

46

69

93

117

140

157

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

Verifica-se na Figura 18 que a pressão de operação da coluna convencional
(com ciclo de refrigeração) é maior do que a pressão da coluna disposta com
recompressão mecânica de vapor (Figura 19). A pressão da coluna por recompressão
mostrou ser um parâmetro de elevada importância, além de influenciar na
determinação do dimensionamento do compressor a ser utilizado, altera também a
razão de compressão e, consequentemente, a potência consumida no compressor.

5.4.1 Avaliação dos perfis de temperatura entre as colunas simuladas.
Para realizar esta avaliação, foram considerados os dados resultantes da
simulação do fracionamento convencional de eteno e a simulação da coluna com
recompressão mecânica de vapor. As Figuras 20 e 21 apresentam os perfis de
temperatura em função do número de estágios para os dois casos, respectivamente.
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Figura 20 – Perfil de temperatura da fracionadora de eteno convencional.

Temperatura (°C)
Estágio

-30,4

-28,5

-25,0

-21,5

-18,0

-14,5

-11,0

-7,5

1

90

120

132

138

143

149

157

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

Figura 21 – Perfil de temperatura da fracionadora com recompressão de vapor.

Temperatura (°C)
Estágio

-46,0

-42,7

-39,4

-36,1

-32,8

-29,5

-26,2

-23,7

1

81

118

134

141

145

150

157

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

96

Verifica-se nas Figuras 20 e 21, que os perfis de temperatura são diferentes,
bem como as temperaturas da base (-7,5ºC na coluna convencional e - 23,7ºC na
coluna com recompressão) e do topo (- 31ºC na coluna convencional e - 46ºC na
coluna com recompressão de vapor). A diferença está associada a alteração da
pressão da coluna MRV, com consequência na redução da temperatura do refervedor
e do condensador deste sistema.

5.4.2 Avaliação das frações de liquido do etano e eteno em função dos estágios.
Comparando as colunas simuladas, nota-se a maior facilidade na separação
do eteno no fracionamento da coluna com recompressão mecânica de vapor. Esta
facilidade está associada a alteração do ponto de equilíbrio liquido-vapor devido a
mudança do perfil de pressão e temperatura da coluna, que são menores quando se
comparadas com a destilação convencional do eteno.
Ainda devido a facilidade na separação do eteno pelo sistema MRV, optou-se
por alterar o estágio de alimentação da coluna (da bandeja 128 na coluna
convencional para a bandeja 120 da coluna por recompressão), visto que esta é uma
opção real já que a coluna pode ser alimentada em 3 pontos distintos (estágios 120,
124 e 128, segundo a descrição do projeto).
As Figuras 22 e 23 apresentam os perfis de liquido do etano e do eteno na
coluna convencional e na coluna disposta com recompressão mecânica de vapor.
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Figura 22 – Perfil de composição da fracionadora de eteno convencional.

Fração molar (V) - Eteno

1,00

0,90

0,75

0,60

0,45

0,30

0,15

0,05

Fração molar (V) - Etano
Estágio

0,00
1,00

0,10
106

0,25
126

0,40
134

0,55
140

0,70
144

0,85
150

0,95
157

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.

Figura 23 – Perfil de composição da fracionadora de eteno por recompressão de vapor.

Fração molar (V) - Eteno

1,00

0,84

0,70

0,56

0,42

0,28

0,14

0,04

Fração molar (V) - Etano

0,00

0,16

0,30

0,44

0,58

0,72

0,86

0,96

Estágio

1,00

104

132

138

142

146

151

157

Fonte: simulação feita pelo autor no ASPEN PLUS.
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Comparando os resultados apresentados nas Figuras 22 e 23, nota-se que a
fase de alimentação foi transferida da bandeja 128 (destilação convencional) para a
bandeja 120 (fracionamento com recompressão de vapor). Os perfis de colunas não
mostraram uma ampla região plana entre as bandejas, indicando que a separação
está acontecendo em todos os estágios da coluna. Mesmo com a redução da pressão
do sistema com recompressão de vapor, não há muitas bandejas da seção de
separação (conforme Figura 23). Secções com variações muito pequenas na
composição também poderiam ser um indicativo de regiões muito próximas. O efeito
do aquecimento ou resfriamento da corrente de alimentação sobre a composição da
coluna foi discutida na metodologia.

5.5 Comparação dos principais parâmetros obtidos das simulações.
A Tabela 4 resume os principais resultados encontrados através das
simulações da fracionadora de eteno convencional e da fracionadora por
recompressão de vapor.
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Tabela 04 – Comparações e resultados previstos na simulação da coluna convencional e da
coluna à recompressão mecânica de vapor.

Principais Parâmetros da coluna

Unidade
Convencional
de medida
Simulada

Previstos por
Recompressão

kg.h-1

101000

101000

°C

-19

-19

Pressão da Alimentação

kgf/cm2

23,5

23,5

Estágio de Alimentação

-

128

120

Número de estágios

-

157

157

kg.h-1

419728

331708

-

4,318

3,203

Pureza do Destilado

% mol
eteno

99,99

99,98

Produção do Destilado Total

kg.h-1

78919

78919

Vazão de Refluxo

kg.h-1

340809

252789

Vazão de Fundo

kg.h-1

22081

22081

Composição de Fundo

% mol
eteno

0,72

0,78

Pressão de operação (topo)

kgf/cm2

19,7

12,42

Pressão de operação (fundo)

kgf/cm2

20,75

13,44

Temperatura do Topo

°C

-31

-46,1

Temperatura do Fundo

°C

-7,11

-23,8

Temperatura do Refluxo

°C

-32,7

-27,8

P. sucção da Bomba de Refluxo

kgf/cm2

18,7

não aplicável

P. descarga da Bomba de Refluxo

kgf/cm2

25,1

não aplicável

P. sucção do compressor (recomp).

kgf/cm2

não aplicável

12,42

P. descarga do compressor (recomp).

kgf/cm2

não aplicável

24,84

Vazão de Alimentação
Temperatura de Alimentação

Vazão de Topo (Retificação)
Razão Refluxo/Retirada

Fonte: dados obtidos através das simulações no ASPEN PLUS da fracionadora de eteno.

100

Como observou-se na Tabela 4, o volume total de produção do destilado e da
seção do esgotamento não se alteram, sendo 78.919 kg/h e 22.081 kg/h,
respectivamente. Para isto, a vazão mássica da alimentação da coluna foi mantida de

forma a não impactar no balanço de massa do sistema.
Nota-se também que no sistema de fracionamento com recompressão
mecânica de vapor, conseguiu-se atender a especificação mínima do eteno (eteno
maior que 99,9 % de pureza), assim como manteve-se a especificação de fundo da
coluna (eteno menor que 2 %mol).
A redução da pressão da coluna por recompressão de vapor (de 19,7 kgf/cm2
para 12,4 kgf/cm2) facilitou a separação da corrente de eteno no etano e tornou
exequível operar a coluna em uma razão refluxo/retirada da coluna MRV (3,20) menor
do que a coluna convencional (4,32). Outro ponto importante foi que para a
determinação da pressão, levou-se em conta a taxa de compressão do gás em estudo
e o cuidado de se inserir um compressor com uma demanda energética muito elevada.
A Tabela 4 demonstra também que no sistema convencional de destilação há
uma bomba para viabilizar a vazão de refluxo da coluna. No entanto, para o sistema
de recompressão de vapor, a bomba não é aplicavel devido ao fato que o compressor
do sistema fornece a vazão e a pressão suficiente para suprir o refluxo da coluna sem
a necessidade de bomba auxiliar.

5.6 Comparações e resultados da demanda energética das colunas simuladas.
Em um projeto de recompressão de vapor para uma coluna de destilação, a
relação entre a área de troca térmica do refervedor e a potência consumida no
compressor deve ser criteriosamente analisada.
Neste exemplo, em que hidrocarbonetos leves são destilados para separar o
eteno do etano, o desempenho da coluna foi modelado e o sistema de refrigeração foi
calculado com base nos dados históricos da demanda de energia real.
Na Tabela 5 é apresentada a comparação entre a demanda energética prevista
na simulação da coluna convencional e a demanda energética prevista na coluna por
recompressão de vapor.
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Tabela 05 – Comparação entre a demanda energética real da coluna em operação
e a demanda energética prevista na simulação da coluna convencional de eteno.
Parâmetros

Unidade

Simulação
Convencional

Previstos por
Recompressão

Demanda energética no
refervedor

GJ.h-1

58,29

70,99

Demanda energética no
condensador

GJ.h-1

142,71

51,22

Vazão de C3R no refervedor

Kg.h-1

144000,00

-

Vazão de C3R no
condensador

Kg.h-1

332000

108000

Temperatura de C3R no
condensador

°C

-40,20

-40,20

Pressão de C3R no
condensador

Kgf/cm2

1,99

1,99

Potência requerida no 3º
estágio compressor de C3R
(ciclo fechado)

KW

4672,07

4706,40

Potência requerida no 1º
estágio compressor de C3R
(ciclo fechado)

KW

3589,55

1176,65

Demanda energética bomba de refluxo

KW

165,79

-

Demanda energética do
compressor para
recompressão

KW

-

4954,51

Demanda energética do
compressor de C3R

KW

24324,94

16394,40

Demanda energética total
por tolenada de eteno

GJ.t-1

3,66

2,52

Fonte: dados obtidos através das simulações no ASPEN PLUS da fracionadora de eteno

da UNIB 3.
Verifica-se na Tabela 5 a forma de como a demanda de energia no
condensador foi influenciada pela pressão de operação, ao ponto que houve uma
redução na demanda energética de 142,71 GJ/t para 58,24 GJ/t. Neste caso
estudado, a coluna de pressão mais baixa tem uma necessidade de energia inferior,
considerando a compressão do material e o sistema de refrigeração. A Tabela 5
também ilustra o potencial benefício da redução da potência requerida no sistema de
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refrigeração a propeno refrigerante, de 24324,94 KW na coluna convencional para
16941,69 KW na coluna por recompressão, em virtude do menor uso do propeno
refrigerante no sistema com recompressão de vapor (de 332.000 kg/h para 119.000
kg/h). Nota-se, contudo, que ainda foi necessário o uso de um trocador auxiliar de
condensação no caso da destilação MRV. Uma vantagem adicional para o sistema de
recompressão de vapor foi que, diferentemente da condensação, não foi necessário
o uso de nenhum fluído refrigerante no refervedor da coluna, sendo que a vazão e a
temperatura da descarga do compressor são suficientes para fornecer calor para o
sistema. Isto somente foi possível devido a pequena diferença (menor do que 20°C)
de temperatura entre o refervedor e o condensador, sendo suficientemente pequena
para evitar o uso de ciclos de refrigeração em cascata.
Foi fundamental que a temperatura de descarga do compressor encontrada
(4,8ºC) na recompressão fosse a menor possível, haja visto que deve ser a
temperatura necessária para que a corrente supra a necessidade energética do
refervedor da coluna através do calor latente. A otimização da temperatura foi
diretamente associada à razão de compressão, sendo que nos dados obtidos, a
pressão de descarga do compressor foi de 2 vezes a pressão da sucção (pressão de
descarga: 24,84 kgf/cm2; pressão de sucção: 12,42 kgf/cm2).
A correta determinação da temperatura da descarga, a razão de compressão,
a eficiência do compressor e as propriedades termodinâmicas do fluído determinaram
o quanto representativo é o sistema, assim como qual foi a correta alocação da
potência consumida na recompressão.

5.7 Comparação do consumo específico de energia das colunas simuladas.
Com a correta aplicação do conhecimento relacionado a potência a ser
consumida na destilação e à carga térmica a ser utilizada nos trocadores, foi possível
desenvolver uma análise comparativa entre o consumo energético de cada sistema
(fracionadora convencional e por recompressão), comparando-os em GJ/t de eteno
produzido. A Figura 24 apresenta a comparação entre o consumo específico previsto
na simulação da coluna convencional e consumo específico da coluna por de
recompressão de vapor.
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Figura 24 – Comparação do consumo específico de energia - SEC.

Consumo específico de energia
4,00
3,50

3,66

GJ/t de eteno

3,00
2,50

2,52

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

GJ/t de eteno

Fracionamento
Convencional de eteno
3,66

Fracionamento com
Recompressão de Vapor
2,52

Fonte: autor.

Verifica-se que a redução do consumo de energia impacta diretamente no
coeficiente e é o principal responsável pelo resultado, uma vez que a vazão de
produção do destilado foi equivalente para as duas colunas simuladas.
A diferença do consumo de energia na recompressão mecânica de vapor
correspondeu a 1,14 GJ/t de eteno produzido (de 3,66 GJ/t na coluna convencional
para 2,52 GJ/t de eteno na coluna com recompressão), e representou uma demanda
energética 31% menor quando comparada com a coluna convencional de destilação,
em se mantendo a eficiência do sistema.
Benefícios significativos, relacionados à demanda de energia e impacto
ambiental podem ser alcançados por colunas de destilação com recompressão
mecânica de vapor. A recuperação direta do calor entre os trocadores de calor e as
fontes de uma coluna de destilação e um processo associado, bem como a
recuperação indireta de calor entre uma coluna de destilação e um ciclo de
refrigeração aberto, podem reduzir significativamente o uso de utilidades e insumos
no sistema. O grau de liberdade na concepção de uma coluna de destilação podem
potencialmente ser explorados para criar ou aumentar as oportunidades de
recuperação de calor.
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6 CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivo avaliar a técnica da destilação por
Recompressão Mecânica de Vapor (MVR) como alternativa para redução da demanda
energética na produção de eteno, em substituição a uma coluna de destilação
convencional à alta pressão, tendo como exemplo de caso uma coluna que opera em
um dos complexos petroquímicos do Brasil.
Utilizou-se o software ASPEN PLUS como ferramenta para a simulação das
colunas em estudo. Com base nos dados reais de operação da coluna existente e dos
dados calculados pelo método SKR (SOAVE REDLICH KWONG), foi possível verificar
que os desvios relacionados aos parâmetros da coluna real versus os valores
previstos na coluna convencional simulada não se apresentaram com diferenças
expressivas, de forma a validar a representatividade do modelo conforme a
recomendação de Goodwin et al. (2010).
Este estudo e modelo da coluna convencional podem ser empregados como
referência para a simulação da destilação do eteno por recompressão mecanica de
vapor, na qual é utilizado um compressor centrífugo para recuperar a energia da
corrente de topo da coluna e reaproveitá-la como fonte de calor para os refervedores
do sistema.
A técnica da recompressão de vapor apresentou a vantagem de que a coluna
responsável pela separação não necessariamente necessita ser alterada no que diz
respeito ao número de estágios, por exemplo, assim como os demais periféricos do
processo podem ser aproveitados do sistema convencional, o que torna um grande
potencial considerar projetos de adaptação em colunas existentes.
Na comparação entre o processo convencional e a coluna por recompressão
mecanica de vapor, a MVR mostrou uma redução do consumo de energia de 31%,
que está associada a facilidade de separação do eteno decorrente da redução da
pressão operacional da coluna, governada pela pressão de sucção do compressor da
corrente de topo, e pela redução do uso do propeno refrigerante (ciclo fechado), um
dos pontos chave do estudo.
O consumo específico de energia, fator utilizado industrialmente na avaliação
do processo de destilação, para o sistema convencional simulado foi de 3,66 GJ/t. Na
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avaliação realizada para a tecnica de destilação por recompressão mecânica de vapor
o valor encontrado foi de 2,52 GJ/t, mostrando que para a mesma taxa de produção
de eteno consome-se menos energia (-1,14 GJ/t de eteno).
Diante dos dados, entende-se que a coluna por recompressão de vapor é uma
tecnologia viável em termos energéticos e com potencial de melhoria em processos,
garantindo a mesma produtividade do sistema convencial dentro das especificações
necessárias do produto, bem como economia de energia significativa.
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7 RECOMENDAÇÕES

Neste trabalho, utilizou-se a opção de representar a simulação de maneira
simplificada, através do método shortcut para convergir o modelo. A recomendação
para os próximos estudos é aumentar a complexidade do modelo utilizando os
resultados deste trabalho, tanto a nível do modelo quanto no algoritmo de solução.
Por exemplo, Harwardt e Marquardt (2009) usaram uma abordagem de múltiplos
passos para a concepção de colunas internamente integrada ao calor de destilação
(HIDIC) e recompressão de vapor (VRC).
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