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RESUMO
Análises de risco de processos são feitas periodicamente em indústrias
químicas, para identificar os perigos existentes e classificar os riscos envolvidos. As
análises podem utilizar ferramentas para auxiliar o estudo dos riscos, porém para
estimar o calor que será liberado durante uma reação química e as consequências
envolvidas, essas ferramentas de análise possuem limitações. Uma opção é utilizar
os dados cinéticos da reação e realizar a modelagem computacional, para realizar
simulações de desvios da condição padrão de operação. Como exemplo de estudo
de modelagem e simulação foi escolhido a polimerização do poli(metacrilato de
metila) para a análise do perfil de energia térmica no cenário de aumento de 10, 50 e
100% na concentração do metacrilato de metila, e no cenário de falta de água de
resfriamento. A polimerização acrílica é uma reação exotérmica com grande
potencial energético, que deve ser realizada controlando a temperatura da reação. O
cenário mais crítico do processo é a reação fora de controle que causa aumento de
temperatura interna, com potencial de explosão do reator podendo causar
fatalidades e perda das instalações. O objetivo da modelagem e simulação é
mensurar o calor liberado durante a polimerização e propor barreiras de segurança
para evitar reações fora de controle, ou mitigar os efeitos causados por ela. A
modelagem proposta no trabalho, realizada no software Octave, mostrou-se eficaz
para estimar o calor que será liberado no caso de desvios da condição padrão de
operação, pois foi identificado que o aumento de temperatura estimado é de 1,6 a
2,6°C/min, portanto foi possível estabelecer que as barreiras de proteção deveriam
atuar com aumentos de temperatura a partir de 5°C/min para prevenir reações fora
do controle.

Palavras Chaves: análise de risco; reação descontrolada; modelagem; simulação;
polimerização acrílica

ABSTRACT

Application of the simulation of thermal energy profile polymerization for
process hazard analysis
Process hazard analyzes are carried out periodically in chemical industries to
identify existing hazards and classify the risks involved. These analyzes often use
tools to assist in the study of risks, but to estimate the heat that will be released
during a chemical reaction and the consequences involved, these tools have
limitations. One option is to use the reaction kinetic data and perform computational
modeling to simulate deviations from the standard operating condition. As an
example of a modeling and simulation study, the polymerization of poly(methyl
methacrylate) was chosen for the analysis of the thermal energy profile in the
scenario of a 10, 50 and 100% increase in methyl methacrylate concentration, and
on the scenario of lack of cooling water. Acrylic polymerization is an exothermic
reaction with great energy potential, which must be carried out by controlling the
reaction temperature. The most critical scenario of the process is a runaway reaction
that causes an increase in internal temperature, with the potential to explode the
reactor, which can cause fatalities and loss of facilities. The objective of modeling
and simulation is to measure the heat released during polymerization and to propose
safety barriers to avoid runaway reactions, or to mitigate the effects caused by it. The
modeling proposed in the work, performed in the Octave software, proved to be
effective in estimating the heat that will be released in case of deviations from the
standard operating condition, as it was identified that the estimated temperature
increase is 1.6 to 2.6°C /min, therefore, it was possible to establish that the protective
barriers should act with temperature increases from 5°C/min to prevent runaway
reactions.

Keywords: hazard analyses; runaway reaction; modeling; simulation; acrylic
polymerization.
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1 INTRODUÇÃO
Conhecer os perigos envolvidos nos processos químicos é fundamental para
garantir a segurança dos funcionários, dos moradores ao redor da indústria, e do
meio ambiente. Para identificar os perigos e analisar os riscos, geralmente as
indústrias químicas possuem um gerenciamento de segurança de processos (em
inglês PSM – Process Safety Management), que tem como principais objetivos:
identificar os perigos das matérias primas, perigos da reação química, prevenir e
mitigar os riscos, garantir procedimentos e treinamentos para os funcionários,
investigar incidentes, gerenciar mudanças. Realizar análise de risco de processos
também é necessário para atendimento a requisitos legais (CETESB, INEMA,
FEPAM, INEA, entre outros).
Durante os levantamentos dos perigos e riscos dos processos são utilizadas
algumas ferramentas para auxiliar nas análises, onde é possível identificar qual a
frequência de ocorrer esse cenário e qual a consequência dele. Porém a análise da
consequência em cenário envolvendo reação química pode ser complexo, pois a
busca por cenários verídicos, e a verificação se a consequência está exagerada ou
negligenciada, é limitada com o uso dessas ferramentas de análises.
Dos 167 incidentes reportados nos Estados Unidos de 1980 a 2001, 130
foram classificados como reações conhecidas, e a polimerização é o terceiro tipo de
reação mais frequente, representando 21 incidentes. Sete deles são atribuídos a
polimerizações envolvendo monômeros acrílicos (ésteres de acrilato e ésteres de
metacrilato) ou estireno (KALFAS; KRIEGER; WILCOX, 2009). Kummer e Varga
(2021) afirmam que cerca de 120 artigos em revistas científicas foram publicados
todos os anos na última década em que fuga térmica é uma palavra-chave. Portanto
no presente trabalho serão propostas barreiras de segurança através dos dados da
modelagem de polimerizações acrílicas e simulações de desvios durante o
processo, com o objetivo de evitar reações fora do controle, ou mitigar as possíveis
consequências delas.
Polímeros acrílicos são produzidos a partir de ácido metacrílico, ácido acrílico
e outros componentes. Essa classe de polímeros possui características de boa
dureza, ductilidade, aparência estética e resistência a intempéries, sendo utilizados
para diversos produtos como tintas, revestimentos, na construção civil, ligantes e
revestimento para papel (MARKET RESEARCH, 2020).
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A polimerização via radical livre é uma das vias de síntese mais importantes
para a obtenção de polímeros acrílicos. Os monômetros acrílicos são altamente
reativos e capazes de sofrer uma rápida polimerização, gerando calor excessivo se
não controlados adequadamente. A polimerização pode ser feita em reatores
batelada, semi-batelada ou reatores contínuos. O processo mais comum consiste
em adicionar monômeros e iniciadores, controlando a temperatura da reação. Para
controle do processo é fundamental que tenham instrumentos de controle e
automação, para conter a exotermia que é gerada em um curto espaço de tempo,
não podendo depender da ação humana para conter o calor gerado.
Para evitar reações fora do controle é necessário conhecer os mecanismos
das reações, proporcionalidade entre os reagentes, diluentes e inibidores, e
instrumentação de segurança para detectar e prevenir condições perigosas. Para
garantir o gerenciamento de risco de processos, são utilizadas ferramentas de
análise de risco que envolvem times multidisciplinares de profissionais e são
reunidas informações sobre o processo, a reação e os equipamentos, com o objetivo
de criar cenários com causa e efeito dos perigos envolvidos. Posteriormente é
verificado se o risco desse cenário é aceitável, e se são necessárias recomendações
para minimizar ou excluir os riscos. Porém para estimar o calor que será liberado
durante uma reação química e as consequências envolvidas, essas ferramentas de
análise possuem limitações.
Conhecendo-se a cinética da reação, dados de entalpia e do sistema
reacional, é possível modelar o processo químico, e realizar simulações de eventos
perigosos. Os dados cinéticos podem ser obtidos experimentalmente em laboratório
ou na literatura. Com os resultados das simulações, a análise de risco fica mais
confiável, pois os cenários são avaliados quantitativamente e podem ser propostas
barreiras de segurança mais eficazes para evitar reações fora do controle.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Aplicação da simulação do perfil de energia térmica na reação exotérmica do
poli(metacrilato de metila) para propor barreiras de segurança durante a análise de
risco de processo, com a finalidade de prevenir reações fora de controle.
2.2 Objetivos Específicos
1) Modelar a cinética da reação de polimerização acrílica do metacrilato de
metila (MMA) com azobisisobutironitrila (AIBN) na presença de solvente
tolueno para formação do poli(metacrilato de metila) (PMMA), utilizando a
ferramenta computacional Octave;
2) Simular um aumento de 10, 50 e 100% na concentração de MMA e quanto
esse aumento interfere no perfil térmico da reação;
3) Simular falta de água de resfriamento e quanto interfere no perfil térmico da
reação;
4) Propor barreiras de segurança para evitar reações fora de controle, ou mitigar
os efeitos causados por ela;
5) Adaptar a modelagem em Octave para utilizar os dados cinéticos de outras
polimerizações acrílicas, ou outras dimensões de reatores.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Análise de risco de processo
Toda indústria química que manipula produtos perigosos, como inflamáveis,
corrosivos ou tóxicos, ou realiza reações envolvendo temperatura e pressão,
apresenta riscos para a sociedade e o meio ambiente. É fundamental que cada
indústria tenha mapeado os perigos envolvidos no seu processo, e ações de
eliminação ou mitigação dos riscos.
Com o desenvolvimento acelerado no setor químico devido às novas
tecnologias cada vez mais acessíveis, atrelado ao aumento na demanda dos
produtos de consumo, as fábricas e os volumes de produção vêm aumentando
gradativamente. Mesmo durante a operação normal das indústrias químicas, os
perigos existem, porém mantendo os controles de processo sob condições
aceitáveis, não há risco às pessoas e ao meio ambiente. Para que ocorra um
cenário de incidente, é necessário que ocorra um evento inicial como um vazamento
ou uma reação fora de controle. (SELLA, 2014).
Para analisar esses cenários de eventos perigosos existem diversas
metodologias e ferramentas de análise de risco que possuem como objetivos
principais: (TONINI, 2018)
• Mapear perigos e riscos dos processos químicos, identificando os
cenários perigosos possíveis para o processo estudado;
• Identificar os impactos desses cenários perigosos nas pessoas,
instalações e/ou meio ambiente;
• Mapear as barreiras de proteção existentes e caso necessário propor
novas medidas de controle;
• Treinar os funcionários nos riscos existentes no processo;
• Prevenir acidentes.
As análises de risco avaliam a probabilidade e a consequência dos eventos.
Se o risco identificado é aceitável ou não, pode ser determinado comparando-o a
uma tolerância de risco especificada. As análises geralmente começam com a
determinação da probabilidade de ocorrência do evento perigoso que é onde o
desvio excede o limite operacional seguro do processo, resultando em perda de
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contenção, liberação de materiais perigosos ou outra consequência indesejável.
Essas análises requerem uma estimativa da probabilidade de que o evento inicial
ocorra e a probabilidade de que as barreiras de proteção não operem, permitindo
que o evento perigoso ocorra. (SUMMERS; HEARN, 2012)
“Um programa de segurança deve ter o comprometimento de todos os níveis
dentro da organização. À segurança deve ser dada importância igual à produção”
(CROWL; LOUVAR, 2011). Além de garantia de continuidade operacional, as
análises de riscos evitam também investigações legais e possíveis multas à
companhia, uma vez que as Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança
e medicina do trabalho, são de “observância obrigatória pelas empresas privadas e
públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário”, que possuam empregados regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (GUIA TRABALHISTA, 2016). A NR-12
define “referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para
garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos
mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho” e a NR-20 é a
norma que estabelece os requisitos para gerenciamento de saúde e segurança no
trabalho com atividades envolvendo inflamáveis e combustíveis.
3.1.1 Risco e Perigo
A CCPS (2021) define perigo como “uma característica química ou física
inerente que tem o potencial de causar danos a pessoas, propriedades ou meio
ambiente”. Segundo Stoessel (2008) o perigo na indústria química resulta da
presença simultânea de três elementos:
1) Ameaça decorrente das propriedades de substâncias processadas, reações
químicas, liberação descontrolada de energia ou de equipamentos.
2) Falha que pode ser de origem mecânica ou decorrente de erro humano, seja
durante a operação ou durante o projeto do processo. Eventos externos,
como condições climáticas ou catástrofes naturais.
3) Falha não detectada em um sistema, como perigos não identificados durante
a análise de risco, medidas insuficientes tomadas, ou modificações no
processo ou falta de manutenção.
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Tonini (2018) associa os perigos de um processo químico as características
dos produtos (inflamável, combustível, tóxico, oxidante etc.) e as condições de
operação (pressão, temperatura, rotação, etc.) e ressalta a importância de mapeálos robustamente.
Para Summers e Hearn (2012) risco é o resultado do desvio entre a operação
esperada e está diretamente relacionado ao desenho do processo e à cultura de
segurança do local. A prevenção de perdas busca identificar esses desvios e reduzir
sua frequência de ocorrência ou consequência do impacto. Um programa efetivo de
gerenciamento de segurança de processo previne que esses desvios se propaguem
em eventos perigosos.
O risco, para Stoessel (2008), é classificado como uma medida de dano
ambiental, lesão humana, ou perda econômica considerando a probabilidade de
incidente e da magnitude da perda ou lesão. Simplificadamente, o risco pode ser
expresso como o produto da frequência e a consequência de um incidente (risco =
frequência x consequência).
Para resumir as diversas definições de perigo e risco, é possível dizer que
perigo é a fonte com potencial de causar danos e o risco é o resultado da exposição
ao perigo. (TONINI, 2008)
3.1.2 Ferramentas de análise de risco
Conforme descrito no item anterior, o risco é função do evento iniciador, às
consequências desse evento e a probabilidade de ele ocorrer. A correlação entre
essas dependentes pode ser estipulada por uma matriz, chamada de matriz de
aceitabilidade de risco, um exemplo pode ser verificado na figura 1, onde um dos
eixos representa a frequência de ocorrência no cenário analisado, podendo ser
classificado de improvável a frequente, e o outro eixo representa a severidade, que
pode ser classificada de baixa a catastrófica. O cruzamento dos eixos define se o
risco é aceitável ou não.
Cada companhia possui uma matriz de aceitabilidade, baseada em normas
regulamentadores, padrões globais, ou leis locais. O objetivo dessa matriz é ao
cruzar a severidade do evento iniciador com a frequência de ocorrência, estimar se o
risco do cenário estudado é aceitável ou não. E no caso de riscos não aceitáveis,
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deverão ser propostas barreiras de segurança para diminuir a frequência de
ocorrência do cenário ou amenizar as consequências, diminuindo o risco do evento.
Figura 1 – Exemplo de matriz de aceitabilidade de risco (consequência x frequência)
Consequência

Prioridade
5

RB

RM

RM

RA

4

RT

RB

RM

RM

3

RT

2

RT

1

RT
Raro

RA
RA

Onde:
Consequência: aumenta de 1 (primeiros socorros) a 5
(impacto na comunidade)

Prioridade
RA - Risco alto (Tomar medidas imediatas)
RT
RT
RT
RB
RM - Risco Médio (Tomar medidas a próxima oportunidade)
Improvável Ocasional Provável Frequente RB - Risco Baixo (verificar procedimentos e salvaguardas)
Frequência
RT - Risco tolerável (Não é necessário ação)
RT

RB

RM

RM

RT

RT

RB

RM

Fonte: Adaptado de Summers e Hearn (2012)

Análise de risco de processo, conforme a CCPS (2021), é o desenvolvimento
de uma estimativa do risco de uma determinada instalação com base em uma
avaliação de engenharia. Essa estimativa pode ser qualitativa ou quantitativa, e
utiliza técnicas específicas para identificação dos possíveis cenários de acidente, e
suas frequências e consequências associadas. Foram identificadas 40 diferentes
metodologias de identificação e análise de riscos por Gould, et.al. (2005) as mais
utilizadas são:
• Qualitativas: lista de verificação, análise histórica, análise preliminar de
perigo/risco (APP/APR), análise de perigos e operabilidade (HAZOP),
análise de modos de falhas e efeitos (FMEA), análise What if. São as
ferramentas mais utilizadas por serem de mais fácil entendimento e
aplicação;
• Semiquantitativas: análise de barreiras de proteção (LOPA) e nível de
integridade de segurança (SIL);
• Quantitativas: análise de árvore de falhas (FTA), análise de vulnerabilidade e
consequências, e análise quantitativa de riscos (AQR);
As metodologias citadas irão avaliar a probabilidade e a consequência de
eventos perigosos, que são eventos onde o desvio do processo excede o limite
operacional seguro, resultando em perda de contenção, liberação de materiais
perigosos ou outra consequência indesejada. A aceitabilidade do risco é
determinada comparando-o com uma tolerância de risco especificada, e a
probabilidade de ocorrência do evento perigoso (que pode ser encontrada na
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literatura, ou utilizar experiência dos funcionários). Para classificar a severidade, não
são considerados as barreiras de proteção existentes. (SUMMERS; HEARN, 2012)
O método a ser utilizado se baseia nas seguintes considerações:
requerimentos regulatórios, políticas da empresa, ciclo de vida da fábrica,
informações disponíveis, complexidade do processo, experiencias anteriores com o
processo, grau exigido de discriminação de risco, gravidade da consequência.
(SUMMERS; HEARN, 2012)
O objetivo das análises de risco é identificar cenários perigosos, classificar o
risco desse cenário, e propor barreiras de proteção caso necessário, tornando o
risco aceitável e sob controle.
i. What if
É um método quantitativo utilizado para identificar perigos existentes em
qualquer processo produtivo, realizado por uma equipe multidisciplinar, através da
geração espontânea de perguntas relativas ao processo. A sequência da
metodologia segue:
• O que acontece se? São analisadas falhas humanas, falhas em
equipamentos, falta de utilidades, desvios de variáveis de processo (acima
ou abaixo), entre outros;
• Cenário indesejável: é o perigo associado ao cenário, que pode ser emissão
tóxica, explosão, incêndio. Etapa importante e difícil de ser analisada;
• Gravidade do cenário: definição da gravidade e das consequências de
acordo com as diretrizes de cada organização. Geralmente são classificadas
em catastrófico quando há um cenário de possível fatalidade e impacto
ambiental irreversível, crítico quando há um cenário de afastamento da
pessoa envolvida no acidente e impactos reversíveis ao meio ambiente,
médio quando há tratamento médico da pessoa envolvida e impacto
ambiental moderado, ou baixo quando há apenas primeiros socorros às
vítimas e mínimo impacto ambiental;
• Probabilidade do cenário: a possibilidade de ocorrência do cenário, podendo
ser baseada na probabilidade de ocorrência de falhas ou histórico de
incidentes;
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• Risco: aceitável ou não aceitável, baseado na gravidade e probabilidade de
ocorrência do cenário. Um exemplo de classificação de risco está
apresentado na figura 1.
O What if usa uma metodologia de brainstorming criativo. As pessoas que
compõe o time multidisciplinar devem ter experiência, pois é difícil perceber os riscos
e, portanto, a avaliação pode ficar incompleta. O time irá fazer uma série de
perguntas que começam com “e se” para tentar identificar os perigos associados.
Antes de iniciar as reuniões de análise, é necessário um determinado nível de
informações, como a descrição do processo, os desenhos do processo e o
procedimento operacional. Se a análise for em uma planta existente, entrevistas com
a equipe operacional podem ser realizadas junto com uma visita ao local. Os
resultados são frequentemente documentados no formato de tabela e geralmente
conterão: a pergunta “e se” feita, o perigo e consequência relacionada à pergunta,
as salvaguardas presentes no processo naquele momento e as recomendações, se
aplicável. (GOULD; et al., 2005)
ii. HAZOP
A CCPS (2021) define HAZOP - Hazard and Operability Analysis (análise de
perigos e operabilidade), como uma técnica qualitativa sistemática para identificar
riscos de processo e problemas operacionais usando uma série de palavras-guia
para estudar desvios de processo. Essa ferramenta é usada para questionar cada
parte de um processo para descobrir quais desvios podem ocorrer e quais podem
ser suas causas e consequências. Pode ser usada para produção em lote e
contínua, e a processos novos ou existentes para identificar perigos.
Assim como as outras técnicas de análise de risco, deve ser realizada por um
time multifuncional, onde o líder da equipe orienta o grupo, através de um conjunto
de perguntas estruturadas usando palavras-guia que podem ser verificadas na
tabela 1, e identificam desvios fora dos parâmetros estabelecidos no processo ou
na operação, alguns desvios encontram-se na tabela 2. O time busca identificar as
causas de cada desvio e as consequências, e as consideradas de elevada
probabilidade ou magnitude precisam ter os sistemas de proteção avaliados, e caso
o time julgue necessário, deve prever recomendações de outras medidas ou
dispositivos de segurança. (AMORIM, 2010)
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iii. LOPA
LOPA,

em

inglês

Layer

of

protection

analysis

é

uma

ferramenta

semiquantitativa para a análise e avaliação do risco. A ferramenta inclui métodos
simplificados para caracterizar as consequências e estimar as frequências. Várias
camadas de proteção são adicionadas a um processo, por exemplo, para diminuir a
frequência das consequências indesejáveis. (JANKOVSKI, 2016). Algumas camas
de proteção podem ser verificadas na figura 2.
Tabela 1 – Exemplos de palavras-guia (HAZOP)
Palavra-guia

Parâmetro

Desvio

Nenhum

Fluxo

Nenhum Fluxo

Mais (alto)

Fluxo

Mais Fluxo

Menos (baixo)

Fluxo

Menos Fluxo

Reverso

Fluxo

Fluxo Reverso

Mais (alto)

Pressão

Mais Pressão

Menos (baixo)

Nível

Menos Nível

Outros

Produto

Material errado/presença de contaminantes

Mais

Reação

Mais Reação

Nenhuma

Reação

Nenhuma Reação

Fonte: Amorim (2010)
Tabela 2 – Exemplos de desvios analisados em HAZOP
Desvios

Possíveis Causas

Nenhum
fluxo

Erro de alinhamento, válvula de retenção instalada incorretamente,
vazamento, falha do sistema de controle, diferencial de pressão

Fluxo
reverso

Passagem por válvula de retenção, bloqueio parcial, efeito sifão,
diferencial de pressão incorreto, alívio de emergência, operação incorreta,
entrada de equipamento normalmente em reserva

Menos fluxo

Tubulação parcialmente entupida, válvula restringida, bloqueio em filtro,
bomba defeituosa, mudança de densidade ou viscosidade do fluído, placa
de orifício parcialmente bloqueada

Nível alto

Saída isolada, entrada maior que a saída, falha de controle, falha de
medidor de nível, presença de espumante

Menos
pressão

Geração de vácuo, condensação, dissolução de gás em líquido, linha de
sucção de bomba/compressor restringida, vazamento não detectado,
drenagem de vaso, bloqueio da válvula de gás inerte

Menos
temperatura

Condições ambientais, redução de pressão, tubos de trocadores
entupidos ou defeituosos, perda de aquecimento, despressurização de
gás liquefeito, falha de controle

Mudança de

Vazamento através de isolamento, vazamento em tubos de trocadores,
mudança de fase, especificação incorreta de matéria-prima, controle de
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composição

qualidade, formação de produtos intermediários

Fonte: Amorim (2010)

O LOPA permite que o risco seja estimado em vários pontos ao longo da
sequência do incidente, podendo fornecer estimativas quantitativas do risco do
processo. Geralmente é aplicado a eventos perigosos que têm uma gravidade de
consequência envolvendo ferimento, fatalidade, impacto significante ao meio
ambiente ou impactos financeiros a companhia. (SUMMERS; HEARN, 2012)
Figura 2 – Camadas de proteção

Fonte: Jankovski (2016)

iv.

Análise de árvore de falha
É utilizada para eventos mais complexos como uma reação fora de controle.

É uma representação gráfica da combinação de falhas que levam a um evento
perigoso. A metodologia usa portas lógicas, para mostrar os caminhos possíveis a
partir dos quais o evento perigoso poderia ocorrer. A árvore de falha é desenvolvida
de cima para baixo (ou seja, do evento indesejado para os eventos primários que
iniciaram a falha). O evento deve ser rastreado até que não possa ser mais
desenvolvido, seja por falta de conhecimento ou porque nenhuma outra causa pode
ser identificada. (GOULD; et al., 2005)
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As portas lógicas consistem predominantemente em portas E e OU para
indicar se o evento anterior requer que uma ou várias falhas ocorram. Uma vez que
a árvore de falhas foi totalmente desenvolvida, frequências e probabilidades podem
ser designadas para cada evento primário e, seguindo a lógica no diagrama, o risco
associado ao evento principal pode ser calculado.
Na figura 3 é mostrado um exemplo de análise de árvore de falhas para
explorar as possíveis causas em uma reação fora de controle. O evento superior é
uma polimerização descontrolada. As duas principais causas imediatas possíveis
foram o resfriamento insuficiente (sob condições de reação normais) ou excesso de
calor gerado (sob condições de reação anormais). Para cada um dos dois ramos da
árvore de falhas foi desenvolvido em detalhes e avaliados para determinar se era
uma causa potencial da reação fora de controle. (KAO; HU, 2002)
Figura 3 – Árvore de falhas para reação fora de controle
Decomposição
térmica ou reação
fora do controle
dentro do reator

Resfriamento
insuficiente

Falha no
resfriamento

Falha no agitador

Excesso de calor

Falha no indicador
de temperatura

Adição errada de
reagentes

Muito calor aplicado

Falha no
fornecimento de
resfriamento

Sobrecarga de
reagentes

Falha do operador

Resfriamento não
iniciado

Falta de
carregamento de
solvente

Falha no indicador
de temperatura

Resfiamento
iniciado muito tarde

Acúmulo de
reagentes

Baixa temperatura
do processo

Mistura incompleta

Falha do operador

Falha no agitador

Sobrecarga de
iniciadores

Falha no indicador
de temperatura

Agitador não
iniciado

Taxa incorreta de
carregamento

Pré-aquecimento
não iniciado

Fonte: Adaptado de Kao e Hu (2002)
3.1.3 Barreiras de Proteção
Após o risco do evento ser comparado a uma tolerância de risco especificada
pela companhia, é então determinado a necessidade de redução de risco através
das barreiras de proteção, definidas pela CCPS (2021) como “dispositivos, sistemas
ou ações independentes fornecidas para reduzir a probabilidade e a gravidade de
um evento indesejado”.
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As barreiras de proteção podem ser divididas pela sua hierarquia de atuação:
(PCHARA; BARRERA; KIRST, 2021)
• Caráter preventivo: impedem a propagação de um desvio até a ocorrência
de um acidente. Exemplos: sistema básico de controle, alarmes críticos e
intervenção operacional, sistema instrumentado de segurança (SIS),
proteção física (válvulas de alívio, discos de ruptura, válvulas quebra-vácuo);
• Caráter mitigador: são atuadas somente após a ocorrência do cenário
acidental. Exemplos: proteção física pós-perda de contenção (dique de
contenção, detectores de fumaça, sistema de tratamento de efluentes),
plano de atendimento a emergência (sprinklers, canhão de água, extintores),
plano de gestão de crises.
Outro modo de classificar as barreiras é quanto ao mecanismo de atuação,
conforme Tonini (2018) elas podem ser consideradas como:
• Barreiras ativa: requerem uma ação específica para se mover de um estado
para outra, em resposta a uma alteração ou um sinal;
• Barreira passiva: não é necessária a execução de uma ação para que ela
atinja sua função na redução de risco. Essas barreiras evitam ou minimizam
os impactos das consequências indesejadas.
Alguns exemplos dessas barreiras estão descritos na tabela 3.
Tabela 3 – Barreiras ativas e passivas
Barreiras Passivas

Barreiras ativas

Dique de contenção sem válvula

Dispositivo mecânico de alívio

Dique de proteção com válvula

Válvula de segurança e alívio

Sistema de drenagem com bacia de contenção

Disco de ruptura

Vent atm (fluídos não inflamáveis)

SIS / Intertravamentos

Corta-chama (detonação ou deflagração

SBCP: válvulas reguladoras e
controladoras

Segurança inerente
Proteção ativa contra fogo
Parede tipo blast-wall ou abrigo tipo bunker
Proteção passiva contra fogo
Fonte: Tonini (2018)
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Para riscos com consequências catastróficas, como aqueles decorrentes
reação fora de controle, Kalfas, Krieger e Wilcox (2009) indicam que pelo menos
duas barreiras de proteção independentes são recomendadas. Exemplos de
camadas de proteção em um sistema de polimerização via radical livre, que possui
alto índice de incidentes envolvendo reação fora de controle, pode incluir:
• Interrupção automática de alimentação: baseado em sensores de pressão
e/ou temperatura, irão atuar válvulas automáticas para interromper a
alimentação de monômeros e iniciadores do reator;
• Resfriamento automático de emergência: baseado em sensores de pressão
e/ou temperatura, irão atuar válvulas automáticas para iniciar o resfriamento
do reator;
• Sistema de injeção ‘‘Kill System’’ (parada curta): injeção de sequestrantes de
radicais livres, por exemplo: quinona (benzoquinonas, naftoquinonas e
antraquinonas) ou compostos nitro, originalmente desenvolvidos para
estabilizar soluções de monômero durante o transporte e armazenamento,
em quantidades suficientes para interromper a reação de polimerização (LIU;
WILHITE, 2019). Na figura 4 é demostrado como essa solução “kill” atua na
liberação de pressão durante uma reação fora de controle;
Figura 4 – Aumento de pressão no reator com sistema kill

Fonte: Adaptado de Kalfas, Krieger e Wilcox (2009)

• Sistema de contenção e alívio de emergência: disco de ruptura conectado a
um tanque de captura, em caso de sobrepressão do reator, os vapores
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serão aliviados para um tanque de contenção pela linha protegida com disco
de ruptura, evitando a formação de uma nuvem de vapor seguida de
incêndio;
• Vasos e tubulações com classificação de pressão: no Brasil a NR-13
estabelece “requisitos mínimos para gestão da integridade estrutural de
caldeiras a vapor, vasos de pressão e suas tubulações de interligação nos
aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção,
visando à segurança e à saúde dos trabalhadores”;
• Sistema de detecção e mitigação de nuvem de vapor: sensores detectores
de gases inflamáveis e tóxicos, podem ser conectadas ao IHM (Interface
Homem Máquina) que ao detectar um vazamento irão colocar o reator em
modo seguro (abrir automaticamente válvulas de refrigeração, parar a
alimentação, aumentar a exaustão da área fabril).
A figura 5 mostra um exemplo de como as barreiras de proteção podem atuar
em um cenário de reação fora de controle, para interromper a liberação de energia
de acordo com a pressão e temperatura medidas no reator.
Figura 5 – Barreiras de proteção para reação fora de controle

Fonte: Adaptado de Luyben, 2012

3.2 Reação fora de controle
Reação fora de controle é qualquer situação em que a liberação de calor no
sistema de reação é muito maior do que a taxa de remoção de calor. Há acúmulo
instantâneo de calor e a temperatura do sistema de reação continua a subir,
aumentando a taxa de liberação de calor da reação química (JIANG; et al., 2017).
Sem medidas de mitigação eficazes, as consequências são ebulição violenta da
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reação ou geração de vapor de reações secundárias, os quais podem resultar em
sobrepressurização e subsequente explosão térmica. (LIU; WILHITE, 2019)
Em sistemas de polimerizações acrílicas os principais motivos de reação fora
de controle são:
• Falta

de

resfriamento:

geralmente

o

resfriamento

de

reatores

de

polimerização é feito pela passagem de água na camisa ou serpentina, caso
falte água, ou tenha alguma válvula ou tubulação incrustrada, haverá falta de
resfriamento no sistema. A geometria dos equipamentos (reator, agitador,
camisa, serpentina, condensador) também é importante para garantir a troca
térmica.
• Adição incorreta de reagentes: mau funcionamento de equipamentos ou erro
humano pode levar ao acúmulo de monômero não reagido no reator,
fenômeno conhecido como “piscina de monômero”. Se a polimerização
ocorrer em um acúmulo de monômero considerável, uma grande quantidade
de calor será liberada em um curto período de tempo. Tal situação tem o
potencial de sobrecarregar a capacidade de remoção de calor do sistema e
resultar em um aumento de pressão. (KALFAS; KRIEGER; WILCOX,
2009).O excesso de iniciadores também pode gerar um aumento de
temperatura no sistema, pois ele irá se decompor rapidamente gerando a
liberação de calor.
• Falta de aquecimento: para que ocorra a polimerização é necessário que o
sistema esteja na temperatura correta para decomposição do iniciador, caso
falte aquecimento devido a erro operacional na manobra de válvulas, falha
em equipamentos, ou falta de fluído térmico/vapor, pode ocorrer o acúmulo
de monômeros no reator, gerando liberação de calor.
• Falta de refluxo: na polimerização em solução, uma maneira de aumentar a
capacidade de resfriamento do reator mantendo as condições isotérmicas, é
operar o reator com refluxo, ou seja, realizar a reação no ponto de ebulição
do solvente e usar o resfriamento por evaporação no condensador. As
vantagens são que a temperatura da reação e a taxa de reação está no seu
máximo (à pressão atmosférica), e a capacidade de resfriamento pode ser
aumentada independentemente da geometria do reator pois o condensador
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é projetado separadamente, e a transferência de calor ocorre por
condensação, levando a coeficientes de transferência de calor mais altos.
(STOESSEL, 2008). Portanto quando se opta por trabalhar em refluxo, devese garantir que não tenha incrustações no condensador ou falta de água de
resfriamento, que impacte na troca térmica do sistema. E também deve-se
garantir a quantidade correta de solvente.
• Falta de agitação: por falha em equipamento ou erro operacional, a falta de
agitação pode gerar um acúmulo de monômeros, gerando liberação de calor.
• Matéria prima: troca equivocada de matéria prima pelo operador ou
fornecedor, ou matéria prima contaminada, pode gerar um aumento de calor
não esperado.
• Falha em instrumentos: o sistema de polimerização acrílica normalmente
conta com instrumentos de controle de processo, como medidores de
temperatura e pressão, caso esses instrumentos apresentem falha, a leitura
pode estar incorreta e a geração de calor não será dissipada corretamente.
3.3 Acidentes envolvendo reação exotérmica
Dos 167 incidentes reportados nos Estados Unidos de 1980 a 2001, 130
foram classificados como reações conhecidas, e a polimerização é o terceiro tipo de
reação mais frequente, representando 21 incidentes. Sete deles são atribuídos a
polimerizações envolvendo monômeros acrílicos ou estireno (KALFAS; KRIEGER;
WILCOX, 2009).
Na história da indústria química existem muitos relatos de acidentes
envolvendo reação fora de controle. A maior parte dos acidentes ocorre por falha na
remoção de calor, que pode levar a reações fora de controle (KALFAS; KRIEGER;
WILCOX, 2009). A Tabela 4 mostra os acidentes com incêndio e explosão de
polímeros acrílicos no mundo.

Tabela 4 – Acidentes envolvendo polímeros acrílicos
Ano

Local

Descrição do acidente

1962

EUA

Reator sobreaqueceu e teve uma reação fora de controle. O
reator rompeu causando fogo e explosão. 10 mortos e 46 feridos
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1973

Japão

Devido à falha de energia, os sistemas de resfriamento e
agitação pararam. A temperatura do reator subiu e liberou
solvente pelo respiro de emergência para atmosfera, 101 feridos.

1983

EUA

Tanque de 500 galões, com monômero acrílico explodiu devido a
fogo externo, 40 feridos

1987

EUA

Armazém de polímero acrílico causou incêndio e emitiu fumaça
perigosa; pessoas de 6 escolas e da cidade vizinha foram
evacuadas

1992

EUA

Fogo e explosão em uma planta de fabricação de polímero
acrílico

1997

EUA

Reator sobreaqueceu e teve uma reação fora de controle. A
liberação dos materiais formou uma nuvem de vapor e explodiu
causando um ferimento

2001

Taiwan

Reator sobreaqueceu e teve uma reação fora de controle. A
liberação dos materiais formou uma nuvem de vapor e explodiu
causando 1 morte, 112 feridos e 46 plantas próximas
danificadas. A perda total foi estimada em 10 milhões de dólares
americanos
Fonte: Kao e Hu (2002)

As principais causas de incidentes em processos de polimerização estão
reportados na tabela 5, com a porcentagem de ocorrência por motivo. Uma
conclusão geral derivada dessa análise é que em muitos casos o desenvolvimento
dos incidentes é devido a: (AMPELLI, 2006)
• Falta de conhecimento da química e termodinâmica do processo
• Desenho inadequado do reator (equipamentos de troca de calor, agitação,
mudança de equipamento, scale-up)
• Equipamentos de controle e segurança inadequados
• Procedimentos operacionais e treinamento inadequados
Uma classificação mais detalhada pode ser verificada na figura 6, onde 20%
das causas de reação descontroladas nas reações químicas são devido a erros no
carregamento, e 20% devido a calor de reação. (AGOSTINI, 2006)
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Figura 6 – Causas de reação fora de controle na indústria química

Fonte: Agostini (2006)
Tabela 5 – Causas dos incidentes em processos de polimerização batelada
Motivo

Causa Raiz

Química do Processo (25%)

Sob estimativa de geração de calor
Fenômenos de autoaceleração
Rápida decomposição do iniciador
Falta de inibidor ou moderador
Presença de impurezas
Outros/indefinidos

Projeto e Operação (70%)

Falha no sistema de resfriamento
Falha na agitação
Bloqueio de dispositivos mecânicos
Sobrecarga de reagente
Carregamento errôneo de reagente
Erro do operador

Armazenagem (5%)
Fonte: Ampelli (2006)

Gustin (2002) afirma que ao estudar as causas de incidentes ocorridos é de
grande interesse no campo de reação fora de controle. Ajuda a identificar os fatores
e cenários contribuintes, permitindo chegar a conclusões gerais, que podem ser
aplicadas a processos relacionados. É útil registrar incidentes e acidentes para
aprender as lições e evitar que esses problemas ocorram novamente.
A explosão que teve em Synthron, LLC fábrica em Morganton, Carolina do
Norte, em 31 de janeiro de 2006 é um exemplo de acidente envolvendo reação fora
de controle, onde um trabalhador morreu e 14 ficaram feridos, nas figuras 7 e 8
mostram as instalações após a explosão. (CSB, 2007)
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A companhia recebeu uma ordem de adicionar mais aditivo que o tamanho
normal que a receita poderia produzir. Os gerentes da planta aumentaram a
receita para produzir a quantidade requerida de polímero, e adicionaram todo
o monômero necessário na carga inicial do reator. Isto mais que duplicou a
taxa de energia liberada no reator, excedendo a capacidade de refrigeração
do condensador do reator, causando uma reação fora de controle. A pressão
do reator aumentou rapidamente. Vapores de solvente vazaram da boca do
reator, formando uma nuvem inflamável dentro do prédio. Os vapores
encontraram uma fonte de ignição, gerando uma explosão que destruiu as
instalações. (CSB, 2007)
Figura 7 – Instalações após a explosão em Synthron

Fonte: CSB (2007)
Figura 8 – Vista superior da planta de Synthron após explosão

Fonte: CSB (2007)

Taiwan em 18 de maio de 2011, teve também um acidente relacionado a
reação fora de controle. A planta foi destruída por uma série de explosões que
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resultou na morte de um homem e deixou 112 feridos, além do estrago que pode ser
observado nas figuras 9 e 10. “O acidente foi causado pela ignição de um
vazamento de vapores inflamáveis de um reator batelada exotérmico fora de
controle, que produzia resina acrílica base água.” (ICHEME, 2003). O resfriamento
do reator era feito através de válvulas manuais e contava com a experiência do
operador. No dia do acidente, o operador deixou o reator em operação e foi jantar,
ao voltar verificou que a temperatura estava em torno de 65°C e abriu as válvulas de
resfriamento, porém em menos de 5 minutos a temperatura aumentou para 80°C e
ocorreu uma reação fora de controle.
Figura 9 – Explosão na planta química de Fu-Kao

Fonte: IChemE (2003)
Figura 10 – Foto após o acidente do reator de 6 toneladas

Fonte: IChemE (2003)
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3.4 Polímeros
Saunders (1973) define um polímero como uma molécula composta por
unidades estruturais repetidas unidas por ligações covalentes. A palavra polímero é
derivada do grego onde poli significa muitos e meros significa parte. As ligações
covalentes que conectam as unidades estruturais umas às outras, diferem os
polímeros dos sólidos e líquidos em que as unidades repetidas (íons, átomos ou
moléculas) são mantidas juntas por ligações iônicas, ligações metálicas, ligações de
hidrogênio, interações dipolo ou força de van der Waals.
Material polimérico é o termo utilizado para materiais cujas moléculas são
polímeros, e diversos materiais poliméricos de tipos diferentes podem ser
encontrados para inúmeras aplicações tecnológicas. A figura 11 ilustra a natureza e
aplicação de alguns desses materiais.
Figura 11 – Algumas aplicações de materiais poliméricos

Fonte: Saunders (1973)

Embora todos os materiais citados na figura 11 sejam materiais poliméricos,
eles possuem uma grande diversidade de propriedades. As propriedades físicas de
um material polimérico individual podem ser determinadas pela massa molecular,
forças intermoleculares, regularidade da estrutura do polímero e flexibilidade da
molécula do polímero. Existem diversos modos de classificar um polímero, na tabela
6 tem as principais classificações.
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Monômeros são micromoléculas que são capazes de reagir para formar
polímeros. Para que uma micromolécula possa dar origem a um polímero, sua
estrutura química deve possuir funcionalidade igual ou maior que 2 ou insaturação,
para possuir sítios suscetíveis de permitir o crescimento da cadeia. Porém para um
mesmo monômero podem ser obtidas propriedades diferentes, dependendo das
condições reacionais, obtendo materiais com variações significativas na massa
molecular e na sua distribuição, na configuração dos átomos que compõem a cadeia
macromolecular, no encadeamento dos meros, na taticidade do polímero, etc.
(MANO; MENDES, 2004).
Tabela 6 – Classificação dos polímeros
Critério

Classe do polímero

Origem do polímero

Natural
Sintético

Número de monômeros

Homopolímero
Copolímero

Método de preparação do polímero

Polímero de adição
Polímero de condensação
Modificação de outro polímero

Estrutura química da cadeia polimérica

Poli-hidrocarboneto
Poliamida
Poliéster

Encadeamento da cadeia polimérica

Sequência cabeça-cauda
Sequência cabeça-cauda, cauda-cauda

Configuração

dos

átomos

da

cadeia Sequência cis

polimérica

Sequência trans

Taticidade da cadeia polimérica

Isotático
Sindiotático
Atático

Fusibilidade e/ou solubilidade do polímero

Termoplástico
Termorrígido

Comportamento mecânico do polímero

Borracha ou elastômero
Plástico
Fibra

Fonte: Mano e Mendes (2004)
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Canevarolo (2002) define a polimerização como a reação ou conjunto de
reações na qual moléculas simples (monômeros) reagem entre si ou com outro
monômero formando uma macromolécula de alta massa molecular. O autor também
classifica os processos de polimerização quanto:
• Número de monômeros: homopolimerização ou heteropolimerização;
• Tipo da reação química: esterificação, adição etênica, amidação, acetilação,
entre outras;
• Cinética

de

reação:

polimerização

em

etapas

(policondensação),

polimerização em cadeia (poliadição) ou polimerização com abertura de
anel;
• Técnica de obtenção: homogêneo (massa, solução) ou heterogêneo
(suspensão, emulsão)
3.5 Polímeros acrílicos
Polímeros acrílicos podem ser definidos como polímeros baseados em ácido
acrílico, e seus homólogos e derivados. Os principais monômeros para formação
dessa classe de polímeros citado por Saunders (1973) estão descritos na figura 12:
ácido acrílico (I), ácido metacrílico (II), éster de ácido acrílico (III), éster de ácido
metacrílico (IV), acrilonitrila (V), acriloamida (VI) e copolímeros desses compostos.
Figura 12 – Principais monômeros para produção de polímeros acrílicos

Fonte: Saunders (1973)

Os polímeros acrílicos são utilizados para produção de polímeros para
aplicação em inúmeros produtos, incluindo tintas, revestimentos, têxteis, adesivos,
elastômeros, fibras ópticas, conforme divisão da figura 13. As principais razões para
sua grande popularidade são seu baixo custo, alta transparência, boas propriedades
mecânicas e facilidade de coloração e processamento. (POLYMER PROPERTIES
DATABASE, 2021).
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Figura 13 – Utilização de polímeros acrílicos

Fonte: Market Research (2020)

3.6 Polimerização via radical livre
A polimerização via radical livre é uma das vias de síntese mais importantes
para a obtenção de polímeros acrílicos. Trata-se de um método versátil devido à
natureza não específica dos radicais livres em relação aos monômeros insaturados,
sendo que 40 a 45 por cento de todos os polímeros e borrachas sintéticas são
produzidos por meio de um processo de polimerização de radical livre. Os principais
polímeros obtidos por esse modo de polimerização são: poliestireno, poli(metacrilato
de metila), poli(acetato de vinila), poli(cloreto de vinila), polibutadieno, policloropreno
e

polietileno,

entre

muitos

outros

polímeros

e

elastômeros.

(POLYMER

PROPERTIES DATABASE, 2021).
Para que haja a polimerização via radical livre, segundo Canevarolo (2002), é
necessário que exista pelo menos uma insaturação, que precisa ser quebrada para
formar os radicais e propagar, portanto, a reatividade e o impedimento estérico
influenciam na polimerização. Durante esse tipo de polimerização há a abertura da
dupla ligação para formação de ligações simples, durante essa ruptura de ligação
dupla e formação de ligações simples é liberado energia, tratando-se de um
processo exotérmico.
Esse tipo de polimerização acontece em diversas etapas, podendo-se
destacar: a iniciação onde há a geração do centro ativo, a propagação onde há
crescimento de cadeia com a transferência do centro ativo de monômero para
monômero, e a terminação onde ocorre o desaparecimento do centro ativo.
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3.6.1 Iniciação
A etapa de iniciação consiste na geração de radicais primários, e
posteriormente na combinação desses radicais com uma molécula de monômero. A
geração dos radicais normalmente se dá através do uso de iniciadores termicamente
instáveis, por exemplo peróxidos ou azos. É utilizado uma pequena quantidade de
iniciador, geralmente menor que 1% da massa do monômero (TALOUBA; et al.,
2017).
A decomposição das moléculas de iniciador pode ser representada pela
equação: (KUMAR; GUPTA, 2003)
kI

I2 → 2I

(1)

Onde I2 é a molécula de iniciador e I o radical primário. O iniciador é
selecionado de forma que a concentração de iniciador seja mais ou menos
constante ao longo da polimerização para que a produção de radicais também seja
constante. É comum selecionar um iniciador que tenha um tempo de meia vida igual
à metade do tempo de reação. Fatores como segurança, custo, eficiência,
solubilidade, compatibilidade, efeito no produto final e armazenamento também são
importantes.
A taxa de produção desses radicais é de acordo com a equação:
r1′ = 2k I [𝐼2 ]

(2)

[I2] é a concentração de iniciador no sistema a qualquer tempo, e os radicais
primários I, combinam com uma molécula de monômero M, conforme equação:
k1

I + M → P1

(3)

P1 é um radical da cadeia polimérica contendo uma unidade monomérica. A
taxa de produção desses radicais pode ser escrita na equação:
𝑟1 = 𝑘1 [𝐼][𝑀]

(4)

[I] e [M] são as concentrações dos radicais primários e do monômero.
Nem todos os radicais formados na equação (1) são utilizados para gerar os
radicais da equação (3). A eficiência do iniciador para gerar radicais f é a fração do
total de radicais primários produzidos pela equação (1) que são usados para gerar
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radicais de polímero pela reação (2). Assim, a taxa de decomposição dos radicais
iniciadores é dada por pela equação (5):
𝑟𝑖 = −2𝑓𝑘𝐼 [𝐼2 ]

(5)

A eficiência do iniciador pode variar com tempo devido a presença de
impurezas, temperatura, hidrólise, recombinação dos radicais, entre outros. Quando
o iniciador se decompõe, ele fica preso em uma pequena gaiola formada pelo
solvente ou polímero, esse é o motivo do termo Efeito Gaiola (em inglês Cage
Effect). Se esse radical não consegue se soltar da gaiola e se ligar a um monômero
para dar início a propagação, esse radical pode se ligar a outro radical ou ser inibido
por alguma impureza. Esse é o motivo do termo de eficiência na taxa de iniciação.
(FERNANDES; LONA, 2004).
3.6.2 Propagação
A etapa de propagação é a reação entre o radical livre P 1 com uma unidade
de monômero. A massa reacional contém radicais poliméricos de diversos
tamanhos, Pn indica uma unidade polimérica com n unidades monoméricas unidas
no radical da cadeia. A reação de propagação pode ser escrita na equação:
kpn

Pn + M →

Pn+1 ,

n = 1, 2, …

(6)

A taxa de propagação pode escrita conforme equação: (FOGLER, 2004)
𝑟𝑝𝑛 = 𝑘𝑝𝑛 [𝑀][𝑃𝑛 ]

(7)

O efeito vítreo (Glass Effect em inglês) é a conversão na qual a propagação
se torna controlada pela difusão ocorre quando o volume livre do sistema é menor
do que o volume livre crítico de propagação (tabelado para alguns polímeros).
Quando o volume livre é muito pequeno, as moléculas de monômero são
controladas pela difusão e a taxa de propagação diminui. Isto ocorre quando uma
alta conversão é atingida. (FERNANDES; LONA, 2004)
3.6.3 Transferência de cadeia
A transferência de um radical de uma cadeia polimérica em crescimento pode
ocorrer das seguintes maneiras:
Transferência para um monômero, onde uma cadeia de polímero com n
unidades de monômeros transfere o radical livre do monômero para formar um
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radical R1 e uma cadeia polimérica morta com n unidades monoméricas: (FOGLER,
2004)
km

Pn + M → Pn + R1

(8)

𝑟𝑚𝑛 = 𝑘𝑚 [𝑀][𝑃𝑛 ]

(9)

Transferência para outras espécies:
kc

Pn + C → Pn + R1

(10)

𝑟𝑐𝑛 = 𝑘𝑐 [𝐶][𝑃𝑛 ]

(11)

Transferência para o Solvente:
ks

Pn + S → Pn + R1

(12)

𝑟𝑠𝑛 = 𝑘𝑠 [𝑆][𝑃𝑛 ]

(13)

3.6.4 Terminação
A reação de terminação é onde os radicais poliméricos são destruídos. Isso
pode ocorrer quando um radical polimérico reage com outro radical polimérico ou
com um radical primário. Terminação para formação do polímero morto ocorre
principalmente por dois mecanismos:
Adição de dois polímeros em crescimento: (KUMAR; GUPTA, 2003)
k𝑡

Pm + Pn → Mn+m
k𝑡,𝐼

Pm + 𝐼 → Mn

𝑛 = 1, 2, 3, …

(14)
(15)

Mm+n significa uma cadeia polimérica morta, ou seja, não pode sofrer mais
nenhuma reação de propagação. A inativação da cadeia polimérica pode ser
formada com cominação ou desproporcionamento.
Na combinação dois radicais da cadeia se combinam para dar uma cadeia
inativa:
k𝑡𝑐

Pm + Pn → Mn+m

(16)

𝑟𝑡𝑐 = 𝑘𝑡𝑐 [𝑃𝑚 ][𝑃𝑛 ]

(17)
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Mm tem a extremidade da cadeia saturada e representa a cadeia polimérica
inativa para a qual o elétron foi transferido; Mn representa a cadeia inativa com uma
extremidade da cadeia insaturada.
No desproporcionamento, um radical da cadeia cede o elétron para o outro e
ambas as cadeias se tornam inativas
k𝑡𝑑

Pm + Pn → M𝑚 + Mn

(18)

𝑟𝑡𝑑 = 𝑘𝑡𝑑 [𝑃𝑚 ][𝑃𝑛 ]

(19)

A terminação da cadeia é frequentemente controlada por difusão e o valor de
kt diminui à medida que a concentração de polímero aumenta. A redução em k t leva
a um aumento na taxa de polimerização, um fenômeno frequentemente descrito
como um "efeito de gel". (MEYER; KEURENTJES, 2005). Na polimerização via
radical livre, a viscosidade do sistema aumenta em ordens de magnitude, e isso tem
efeitos na mobilidade dos radicais e, consequentemente, em sua reatividade. O
efeito mais forte do aumento da viscosidade é sobre a mobilidade das cadeias
radicais em crescimento, levando ao efeito de gel, que foi descrito pela primeira vez
por Trommsdorff. (HUNGENBERG; et al., 2005). A mobilidade decrescente das
cadeias de crescimento reduz as taxas de terminação entre dois radicais em
crescimento, levando à auto aceleração da taxa de polimerização.
3.7 Modelo cinético de polimerização via radical livre
Se as reações de transferência de cadeia forem negligenciadas, o mecanismo
geral de polimerização pode ser resumido na tabela 7: (KUMAR; GUPTA, 2003)
Tabela 7 – Mecanismo geral de polimerização via radical livre
kI

Iniciação

I2 → 2I
k1

I + M → P1

Propagação
Terminação

kpn

Pn + M →

Pn+1 ,

n = 1, 2, …

ks

Pn + S → Pn + R1
k𝑡𝑐

Pm + Pn → Mn+m
k𝑡𝑑

Pm + Pn → M𝑚 + Mn
Fonte: Kumar; Gupta (2003)

Consequentemente o balanço de massa pode ser escrito:
𝑑[𝐼2 ]
𝑑𝑡

= −𝑘𝐼 [𝐼2 ]

(20)
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𝑑[𝐼]
𝑑𝑡

= 2𝑓𝑘𝐼 [𝐼2 ] − 𝑘1 [𝐼][𝑀]

𝑑[𝑃1 ]

= 𝑘1 [𝐼][𝑀] − 𝑘𝑝 [𝑃1 ][𝑀] + 𝑘𝑡𝑟𝑆 (𝜆𝑃0 − [𝑃1 ])[𝑆] − (𝑘𝑡𝐶 + 𝑘𝑡𝑑 )𝜆𝑃0 [𝑃1 ]

(22)

= 𝑘𝑝 [𝑀]{[𝑃𝑛−1 ] − [𝑃𝑛 ]} − 𝑘𝑡𝑟𝑆 [𝑆][𝑃𝑛 ] − (𝑘𝑡𝐶 + 𝑘𝑡𝑑 )𝜆𝑃0 [𝑃𝑛 ]

(23)

= −𝑘1 [𝐼][𝑀] − 𝑘𝑃 [𝑀]𝜆𝑃0

(24)

𝑑𝑡
𝑑[𝑃𝑛 ]
𝑑𝑡
𝑑[𝑀]
𝑑𝑡

(21)

𝑑[𝑀𝑛 ]
𝑑𝑡

1

= 𝑘𝑡𝑟𝑆 [𝑆][𝑃𝑛 ] + 𝑘𝑡𝑑 [𝑃𝑛 ]𝜆𝑃0 2 𝑘𝑡𝑐

(25)

𝜆𝑃0 é a concentração total de radicais de polímero em crescimento.
Um

equilíbrio

entre

geração

e

consumo

de

radicais é

alcançado

instantaneamente no sistema devido a dinâmica rápida das reações radicais.
(MEYER; KEURENTJES, 2005) Portanto é assumido uma suposição de estado
quase-estacionário (QSSA: quasi steady-state assumption) e a concentração da
espécie intermediária [I] pode ser escrita como:
[𝐼] =

2𝑓𝑘𝐼 [𝐼2 ]

(26)

𝑘1 [𝑀]

Após alguns rearranjos, a taxa de propagação pode ser representada:
𝑟𝑝 = 𝑘𝑝 {

𝑓𝑘𝐼 [𝐼2 ] 1/2
𝑘𝑡

}

[𝑀]

(27)

Onde kt = ktc + ktd
A tabela 8 lista a faixa de concentração e valores das constantes k
normalmente encontrados em sistemas homogêneos de polimerização de radical
livre em baixa conversão.
Tabela 8 – Faixa de concentração e valores das constantes k
Coeficiente / Concentração

Range típico

kd [s-1]

10-6 a 10-4

f

0,4 a 0,9

kp [L mol-1 s-1]

102 a 104

kt [L mol-1 s-1] (baixa conversão)

106 a 108

[I] [mol L-1]

10-4 a 10-2

[M] [mol L-1]

1 a 10
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[S] [mol L-1]

1 a 10

Fonte: Meyer; Keurentjes (2005)

As constantes k são dependentes da temperatura e seguem a lei de
Arrhenius: (FOGLER, 2004)
𝑘𝐴 (𝑇) = 𝐴𝑒 [−𝐸/𝑅𝑇]

(28)

Onde A é o fator pré-exponencial ou fator de frequência e E é a energia de
ativação, seus valores podem ser encontrados na literatura ou experimentalmente
em laboratório com o uso de calorímetros.
Esses parâmetros cinéticos são úteis para determinar as condições de
operação que permitem controlar a massa molar do polímero e atingir as
propriedades físico-químicas esperadas dos polímeros. Também são utilizados para
avaliar a energia térmica produzida por essas reações para projetar sistemas de
resfriamento e reduzir o risco de uma reação fora de controle. (TALOUBA; et al.,
2017)
3.8 Calor de reação
O calor produzido corresponde a taxa de calor liberada pela reação, e é
proporcional a entalpia de reação e taxa de reação: (MEYER; KEURENTJES, 2005)
𝑞𝑅𝑋 = −𝑟𝐴 ∙ (Δ𝐻𝑅 ) ∙ 𝑉

(29)

Para uma única reação de ordem n, a taxa de reação pode ser expressa:
−𝐸

−𝑟𝐴 = 𝑘0 ∙ exp [ 𝑅𝑇𝐴] ∙ 𝐶𝐴𝑛

(30)

Com as expressões acima é possível afirmar que: a taxa de liberação de calor
de uma reação é uma função exponencial da temperatura, e a taxa de liberação de
calor é proporcional ao volume da massa de reação. Portanto, ele irá variar com o
cubo da dimensão linear do vaso contendo a massa reagente. Também pode ser
expresso em uma forma que permite o aumento da taxa de conversão:
𝑑𝑋

𝑞𝑅𝑋 = 𝑁𝐴0 ∙ (−∆𝐻𝑅 ) 𝑑𝑡

(31)

Consequentemente, o calor de reação é obtido por integração, o que permite
expressar a conversão como conversão térmica:

47

𝑡

𝑋𝑡ℎ =

∫0 𝑞𝑅𝑋 ∙𝑑𝜏
∞

∫0 𝑞𝑅𝑋 ∙𝑑𝜏

𝑡

=

∫0 𝑞𝑅𝑋 ∙𝑑𝜏
𝑄𝑅𝑋

(32)

A conversão térmica pode ser usada na avaliação cinética de experimentos
calorimétricos. Também é muito útil para avaliações de segurança, pois fornece
informações diretas sobre o acúmulo de reagentes que podem reagir mesmo após
uma falha de resfriamento.
As reações de polimerização são extremamente exotérmicas e o aumento na
temperatura do reator é obtido pela equação: (FERNANDES; LONA, 2004)
𝑑𝑇
𝑑𝑡

=

𝑅𝑃 ∙(−Δ𝐻)
𝐶𝑝 ∙𝜌

− 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎

(33)

Onde Cp é a capacidade calorífica, Qperda é a taxa de calor perdido ou
transferido para jaqueta e ΔH é a entalpia de polimerização.
Conforme visto no item 3.2 se a liberação de calor no sistema de reação for
muito maior do que a taxa de transferência de calor, poderá ocorrer uma reação fora
de controle, portanto:
𝑞𝑅𝑋 = 𝑞𝑟𝑒𝑚

(34)

Existem diversos mecanismos possíveis para a troca de calor entre um meio
reagente e um trocador de calor: radiação, condução e convecção forçada ou
natural. A troca de calor com um trocador de calor (q rem) através da parede do reator
é por convecção forçada, e é proporcional à área de troca de calor (A) e à força
motriz, ou seja, a diferença de temperatura entre o meio de reação e o transportador
de calor. O coeficiente de proporcionalidade é o coeficiente geral de transferência de
calor (U):
𝑞𝑟𝑒𝑚 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑗 − 𝑇)

(35)

Para reatores laboratoriais, pode ser estimado um valor de UA realizando
calibrações no calorímetro, porém não são comparados a reatores industriais.
Maschio; et al. (1999) realizou um estudo comparando diferentes calorímetros e
afirma que a capacidade de troca térmica diminui à medida que o volume do reator
aumenta. Esse é um paramento muito importante na execução de scale-up. Como
consequência o problema de controle de temperatura se torna mais crítico com o
aumento do tamanho do reator.
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Portanto para reatores industriais é indicado que se calcule o coeficiente U. A
equação 35 é uma correlação empírica para cálculo de coeficiente de transferência
interno do reator (hi), onde Nu, Re e Pr são os números de Nusselt, Reynolds and
Prandtl. (ROSA, 2011)
𝜃

𝜃

𝑁𝑢 = 𝜃10 𝑅𝑒 20 𝑃𝑟 30 𝑉𝑖
𝑁𝑢 =
𝑅𝑒 =
𝑃𝑟 =
𝑉𝑖 =

𝜃40

ℎ𝑖 𝐷𝑖

(36)
(37)

𝑘
𝜌𝑁𝑑2

(38)

𝜇
𝜇𝐶𝑝

(39)

𝑘
𝜇

(40)

𝜇𝑤

Onde Di é o diâmetro interno do reator, k é a condutividade térmica do líquido
dentro do reator, ρ é a densidade do líquido, N é a velocidade de rotação do
agitador, d é o diâmetro do agitador, µé a viscosidade dinâmica do fluido na
temperatura média da massa, µw é a viscosidade dinâmica do líquido na temperatura
da parede e Cp é o calor específico do líquido. Na tabela 9 tem valores típicos para
correlação das constantes da equação [36]:
Tabela 9 – Valores típicos para correlação empírica das constantes
ϴ10

ϴ20

ϴ30

ϴ40

0,54 2/3

1/3

0,14

Fonte: Rosa (2011)

O coeficiente de transferência de calor no lado da camisa pode ser
determinado pela equação:
ℎ𝑜 𝐷𝐻
𝑘

= 1,86(𝑅𝑒 𝑃𝑟

𝐷𝐻 0,33 𝜇 0,14
) (𝜇 )
𝐿
𝑤

(41)

Onde DH é o diâmetro hidráulico dado por:
𝐷𝐻 = 4𝑅𝐻

(42)

O coeficiente geral de transferência de calor com base na área interna (U i)
pode então ser determinado pela equação:
1
𝑈𝑖

=

1
ℎ𝑖

+

𝑥𝑤 𝐷 𝑖
𝑘𝑚 𝐷 𝐿

1 𝐷𝑖
𝑜 𝐷𝑜

+ℎ

(43)
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Onde xw é a espessura da parede, km é a condutividade térmica da parede e
DL é a média logarítmica dos diâmetros interno e externo, dado por:
𝐷𝐿 =

𝐷𝑖 − 𝐷𝑜
𝐷
log ( 𝑖⁄𝐷 )
𝑜

(44)

3.9 Processo de polimerização acrílica
A polimerização acrílica pode ser feita em reatores batelada, semi-batelada
ou reatores contínuos: (BALCHAN; PAQUET; KLEIN, 1999).
• Processo batelada: monômeros, iniciadores e solventes são carregados no
reator à temperatura ambiente e aquecidos. O aquecimento é interrompido
quando a reação exotérmica inicia e o calor da reação é removido por
resfriamento via evaporação (refluxo), serpentina ou camisa de resfriamento.
Nesse tipo de processo há pouco controle sobre as propriedades do produto
acabado e o risco de uma reação fora de controle é alto, porém são
facilmente adaptados a demanda de produção e são simples de operar.
• Processo semi-batelada: os reagentes são alimentados durante longos
períodos para permitir a remoção adequada do calor da reação. O iniciador
pode ser alimentado no reator contendo uma solução de monômero em seu
ponto de ebulição, ou o iniciador e uma solução de monômero podem ser
alimentados ao reator em fluxos separados em tempos fixos, enquanto
mantém uma condição de refluxo no reator. O carregamento com vazões
definidas e o refluxo do reator minimizam o potencial de acúmulo de
reagentes. O maior potencial de reação fora de controle é a perda de
resfriamento. Um exemplo de um sistema de reator semi-batelada pode ser
verificado na figura 14.
• Processo contínuo (CSTR Continuous Stirred Tank Reactor): as correntes de
solução de iniciador e monômero são alimentadas continuamente a um
reator agitado mantido à temperatura de refluxo enquanto o produto acabado
ou semiacabado é retirado na mesma taxa geral.
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Figura 14 – Esquema de um reator semi-batelada para polimerização via radical livre

Fonte: Kalfas; Krieger; Wilcox (2009)

Os processos bateladas e semi-bateladas possuem um reator, geralmente um
vaso de pressão cilíndrico com tampos abaulados e agitador movido por um motor
para a movimentação do produto. O agitador é muito importante para segurança do
processo, pois ele garante que o monômero está reagindo por inteiro, sem a
formação de acúmulo de monômero e possível reação fora de controle. Possui
também visores para melhor visualização da reação e refluxo de solvente, e
serpentinas internas ou camisas externas para aquecimento e resfriamento do vaso,
que pode ser via óleo térmico ou água. O reator é ligado a outros equipamentos:
• Condensador: trocador de calor ligado ao reator, tem a finalidade de remover
o calor gerado na reação e resfriar os vapores de fazendo-os retornar ao
estado líquido. Uma falha no condensador pode gerar excesso de calor
dentro do reator levando a um cenário de reação fora de controle.
• Tanques de carregamento (para processo semi-batelada): Para garantir que
os monômeros e iniciadores serão adicionados de forma correta, são
interligados ao reator um tanque de adição de monômero e um tanque de
adição de iniciador. Esses tanques podem ser equipados com célula de
carga que mostram a quantidade de produto dentro de cada tanque.
Normalmente, a taxa de geração de calor é controlada pela taxa de
alimentação do monômero ao reator.
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• Tanque kill: é um tanque que contém uma solução inibidora concentrada
projetada para encerrar a polimerização de radical livre consumindo
rapidamente os radicais livres presentes na mistura de reação.
• Tanque de captura: Para não ocorrer a explosão do reator em caso de
sobrepressão devido a troca de calor ineficiente, é instalado um disco de
ruptura na linha de alívio do reator, alinhada com um tanque de contenção,
chamado de tanque de captura. Esse tanque tem o objetivo de conter
vazamento de vapor que pode levar à formação de uma nuvem de vapor
inflamável com subsequente explosão e incêndio.
Economicamente, as polimerizações em batelada sofrem com o tempo inativo
entre os lotes, embora muito progresso tenha sido feito na automação das etapas de
pesagem, carregamento e descarregamento para minimizar esses intervalos. A
automação também melhorou a reprodutibilidade das reações lote a lote. Para
operações em que alterações na formulação ou nas condições de polimerização são
comuns, os processos em batelada têm a vantagem de serem flexíveis e
prontamente adaptáveis a novos produtos. (MEYER; KEURENTJES, 2005)
3.10 Modelagem e simulação de processos químicos
A modelagem de processos químicos é frequentemente usada por
engenheiros químicos para desenvolver novos processos químicos e prever o
comportamento dos processos existentes. Os modelos podem ser usados para:
simular como um processo se comportará sob mudanças das condições
operacionais, simular a produção de um produto novo em uma planta existente,
estudar melhorias de qualidade do produto ou melhorias de produtividade,
treinamento de operadores, desenvolvimento de projetos, planejamento de
experimentos. (MCLEAN; MCAULEY, 2011)
A modelagem é a descrição matemática de um processo físico, permite
resolver problemas complexos e realizar simulações para prever o comportamento
de um processo químico através da resolução das equações geradas no modelo. Os
modelos matemáticos podem utilizar como base: as leis de conservação de massa,
energia e quantidade de movimento, e conceitos de equilíbrio. As principais etapas
para formulação de um modelo são: (SECCHI, 2002)
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• Descrição do processo e definição do problema: informações dos
parâmetros de processo, e o que se deseja obter de suas causas e efeitos;
• Teoria e aplicação das leis fundamentais: definição da teoria que governa os
fenômenos do processo pode ser encontrada em dados da literatura, artigos
publicados, ou obtido em testes experimentais;
• Equacionamento: escrever a teoria em equacionamento matemático;
• Considerações: devem ser analisadas para assegurar que qualquer termo
excluído é de fato insignificante durante a simulação do processo. São
limitações que devem ser listadas;
• Consistência: verificar se o número de equações é igual ao número de
variáveis a serem determinadas, e verificar as unidades de medida dos
termos envolvidos nas equações;
• Solução desejada: é um passo necessário antes da obtenção da solução, é
importante ter bem determinado qual o resultado se deseja obter com a
modelagem;
• Matemática: uma classificação dos modelos matemáticos de processos pode
ser verificada na figura 15. A natureza das equações do modelo determina o
método para obtenção da solução a ser selecionado, existe uma variedade
de métodos para a solução de um conjunto de equações, portanto é
necessário ter uma ideia sobre cada método em função das características
do problema a ser resolvido. A formulação matemática pode ser realizada
por

sistemas

de

equações

algébrico-diferenciais,

obtendo-se

uma

diversidade de métodos analíticos e numéricos para a solução destes
sistemas. Alguns métodos de são listados na figura 16.
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Figura 15 – Classificação dos modelos matemáticos de processos

Fonte: Secchi (2002)

• Computação: Para solução destes sistemas, são utilizados softwares que
permitem verificar e interpretar diferentes aspectos de um sistema em
relação às mudanças em seus parâmetros. Para isso podem ser utilizados
softwares dedicados à modelagem de um sistema particular usando
linguagens de programação clássicas (Pascal, C, C ++, Java, Python). As
principais

ferramentas

de

cálculo

que

incorporam

linguagens

de

programação interpretadas de alto nível são: Matlab, SciLab, Spyder IDE
para linguagem Python e GNU Octave. Normalmente possuem bibliotecas
que implementam algoritmos típicos de cada disciplina e oferecem
flexibilidade

no

desenvolvimento

de

aplicações

de

cálculo.

Esses

mecanismos permitem a interação direta com o usuário, gerando respostas
aos comandos inseridos ou agrupando frases em arquivos de texto.
(BURGOS; ADAM, 2020)
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Figura 16 – Métodos numéricos para simulação de modelos

Fonte: Secchi (2002)

• Solução e validação: verificar as soluções obtidas comparando com dados
experimentais.
A simulação permite a prever o comportamento de um processo químico
através da resolução do sistema de equações gerado da modelagem. Tem como
finalidade: prever o efeito de alterações nas condições de operação, desenho do
projeto e capacidade operacional, auxilia durante levantamentos da produção em
uma planta existente através do balanço de massa e energia, aumento da
produtividade por redução do tempo de processo e avaliação de controle mais
eficazes, detecção de falhas operacionais, cálculo de custos e planejamento de
operação, e treinamento de operadores e engenheiros.
3.10.1 Modelagem matemática utilizando o software Octave
O software Octave possui uma linguagem de alto nível, destinada a cálculos
numéricos. Ele fornece uma interface de linha de comando para resolver problemas
lineares e não lineares numericamente, e para realizar experimentos numéricos
usando uma linguagem compatível com o software Matlab, que é uma ferramenta
utilizada para resolver os problemas científicos e de engenharia, incluindo
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modelagem e simulação. Porém, é necessária a licença do Matlab Distributed
Computing Server, que pode ser muito caro. (XIONG; ZHANG; CHEN, 2017)
O Octave possui ferramentas para resolver problemas de álgebra linear
numérica, encontrar as raízes de equações não lineares, integrar funções ordinárias,
manipular polinômios e integrar equações diferenciais ordinárias e diferenciais
algébricas. Pode ser personalizado por meio de funções definidas pelo usuário
escritas na própria linguagem do Octave ou usando módulos escritos em C++, C,
Fortran ou outras linguagens. Foi escrito por John W. Eaton e muitos outros, e por
ser um software livre, é possível que qualquer usuário ajude a torná-lo mais útil,
escrevendo e contribuindo com funções adicionais, e relatando problemas. (EATON,
2021)
3.10.2 Modelagem matemática na gestão de risco de processos
Existem diversos estudos de modelagem e simulação de polimerização via
radical livre, para melhoria de processo e/ou segurança de processo. Um sistema de
análise de risco de processos junto com estudos de otimização de processos diminui
custo, melhora qualidade e evita acidentes. (MASCHIO; et al., 1999)
Talouba; et at., (2017) exploram a possibilidade de determinar os parâmetros
termocinéticos com um calorímetro RC1-RTCal e comparar a curva de energia
térmica durante o experimento com curvas calculadas por meio de um modelo. Os
valores dos parâmetros cinéticos são então comparados com a literatura. Para o
estudo foi escolhido uma polimerização via radical livre em solução de anisol com
monômeros de metacrilato: dodecil metacrilato (DDMA) e metacrilato de metila
(MMA). Como iniciador é utilizado um peróxido orgânico bifuncional 1,1-di (tbutilperoxi) -ciclohexano (BPCH). O estudo concluir que:
• A taxa de polimerização aumenta com o aumento da temperatura;
• A taxa de polimerização é maior para o DDMA do que para o MMA, que
pode ser explicado pelo impedimento estérico dos dois monômeros;
• Diminuindo a concentração inicial de monômero leva a uma queda da
conversão final do polímero, pois a eficiência do iniciador f diminui com o
aumento da quantidade de solvente, devido ao "efeito de gaiola", onde as
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moléculas de solvente envolvem as moléculas iniciadoras e prendem os
radicais primários.
Law, Ibrahim e Gimbun (2016) apresentam uma modelagem da polimerização
de metacrilato de metila (MMA) com tolueno na presença de azobisisobutironitrila
(AIBN) usando MATLAB. O objetivo é otimizar a concentração inicial do iniciador e a
temperatura do reator para atingir uma conversão máxima do monômero em um
tempo mínimo de batelada.

Os resultados mostraram que uma conversão

monomérica máxima de 94% foi alcançada em 0,126 kgmol/m 3 da concentração
inicial de AIBN e 346 K da temperatura inicial do reator em 8.951 s (2,5 h).
O incidente ocorrido em 2001 na planta química Fu-Kao localizada em Taiwan
foi analisado por Kao e Hu (2002). Um lote de produção de polímero acrílico teve
uma reação fora do controle, e o equipamento não possuía alívio adequado, os
vapores formados durante a reação descontrolada foram liberados na área de
processo causando uma explosão. Originou a destruição de 46 plantas em um raio
de meio quilometro, mais de 100 pessoas foram feridas. A perda estimada foi em
mais de 10 milhões de dólares. Para simular esse acidente, os autores utilizaram
DSC (Calorímetro de varredura diferencial) e VSP (Pacote de dimensionamento de
ventilação) para medir os dados termocinéticos liberados. Eles realizaram testes
com a receita padrão da planta química, depois testaram com menos solvente que o
solicitado na fórmula, e posteriormente com o dobro de iniciador. E com esses
resultados foi possível avaliar as barreiras de proteção mais adequadas ao
processo.
O sistema de injeção de solução inibidora (“kill system”) foi estudada em
calorímetros pelos autores Ampelli; et al. (2005). Foi utilizado hidroquinona e
benzoquinona em uma reação de polimerização via radical livre do MMA. Já os
autores Liu e Wilhite (2019), fizeram a modelagem matemática do MMA e AIBN em
MATLAB, para estudar a ação do inibidor de reação.
O software Aspen Polymers foi utilizado pela autora Camargo (2015) com o
objetivo de estudar as influências do aumento de teor de sólidos nas propriedades
da emulsão estireno-butadieno em processo semi-contínuo que afetam a segurança
da reação. Portanto foi feito modelagem em Aspen e comparado com dados
experimentais.
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Pereira (2005) afirma que a calorimetria é muito utilizada para estudar a
reação de polimerização através do calor liberado, porém ela não fornece dados da
composição do polímero. Então ele utiliza Redes Neurais Artificiais (RNA) para
modelar o processo de polimerização do MMA com acetato de vinila (VAc) na
formulação do látex, concluindo que “as redes neurais artificiais associadas a
medidas calorimétricas, levam a um eficiente método para predizer composição
polimérica em cada instante de tempo reações de copolimerização em emulsão”.
A modelagem do MMA também é estudada por Rosa (2011), onde é utilizado
MATLAB para tratar os dados cinéticos da reação, e comparar com os dados obtidos
experimentalmente em um reator de 250L. O objetivo do estudo é verificar o
desempenho térmico do reator e sua capacidade de resposta quando é aquecido ou
resfriado.
Jiang; et al. (2017) utiliza o software Aspen Plus para simular reação fora de
controle devido à falta de água de resfriamento em uma polimerização de estireno. E
afirma que quanto mais solvente tem no sistema, mais lentamente a temperatura
aumenta, e que a temperatura inicial da reação tem mais influência do que a
pressão do reator, para cenários de reação fora de controle.
Arora; et al. (2010) propõe uma Modelagem do MMA em emulsão em C++. O
objetivo principal do trabalho é a síntese de poli(metacrilato de metila) por
polimerização em emulsão via batelada, desenvolver um modelo para descrever
essa polimerização em estado estacionário, comparar as previsões do modelo com
observações experimentais e fazer a caracterização do polímero PMMA por
estimativa de propriedades de solução de polímero.
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4 METODOLOGIA
Esse trabalho visa mensurar os cenários de eventos perigosos para auxiliar
na avaliação da consequência durante análises de riscos de processos. Baseado
nos estudos de incidentes da indústria química, os processos envolvendo reações
fora de controle, tem uma incidência significativa e é difícil de mensurar a
consequência de cenários de liberação térmica.
Como já demostrado no item 3.3, um exemplo de reação que pode apresentar
alto índice de perda de controle durante o processo, são reações de polimerização
via radical livre devido à alta exotermia da reação. Esse tipo de polimerização pode
ser feito em reatores batelada devido à demanda de mercado que está sempre
necessitando de novos polímeros para atender as inovações industriais. O processo
batelada tem a vantagem de ser flexível e adaptável a novos produtos, porém há
pouco controle sobre as propriedades do produto acabado e o risco de uma
polimerização descontrolada é alto, conforme item 3.9.
A reação fora de controle pode ser ocasionada por diversos motivos. No item
3.3 é destacado que 20% das causas de descontrole nas reações química é devido
a erros no carregamento e 20% devido ao calor produzido pela reação. Por esses
motivos, neste trabalho será simulada a cinética da reação em erro de carregamento
e falta de refrigeração, devido a falha humana ou a falha em equipamento. O
desproporcionamento dos reagentes, pode levar ao acúmulo de monômero não
reagido no reator, fenômeno conhecido como “piscina de monômero”. Se a
polimerização ocorrer em um acúmulo de monômero considerável, uma grande
quantidade de calor será liberada em um curto período. Tal situação tem o potencial
de sobrecarregar a capacidade de remoção de calor do sistema e resultar em um
aumento de pressão.
Para análise de risco de processos batelada pode ser utilizada a ferramenta
What If, por ser uma metodologia de fácil utilização e cobrir qualquer etapa do
processo. Portanto nesse trabalho será verificado como o estudo da cinética de
reação pode colaborar com a implementação da ferramenta What If no cenário de
reação fora de controle em processos de polimerização via radical livre em batelada.
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Devido à complexidade dos cálculos matemáticos que envolvem equações
diferenciais, foi escolhido o software GNU Octave para realizar a modelagem, por
ser um programa gratuito e de fácil utilização.
4.1 Descrição da ferramenta What if
A ferramenta What if é de fácil adequação a diversos processos industriais.
Portanto é recomendada para processos em batelada, onde há cenários que
algumas ferramentas não conseguem abranger.
Na figura 17 tem um exemplo de uma análise de um cenário de carregamento
de monômero acima do previsto na fórmula. Portanto na primeira coluna é feita a
pergunta “O que acontece se: for carregado mais monômero que o solicitado na
receita?”. Na segunda coluna é analisado qual o evento iniciador desse possível
desvio, e qual a causa raiz. Que para o cenário analisado pode ser um erro do
operador, falha no sistema de medição de fluxo, ou falha nas válvulas de entrada do
reator. Na terceira coluna, é avaliado qual o evento perigoso desse desvio, que
nesse caso é o acúmulo de monômero que gera aumento da exotermia, e na coluna
seguinte se avalia qual a consequência desse evento perigoso, que é a reação fora
de controle, potencial formação de nuvem de vapor, seguido de explosão, podendo
gerar lesões e/ou fatalidade. As linhas de defesa possíveis são descritas, alguns
exemplos foram citados no item 3.1.3.
Finalmente o risco é calculado, com base na categoria de consequência e
frequência, cada companhia tem sua própria classificação, portanto para
exemplificar foi utilizado os dados da figura 1. A categoria consequência, por
envolver fatalidade e/ou múltiplas lesões devido a possível explosão do reator, foi
classificada como severidade 5, e a frequência como provável, pois envolve erro
humano e está suscetível a ocorrer. Portanto o risco calculado foi alto (RA). Esse
risco é considerado inaceitável, portanto, precisa ser recalculado com as linhas de
defesa existentes e se necessário, propor recomendações para instalação de mais
barreiras de proteção.
O exemplo da figura 17 é genérico para análise de risco, porém pode ser
demostrado que a ferramenta possui uma limitação para avaliar o cenário envolvido,
pois não calcula o calor liberado nem dissipado no sistema caso ocorra um erro
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operacional ou falha em equipamentos, portanto não é possível afirmar quais
barreiras de proteção são necessárias para os cenários avaliados.
Figura 17 – Exemplo análise What if
Desvio
O que acontece se?

Evento Iniciador

Evento Perigoso

Consequência

Linhas de Defesa

Categoria
Consequência

Categoria
Frequência

Risco

5

L

HR

Evento iniciador: Operador
carregar quantidade errada
Causa Raiz: Falha Operacional

1) Procedimentos
administrativos
Reação fora de
2)Treinamento dos operadores
Acúmulo de
Evento iniciador: Medidor
controle
3) Controle DCS
monômeros dentro
For carregado mais mássico com erro
Potencial formação de
4) Tanque de captura
do reator pode
monômero que o
Causa Raiz: Falta de calibração
nuvem de vapor
5) Sistema Kill
gerar uma alta
solicitado na receita?
seguida de explosão
6) Disco de ruptura
exotermia na
Evento iniciador: Válvulas de
Potencial para
7) Detectores de VOC
reação
entrada do reator entopidas ou
fatalidades e/ou lesões
8) Área com classificação
falha aberta
elétrica
Causa Raiz: Falha em
9) Manutenção preventiva
equipamento

Fonte: Elaborado pelo autor

Então o objetivo da modelagem e simulações nesse trabalho, é quantificar o
calor liberado e removido do sistema nos cenários de erro operacional ou falha em
equipamentos, e quais as barreiras de proteção necessárias para prevenir ou mitigar
os riscos.
4.2 Modelagem e simulação da cinética da polimerização do metacrilato de metila
Para exemplificar como os dados cinéticos podem ajudar na análise de risco
de processo, será feito o estudo da cinética da polimerização do metacrilato de
metila (MMA), por tratar-se de um monômero muito utilizado nas indústrias, e por ter
diversos estudos publicados das constantes cinéticas.
A modelagem matemática foi realizada utilizando como base o modelo
proposto por Law, Ibrahim e Gimbun (2016) da modelagem da polimerização de
metacrilato de metila (MMA) com tolueno na presença de azobisisobutironitrila
(AIBN) com objetivo de otimizar a concentração inicial do iniciador e a temperatura
do reator para atingir uma conversão máxima do monômero em um tempo mínimo
de batelada.
Os subitens a seguir descrevem as etapas seguidas para a modelagem e
simulação da cinética da polimerização do metacrilato de metila, conforme descrito
no item 3.10.
4.2.1 Descrição do processo e definição do problema
O processo de polimerização via radical livre em solução, consiste na adição
de iniciador e monômero no reator, na presença de solvente. Para dar início a
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reação é necessário aquecer o reator, e ao iniciar a reação exotérmica, iniciar o
resfriamento do sistema. Portanto as variáveis de entrada utilizadas foram:
• Temperatura inicial da massa do reator (To): 346 K;
• Temperatura da jaqueta do reator (Tjo): 330 K;
• Concentração inicial do iniciador (Cio): 0,126 kmol/m3;
• Concentração inicial monômero (Cmo): 6,01 kmol/m3;
• Zero, primeiro e segundo momentos para cadeias mortas de polímero (λ 0, λ1,
λ2): 0,1; 0,15 e 100 kmol/m3.
Os parâmetros que serão alterados na simulação são a concentração inicial
do monômero, que será aumentada em 10%, 50% e 100%, e o fluxo de água de
resfriamento que será igual a zero.
Para tornar o processo mais próximo do que ocorre em escala indústria, os
efeitos gel, vítreo e gaiola foram simulados. Na tabela 10 estão descritos os
parâmetros utilizados no modelo.
Tabela 10 – Parâmetros para o modelo do MMA
Parâmetro

Descrição

Valor

Unidade

B

Parâmetro constante de efeito de gel

0,03

-

Cso

Concentração inicial de solvente

8,547

kmol/m3

c

Capacidade térmica da mistura de reação

2,2

kJ/kgK

cw

Capacidade térmica da água

4,2

kJ/kgK

Dio

Coeficiente de difusão

2,69E-07

m2/s

Efm

Energia de ativação para transferência de
cadeia para o monômero

7,4479E+04 kJ/kmol

Ei

Energia de ativação para iniciação

1,2877E+05 kJ/kmol

Epo

Energia de ativação para coeficiente de taxa
kpo

1,8283E+04 kJ/kmol

Eto

Energia de ativação para coeficiente de taxa kto

2,9442E+03 kJ/kmol

Eθp

Energia de ativação para parâmetro kθp

1,1700E+05 kJ/kmol

Eθt

Energia de ativação para parâmetro kθt

1,4584E+05 kJ/kmol

Fcw

Fluxo de água de resfriamento

2,00E-06

fo

Eficiência do iniciador do tempo t=0

0,58

ΔHp

Calor da reação

5,78E+04

kJ/kmol

Mi

Massa molecular do iniciador

68

kg/kmol

m3/s
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Mm

Massa molecular do monômero

100,13

kg/kmol

Mp

Massa molecular do polímero

150

kg/kmol

Ms

Massa molecular do solvente

92,14

kg/kmol

m

Massa da mistura reacional

1,257

kg

NA

Número de Avogrado

6,023E+23

1/mol

P

Entrada de energia do aquecedor

0,55

kJ/s

R

Constante universal dos gases

8,345

kJ.kmol/K

Tcw

Temperatura da água de resfriamento

279,7

K

Tgp

Temperatura de transição vítrea do PMMA

387,2

K

T∞

Temperatura ambiente

293,2

K

V*I

Volume crítico de iniciador

9,13E-04

m3/kg

V*m

Volume crítico de monômero

8,22E-04

m3/kg

Vo

Volume inicial da mistura reacional

1,50E-03

m3

V*p

Volume crítico de polímero

7,70E-04

m3/kg

Zfm

Fator de frequência para transferência de
cadeia para monômero

4,6610E+09 m3/kmol.s

Zi

Fator de frequência para transferência de
cadeia para iniciador

1,0533E+15 1/s

Zpo

Fator de frequência para coeficiente de taxa
kpo

4,9167E+05 m3/kmol.s

Zto

Fator de frequência para coeficiente de taxa kto

9,8000E+07 m3/kmol.s

Zθp

Fator de frequência para kθp

3,0233E+13 1/s

Zθt

Fator de frequência para kθt

1,4540E+20 1/s

α1

Parâmetro de processo

0,0038

1/s

α2

Parâmetro de processo

0,0008

1/s

α3

Parâmetro de processo

0,00037

1/s

α4

Parâmetro de processo

0,0664

K/kJ

ρm

Densidade do monômero

915,1

kg/m3

ρs

Densidade do solvente

842

kg/m3

ρp

Densidade do polímero

1200

kg/m3

ρw

Densidade da água

1000

kg/m3

ei

Coeficiente de proporcionalidade

1

-

ᵧ

Fator de sobreposição

0,763

-

Fonte: Law, Ibrahim e Gimbun (2016)
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4.2.2 Equacionamento
Para calcular o calor liberado, é necessário calcular o balanço de massa e
energia. O balanço de massa para o iniciador, monômero e cadeia de polímero
morto, podem ser demostrados pelas equações diferenciais:
𝑑𝐶𝑖
𝑑𝑡

𝐶

= 𝑅𝑖 + 𝜀(𝐶 𝑖 )𝑅𝑚

𝑑𝐶𝑚
𝑑𝑡
𝑑𝜆0
𝑑𝑡
𝑑𝜆1
𝑑𝑡
𝑑𝜆2
𝑑𝑡

(45)

𝑚𝑜

𝐶

= (1 + 𝜀 (𝐶 𝑚 )) 𝑅𝑚

(46)

𝑚𝑜

𝜀𝜆

= (1 − 𝑄 − 𝐶 0 ) 𝑘𝑝 𝐶𝑚 𝜉𝑜

(47)

𝑚𝑜

𝜀𝜆

= (2 − 𝑄 − 𝐶 1 ) 𝑘𝑝 𝐶𝑚 𝜉𝑜

(48)

𝑚𝑜

4 −3𝑄+ 𝑄 2

=(

1−𝑄

𝜀𝜆

− 𝐶 2 ) 𝑘𝑝 𝐶𝑚 𝜉𝑜

(49)

𝑚𝑜

Onde Ci é a concentração do iniciador, Cm a concentração do monômero e 𝜆0 ,
𝜆1 e 𝜆2 são os pontos zero, primeiro e segundo momentos para as cadeias mortas
de polímero.
Devido à mudança de densidade durante a conversão do monômero em
polímero, o efeito da mudança de volume é considerado:
𝑉 = 𝑉𝑜 (1 + 𝜀𝑥𝑚 )

(50)

𝜌

𝜀 = 𝜙𝑚𝑜 (( 𝜌𝑚 ) − 1)

(51)

𝜙𝑚𝑜 = 𝐶𝑚𝑜 𝑀𝑚 /𝜌𝑚

(52)

𝑝

Onde V0 é o volume inicial da mistura reagente, 𝜀 é o fator de expansão de
volume e 𝜙𝑚𝑜 é a fração de volume inicial do monômero. A conversão do monômero
em relação ao tempo de polimerização é formulada como:
𝑑𝑥𝑚
𝑑𝑡

= −𝑅𝑚 (𝐶

1+𝜀𝑥𝑚

𝑚𝑜 + 𝜀𝐶𝑚

𝐶

) (1 + 𝜀 (𝐶 𝑚 ))
𝑚𝑜

(53)

A concentração da cadeia de polímero viva e a probabilidade de propagação
são dadas como: (SOROUSH; KRAVARIS, 1992)
𝜉𝑜 = (2𝑓𝑘𝑖 𝐶𝑖 /𝑘𝑡 )0,5

(54)
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𝑄=

𝑘𝑝 𝐶𝑚
𝑘𝑝 𝐶𝑚 +𝑘𝑓𝑚 𝐶𝑚 +𝑘𝑡 𝜉𝑜

(55)

Onde f é a eficiência do iniciador, ki, kp, kfm e kt são os coeficientes de taxa de
iniciação, propagação, transferência de cadeia para monômero e terminação. A
probabilidade de propagação (Q) é a possibilidade de um radical ativo se propagar
ao invés de terminar e, portanto, Q afeta a distribuição das cadeias poliméricas. Uma
cadeia de polímero formada a partir de uma reação de iniciação pode sofrer
propagação ou término. Ri, Rm, Rfm, Rfs e Rt são dados como: (SOROUSH;
KRAVARIS, 1992)
𝑅𝑖 = −𝑘𝑖 𝐶𝑖

(56)

𝑅𝑚 = −𝐶𝑚 𝜉𝑜 (𝑘𝑝 + 𝑘𝑓𝑚 )

(57)

𝑅𝑓𝑚 = −𝐶𝑚 𝜉𝑜 𝑘𝑓𝑚

(58)

𝑅𝑓𝑠 = −𝐶𝑠 𝜉𝑜 𝑘𝑓𝑠

(59)

𝑅𝑡 = −𝜉𝑜2 𝑘𝑡

(60)

Onde a taxa de consumo do iniciador, propagação, transferência de cadeia
para monômero, transferência de cadeia para solvente e terminação são
representados por Ri, Rm, Rfm, Rfs e Rt, respectivamente. O valor de kfm é muito
menor do que kp e, portanto, kfm é insignificante na equação [57]. kfs é ignorado, uma
vez que a taxa de transferência em cadeia para a reação com solvente é
desprezível.
Considerando o efeito gel, a eficiência do iniciador pode ser descrita como:
𝜏

𝑓 = 𝑓0 /(1 + (𝜏𝐷𝐼)
𝑅𝐼

(61)

Onde f e fo são a eficiência do iniciador no tempo t e t = 0. 𝜏𝐷𝐼 e 𝜏𝑅𝐼 são os
tempos característicos correspondentes à difusão radical e ao início da cadeia,
respectivamente. (ACHILLAS; KIPARISSIDES, 1992)
𝜏𝐷𝐼 = 𝑟23 /3𝑟1 𝐷𝐼

(62)

𝜏𝑅𝐼 = (𝑘𝑖𝑜 𝐶𝑚 )−1

(63)

1

6𝑉

𝑟1 = (𝜋𝑁𝑚 )3

(64)

𝑟2 = 2𝑟𝐻

(65)

𝐴
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𝐷𝐼 =

𝑤𝑝
𝑤
𝐷𝐼𝑜 exp[−𝛾𝑉𝐼∗ 𝑀𝐼 [( 𝑚 )+( )]
𝑀𝑚

𝑀𝑝

𝑉𝑓

(66)

𝑉𝑓 = 𝑤𝑚 𝑉𝑚∗ 𝑉𝑓𝑚 + 𝑤𝑝 𝑉𝑝∗ 𝑉𝑓𝑝

(67)

𝑉𝑓𝑚 = 0,149 + 2,9 × 10−4 (𝑇 − 273,15)

(68)

𝑉𝑓𝑝 = 0,0194 + 1,3 × 10−4 (𝑇 − 378,15)

(69)

𝑘𝑖𝑜 = 𝜖𝑖 𝑘𝑝𝑜

(70)

Onde r1 e r2 são o raio de reação efetivo na gaiola de difusão interna e
externa, respectivamente, DI é um coeficiente de difusão radical, Vf é o volume livre
específico da mistura, Vfm e Vfp são o volume livre de monômero e polímero, kio é o
coeficiente da taxa de iniciação da cadeia intrínseca e 𝜖𝑖 é o coeficiente de
proporcionalidade. Teoricamente, a gaiola radical é assumida como uma esfera. O
diâmetro hidrodinâmico inicial do PMMA é calculado como:
0,574
𝑟𝐻 = 1,3 × 10−11 𝑀𝑤

(71)

A massa molecular média ponderal, a massa molecular média numérica da
cadeia de polímero morto e a polidispersidade são dados por:
𝜆

𝑀𝑤 = 𝑀𝑚 (𝜆2 )

(72)

1

𝜆

𝑀𝑛 = 𝑀𝑚 (𝜆1 )

(73)

𝑃𝐷𝐼 = 𝑀𝑤 /𝑀𝑛

(74)

0

Modelos de efeito de gel e vítreo são modelados como: (BAILLAGOU;
SOONG, 1984)
𝑘𝑝 =

𝑘𝑡 =

𝑘𝑝𝑜
1+

(75)

𝜉𝑜 𝑘𝑝𝑜
𝐷𝑘𝜃𝑝

𝑘𝑡𝑜
𝜉 𝑘
1+ 𝑜 𝑡𝑜

(76)

𝐷𝑘𝜃𝑡

2,3(1−𝜙 )

𝑝
𝐷 = 𝑒𝑥𝑝 (𝐴+𝐵(1−𝜙 ))
𝑝

𝐴 = 0,168 − 8,21 × 10−6 (𝑇 − 𝑇𝑔𝑝 )2

(77)
(78)
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𝜇1 /𝜌𝑝
𝐶𝑚𝑀𝑚 𝐶𝑠 𝑀𝑠
+
+
𝜌𝑝
𝜌𝑚
𝜌𝑠

𝜙𝑝 = 𝜇1

(79)

𝜇1 = (𝑀𝑚 /(1 + 𝜀))(𝐶𝑚𝑜 − 𝐶𝑚 )

(80)

𝐶
1+𝜀( 𝑚 )

𝐶𝑠 = 𝐶𝑠𝑜 (

𝐶𝑚𝑜

)

1+𝜀

𝑘𝜃𝑝 = 𝑍𝜃𝑝 exp (−

(81)

𝐸𝜃𝑝
𝑅𝑇

)

𝐸

𝜃𝑡
𝑘𝜃𝑡 = 𝐶𝑖𝑜 𝑍𝜃𝑡 exp (− 𝑅𝑇
)

(82)
(83)

A lei de Arrhenius para iniciação, propagação, terminação e transferência de
cadeia para o monômero são dadas como:
𝐸

𝑘𝑖 = 𝑍𝑖 exp (− 𝑅𝑇𝑖 )
𝑘𝑝𝑜 = 𝑍𝑝𝑜 exp (−

(84)

𝐸𝑝𝑜
𝑅𝑇

)

(85)

𝐸

𝑡𝑜
𝑘𝑡𝑜 = 𝑍𝑡𝑜 exp (− 𝑅𝑇
)

𝑘𝑓𝑚 = 𝑍𝑓𝑚 exp (−

𝐸𝑓𝑚
𝑅𝑇

(86)
)

(87)

Os balanços de energia são a solução esperada com a modelagem, pois nele
irá verificar se ocorrerá uma reação fora de controle, e podem ser escritos:
𝑑𝑇
𝑑𝑡

=

𝑑𝑇𝑗
𝑑𝑡

𝛼0 𝑘𝑝 𝜉𝑜 𝐶𝑚

+ 𝛼1 (𝑇𝑗 − 𝑇)

(88)

= 𝛼2 (𝑇 − 𝑇𝑗 ) + 𝛼3 (𝑇∞ − 𝑇𝑗 ) + 𝛼4 𝑢

(89)

𝐶
1+𝜀( 𝑚 )
𝐶𝑚𝑜

Onde T é a temperatura da massa do reator e Tj a temperatura da jaqueta. A
taxa geral de transferência de calor adicionada à camisa pelo fluido de transferência
de calor é dada por: (SOROUSH; KRAVARIS, 1992)
𝑢 = 𝑃 − 𝐹𝑐𝑤 𝑐𝑤 𝜌𝑤 (𝑇𝑗 − 𝑇𝑐𝑤 )

(90)

Onde P é a entrada de energia para o aquecedor, Fcw e Tcw são a vazão de
entrada e a temperatura da água de resfriamento. c w e ρw são a capacidade de calor
e densidade da água.
Os valores de 𝛼0 , 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 e 𝛼4 podem ser definidos pelas equações abaixo:
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(−Δ𝐻𝑝 )𝑉(1+𝜀)

𝛼0 =

𝑚𝑐

𝛼1 (𝑥𝑚 ) =

𝐴(𝑥𝑚 )∙𝑈(𝑥𝑚 )

𝛼2 (𝑥𝑚 ) =

𝑈(𝑥𝑚 )∙𝐴(𝑥𝑚 )

𝛼3 =

𝑚𝑐

𝑐𝑤 𝑚𝑜

𝑈∞ ∙𝐴∞
𝑐𝑤 𝑚𝑜

𝛼4 = 𝑐

1

𝑤 𝑚𝑜

(91)
(92)
(93)
(94)
(95)

Sendo A(xm) a área de transferência de calor da camisa do reator, U(xm)
coeficiente global de transferência de calor da camisa do reator, c w capacidade
calorífica da água, A∞ área de transferência de calor ao redor da jaqueta e U∞
coeficiente global de transferência de calor ao redor da jaqueta. Na fonte utilizada
para equação 92 é utilizado o volume inicial (V0), porém na modelagem desenvolvida
foi avaliado que o volume não é constante e pode interferir na troca de calor,
portanto para um melhor resultado, foi utilizado o volume da mistura reacional (V).
Os valores de 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 e 𝛼4 foram fornecidos no modelo proposto por Law,
Ibrahim e Gimbun (2016), porém esses parâmetros são dependentes dos
equipamentos de processo conforme descrito no item 3.8. A troca térmica além de
depender dos dados dos reagentes, depende também do diâmetro interno do reator,
velocidade de rotação do agitador, diâmetro do agitador, área interna de troca
térmica, espessura da parede, condutividade térmica da parede, que são utilizados
para cálculo do coeficiente global de troca térmica U. Portanto, para utilizar o modelo
proposto nesse trabalho em uma escala industrial, os valores de 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 e
𝛼4 precisam ser calculados a parte.
4.2.3 Considerações
Para realizar a modelagem matemática foi assumido que: (SOROUSH;
KRAVARIS, 1992)
• Todas as reações são elementares e irreversíveis;
• Uma mistura perfeita é assumida, porém o refluxo não é simulado;
• O modelo foi desenvolvido desconsiderando a mudança de viscosidade do
meio;
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• A taxa de transferência de cadeia para as reações de solvente é
insignificante;
• A taxa da etapa de reação é independente do comprimento da cadeia do
polímero vivo.
4.2.4 Matemática e abordagem computacional
O modelo matemático é composto de equações diferenciais ordinárias e para
resolução dos cálculos cinéticos e simulação da liberação de calor, foi utilizado como
ferramenta computacional o GNU Octave, onde foram inseridos os parâmetros do
modelo (tabela 10), as condições iniciais descritas no item 4.2.1, e as equações de
(45) a (95). O solver foi utilizado o ode15s que integra um sistema de equações
diferenciais ordinárias rígidas, é um método de ordem variável com base em
fórmulas de diferença reversa. O código completo da modelagem pode ser
visualizado no apêndice A. Um resumo de como foi estruturado o modelo
matemático no Octave pode ser verificado na figura 18.
Figura 18 – Estrutura do modelo matemático no Octave

Fonte: Elaborado pelo autor

4.2.5 Validação
No artigo com a modelagem proposta por de Law, Ibrahim e Gimbun (2016),
os dados obtidos na modelagem são comparados com os dados experimentais de
Soroush e Kravaris (1992) para fins de validação, antes do estudo de otimização. O
reator piloto utilizado para obtenção dos dados experimentais consiste em um
recipiente de vidro encamisado de 3 L (0,1 m de diâmetro) equipado com um
agitador de pás (250 RPM). Foi adicionado MMA e tolueno na proporção de volume
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de 7:3, na presença de N2. O iniciador (AIBN) foi adicionado com o reator na
temperatura de 319 K. Foi medida a temperatura do reator e do sistema de jaqueta
durante a reação, apresentando uma concordância razoável com os dados da
modelagem: erro de cerca de 2,7% para temperatura do reator e 2,3% para camisa,
conforme figuras 19 e 20.
Os resultados da modelagem do artigo estudado, mostraram que a conversão
máxima do monômero foi de 94% com uma concentração inicial de iniciador de
0,126 kmol/m3 e temperatura inicial do reator de 346 K em 2,5 h. Portanto para
validação do modelo aqui proposto, serão utilizados os valores encontrados no
artigo estudo.
Figura 19 – Perfil de temperatura do reator: modelagem x dados experimentais

Fonte: Law, Ibrahim e Gimbun (2016)
Figura 20 – Perfil temperatura jaqueta: modelagem x dados experimentais

Fonte: Law, Ibrahim e Gimbun (2016)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1 Modelagem e simulações
O modelo proposto por Law, Ibrahim e Gimbun (2016), citado no item 4, foi
reproduzido utilizando o Octave para obter o gráfico demostrado na figura 21, onde
mostra qual a máxima temperatura obtida pela reação exotérmica entre MMA e
AIBN, e em quanto tempo ocorre esse pico. Na figura 22 tem o resultado obtido com
a modelagem aqui desenvolvida, mostrando que há uma diferença de 2,9 K e 7,7
minutos no pico exotérmico, pois no artigo é 387,7 K em 25 minutos e na simulação
proposta 390,6 K em 17,3 minutos. Para indústria é uma diferença considerável,
porém o modelo aqui proposto está mais conservador que o proposto pelo artigo,
pois está obtendo um pico exotérmico maior em um tempo menor, demandando uma
ação mais rápida das barreiras de proteção.
Figura 21 – Aumento de temperatura na reação entre MMA e AIBN artigo estudado

Fonte: Law, Ibrahim e Gimbun (2016)
Figura 22 – Aumento de temperatura na reação entre MMA e AIBN aqui proposto

Fonte: Elaborado pelo autor
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Para efeito de validação do modelo matemático a figura 23, que mostra a
conversão do monômero no artigo simulado, também foi reproduzida. Na figura 24
tem o resultado obtido com a modelagem desenvolvida, podendo-se observar que
tanto na modelagem do artigo quanto na modelagem aqui desenvolvida, a
conversão máxima do monômero é de 94%.
Figura 23 – Conversão de monômero MMA simulado no artigo estudado

Fonte: Law, Ibrahim e Gimbun (2016)
Figura 24 – Conversão de monômero MMA simulado na modelagem proposta

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados da figura 22 e 24, podem ser verificados na figura 25 para comparar
a conversão de monômero com o aumento de temperatura.
Após comparar a modelagem aqui desenvolvida com a modelagem do artigo
estudado, e validar que para segurança os valores estão aceitáveis, foram feitas as
simulações com adição de 10%, 50% e 100% a mais da quantidade prevista de
monômero, e posteriormente simulado a falta de água de resfriamento para as
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proporções padrões de reagentes, um resumo dos resultados pode ser verificado na
tabela 11.
Tabela 11 – Resumo dos dados das simulações
Simulações

T (K)

T (°C)

tempo (min)

ΔT

°C/min

1) Condição padrão

390,6

117,4

17,32

45

2,6

2) +10% monômero

435,2

162,0

9,42

89

9,5

3) +50% monômero

465,9

192,7

3,99

120

30,1

4) +100% monômero

482,7

209,6

2,40

137

56,9

5) Falta resfriamento

436,4

163,3

8,27

90

10,9

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 25 – Temperatura x conversão do monômero na reação MMA e AIBN

Fonte: Elaborado pelo autor

Foi calculado também o calor gerado e o calor removido do sistema para as
simulações, comparando o perfil da curva na figura 26, que representa o calor
liberado para a condição padrão, e o perfil da curva na figura 27, que representa o
calor liberado no caso de adição de 50% a mais da quantidade prevista de
monômero, é possível verificar que há uma liberação muito rápida de calor, que
pode gerar uma explosão no sistema. Mesmo que o calor liberado nas condições
padrões seja maior que o calor liberado na condição de 50% a mais de monômero,
trata-se de uma taxa de liberação de calor mais controlada. No caso de falta de água
de resfriamento, o calor gerado fica muito maior que o calor removido, conforme
mostrado na figura 28.
Com os valores das simulações é possível verificar que o aumento esperado
era de 2,6°C/minuto para as condições propostas pelo artigo, porém se fosse
adicionado monômero a mais que o previsto, ou faltasse água de resfriamento
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durante a reação, o aumento de temperatura seria acima de 5°C/minuto. Portanto
com esses dados é possível complementar a análise da ferramenta de análise de
risco What if e propor barreiras de proteção para evitar uma reação fora de controle.
Figura 26 – Calor gerado x calor removido na condição padrão da modelagem

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 27 – Calor gerado x calor removido com 50% a mais de monômero

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 28 – Calor gerado x calor removido no cenário de falta de água de resfriamento

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.2 Aplicação das simulações na escolha das barreiras de segurança
Westerterp e Molga (2006) afirmam que normalmente três linhas de defesa
devem ser consideradas para evitar reações fora de controle em reatores químicos:
escolha das condições operacionais corretas, aplicação de sistema de detecção de
alerta precoce e métodos para lidar com as reações de fuga. Utilizando essa divisão
proposta das linhas de defesa, e os dados das simulações realizadas é possível
propor barreiras de segurança para cada tipo de sistema e reação.
5.2.1 Escolha das condições operacionais
No item 4.2.1 são descritas as condições operacionais, apresentando como
parâmetros iniciais: temperatura inicial do reator, temperatura da jaqueta do reator,
concentração inicial do iniciador, concentração inicial monômero, para uma
conversão de 94% de monômero em 2,5h. Esses parâmetros devem ser analisados
sob o ponto de vista de produtividade, pois por motivos financeiros espera-se obter
uma maior conversão do monômero com maior economia de iniciador e fontes
energéticas, e sob o ponto de vista de segurança, o processo deve ser desenhado
para operar dentro dos limites dos equipamentos existentes, evitando qualquer
cenário de liberação de calor. Conhecendo a cinética da reação, é possível fazer a
modelagem e simulações para encontrar as melhores condições de operação e
evitar reações fora de controle:
• Concentração inicial de monômero: deve ser selecionada de modo que não
tenha um excesso de monômero, pois uma grande quantidade de calor pode
ser liberada em um curto período se ocorrer a polimerização nesse acúmulo
de monômero, conforme descrito na tabela 11 e figura 27. Porém reduzir a
concentração do monômero para evitar riscos de segurança, pode não ser
viável financeiramente, por exemplo, se diminuir 10% a concentração do
monômero o pico exotérmico fica baixo, conforme figura 29 o aumento de
temperatura é 0,2°C/min, o calor gerado na reação fica sempre abaixo do
calor removido (figura 30), porém a conversão chega a 92% em cerca de 6
horas (figura 31), não compensado manter nessas condições.
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Figura 29 – Temperatura da reação com 10% a menos de monômero

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 30 – Calor gerado e calor removido com 10% a menos de monômero

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 31 – Conversão do MMA com 10% a menos da concentração inicial de monômero

Fonte: Elaborado pelo autor
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• Concentração inicial de iniciador: deve ser selecionada de modo que não
tenha um excesso de iniciador, pois ele pode se decompor rapidamente
gerando a liberação de calor, na figura 32 mostra a adição de 50% a mais da
quantidade prevista de iniciador, gerando um aumento de 13°C/min no
sistema. Também deve ser escolhido de modo que não falte iniciador e gere
um excesso de monômeros, podendo gerar uma reação fora de controle.
Figura 32 – Temperatura da reação com 50% a mais de iniciador

Fonte: Elaborado pelo autor

• Temperatura inicial de reação: a temperatura inicial da reação tem influência
na fase de decomposição do iniciador, sendo fundamental para iniciar a
reação, porém deve ser escolhida de modo que não influencie no pico
exotérmico da reação. Na figura 33 tem a simulação diminuindo 10 K da
temperatura inicial da reação, em questão de segurança fica uma controlado
com um aumento de 0,1 °C/min, porém a conversão chega a 94% e em
cerca de 6 horas (figura 34), não compensado manter nessas condições. Em
compensação se iniciar a reação 10 K a mais que a condição da
modelagem, o pico exotérmico será muito alto e rápido, conforme figura 35
será 28,8°C/min.
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Figura 33 – Aumento da temperatura da reação, com temperatura inicial 10 K menor

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 34 – Conversão do MMA com a temperatura inicial 10 K menor

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 35 – Aumento da temperatura da reação, com temperatura inicial 10 K maior

Fonte: Elaborado pelo autor
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• Tamanho do lote: deve estar de acordo com a capacidade de troca térmica
do sistema, que irá depender da temperatura e vazão do fluido de
resfriamento, área de troca térmica, agitação do sistema, capacidade
calorífica da massa reacional e do fluido de resfriamento. Por exemplo um
aumento de 10% do volume inicial da reação pode levar a um aumento de
9,6°C/min, figura 36.
É possível concluir que as condições iniciais propostas pelo artigo estudado,
não apresentam riscos de segurança. Sendo confiável realizar simulações de falhas
operacionais e falhas em equipamentos para prever reações fora de controle.
Figura 36 – Temperatura da reação com aumento de 10% do volume reacional

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2.2 Sistema de detecção de alerta precoce
No item 3.1.3 foram descritas diversas barreiras de proteção, com os dados
das simulações é possível descrever melhor as barreiras necessárias para o sistema
analisado. Nas simulações é possível observar que o aumento de temperatura
acontece muito rápido, portanto, é fundamental que um sistema de reação
polimérica em escala industrial possua válvulas e sensores que operem de modo
automático, e em caso de detecção de aumento de temperatura do sistema, o
sistema contenha a liberação de calor automaticamente. Foi verificado que as
condições de processo propostas no artigo estudado, não apresentam risco de
segurança, sendo esperado um aumento de no máximo 2,6°C/min. É fundamental
também que o operador tenha conhecimento do risco envolvido no processo, das
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condições de processo, e de como agir no caso de um aumento inesperado de
temperatura. Com caráter preventivo, as barreiras propostas abaixo, impedem a
propagação de um desvio até a ocorrência de um acidente.
A primeira barreira de segurança proposta é o Sistema básico de controle
(SBCP) que irá controlar o processo mantendo as condições operacionais dentro
dos parâmetros estabelecidos:
• Temperatura: são necessários instrumentos de medição de temperatura do
meio reacional e da camisa do reator, e válvulas controladoras automáticas
na camisa, que irão abrir ou fechar para entrada de água de resfriamento ou
vapor, dependendo da temperatura e da etapa da reação;
• Quantidade de monômero e iniciador: mesmo que o processo modelado seja
batelada, é indicado que tenha tanques de adição de monômero e iniciador,
pois é uma garantia que terá a quantidade necessária dos reagentes antes
de iniciar a reação. Para carregar esses tanques pode-se utilizar medidor
mássico, para contabilizar a quantidade correta de produto, e como
redundância os tanques podem ter célula de carga para conferência. E
durante a adição dos reagentes no reator, o sistema acompanha a
diminuição da massa dos tanques, garantindo que todo o reagente foi
transferido para o reator;
• Rotação do agitador: no item 3.2 foi discutido que falta de agitação pode
gerar um acúmulo de monômeros, gerando liberação de calor. Portanto é
importante ter medição da corrente do motor do agitador, para garantir que
ele está funcionando corretamente. A corrente do agitador também pode ser
relacionada com o aumento na viscosidade do meio reacional, que quando
aumenta bruscamente pode indicar uma reação fora de controle;
• Fluxo de água de resfriamento: para assegurar que terá água de
resfriamento no sistema, pode-se instalar sensor de fluxo na tubulação de
distribuição de água na camisa do reator e para o condensador;
• Pressão: o aumento da temperatura do reator, gera vapores orgânicos
provenientes do solvente, resultando em um aumento de pressão no
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sistema, então possuir sensores de pressão é importante para controle do
processo.
A segunda barreira de segurança proposta são alarmes críticos e intervenção
operacional, e deve ser ativada pelo BPCS. A ação dos operadores pode ser
iniciada por um alarme no sistema, caso algum parâmetro de processo saia das
condições normais estabelecidas, ou caso o operador observe algum parâmetro fora
do esperado. Procedimentos operacionais e treinamento dos operadores é
fundamental para garantia da segunda barreira.
A terceira barreira de segurança proposta é o Sistema Instrumentado de
Segurança (SIS), que é a combinação de sensores, sistema de lógica e elementos
finais, que ao detectar uma situação fora dos limites normais de operação, irá corrigir
o

sistema,

colocando

o

processo

nas

condições

normais,

chamado

de

intertravamento do sistema (TONINI, 2018).
• Aumento de temperatura 5°C/min: com os dados da modelagem é possível
especificar corretamente os intertravamentos de temperatura. É fundamental
que tenham dois sensores de temperatura em locais diferentes da massa
reacional, para redundância de medição. Baseado nas condições de
processo da modelagem, é esperado um aumento de no máximo 2,6°C/min,
portanto uma proposta de intertravamento é quando os sensores medirem
5°C/min o sistema feche a válvula de vapor para camisa, abra a válvula de
entrada de água para camisa e condensador, aumente a vazão de água na
camisa (para isso é indicado ter uma bomba back up para ajudar no
aumento de vazão), feche as válvulas de entrada de reagente, ligue a
agitador. O mesmo intertravamento deve ser realizado no caso de
divergência entre os sensores de temperatura.
• Aumento de temperatura 10°C/min: caso a temperatura continue subindo
mesmo com os intertravamentos citados acima, uma proposta é a injeção de
uma solução inibidora chamada de kill solution, que são sequestrantes de
radicais livres, por exemplo: benzoquinonas, naftoquinonas e antraquinonas,
que em quantidades suficientes interrompem a reação de polimerização.
Para garantir que a solução será injetada a tempo suficiente para conter a
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liberação de calor, a solução inibidora deve ficar armazenada em tanques
pressurizados com nitrogênio, além do fato de o sistema estar com elevadas
pressões devido a liberação de vapores. Conforme descrito no item 3.10, os
autores Liu e Wilhite (2019), fizeram a modelagem matemática do MMA e
AIBN em MATLAB, para estudar a ação do inibidor de reação, portanto via
modelagem é possível estimar a quantidade necessário de inibidor para
conter a reação fora de controle. A injeção da solução deve ser realizada
automaticamente pela abertura de válvulas, portanto o sistema de kill
solution deve contar com diversos instrumentos de controle, como medição
da pressão do tanque de solução inibidora, válvula controladora de vazão de
nitrogênio, válvulas automáticas do tanque de armazenamento para o reator,
controle de nível do tanque de armazenamento (para garantir que tenha
solução quando necessário).
• Outras temperaturas: também é importante monitorar as temperaturas de
entrada e saída da camisa do reator (dados que também foram obtidos na
modelagem proposta), temperatura de entrada e saída da água do
condensador e do solvente condensado, temperatura tanques de adição de
monômero e iniciador;
• Pressão: o sistema de intertravamento de pressão deve funcionar similar ao
de temperatura, até um certo limite de aumento pressão no reator deve ter
os mesmos intertravamentos do cenário de aumento de temperatura
5°C/min, e depois desse limite deve ter os intertravamentos do aumento de
temperatura 10°C/min. O aumento de pressão depende das dimensões dos
equipamentos, precisando ser modelado a parte, e sempre deve ser
analisado em conjunto com a Pressão Máxima de Trabalho Admissível
(PMTA) que é o maior valor de pressão que pode ser submetido
continuamente a um equipamento. Outras pressões importantes de serem
monitoras são das bombas de adição de reagentes, bomba de água de
resfriamento, tanque de armazenamento de solução inibidora, tanques de
adição de monômero e iniciador;
A quarta barreira de segurança proposta é a proteção física, que são
dispositivos dimensionados e instalados para proteger a integridade física dos
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equipamentos (reator, tanques, condensador) contra cenários de sobre pressão
geradas pelo aumento de temperatura e consequente liberação de vapor orgânicos.
Para o sistema proposto é indicado um disco de ruptura que deve ser dimensionado
de acordo com a capacidade do reator, que deve ser instalado na linha de alívio do
reator, alinhada com um tanque de contenção, chamado de tanque de captura, que
tem o objetivo de conter vazamento de vapor que pode levar à formação de uma
nuvem de vapor inflamável com subsequente explosão e incêndio. Não é indicado
válvula de alívio pois o monômero pode polimerizar no bocal onde está instalado a
válvula e impedir o alívio quando necessário.
5.2.3 Métodos para lidar com as consequências das reações fora de controle
Caso as barreiras de caráter preventivo descritas no item anterior, não
consigam conter a liberação de calor produzido durante a reação, é importante ter
no sistema as barreiras de caráter mitigador, que são atuadas somente após a
ocorrência do cenário acidental, para minimizar os impactos das consequências,
algumas propostas são:
• Nuvem de vapor: o solvente utilizado na reação proposta, o tolueno, é um
solvente altamente inflamável (assim como outros solventes orgânicos
utilizado para polimerizações acrílicas em solução), com ponto de fulgor
4,4°C e ponto de ebulição 110,6°C. O vapor desse solvente é mais pesado
que o ar, podendo se deslocar a distâncias consideráveis, e caso entre em
contato com uma fonte de ignição, pode ocorrer um incêndio. Para evitar a
propagação dessa nuvem de vapor, é indicado a instalação de explosímetros que

são equipamentos que detectam concentrações de gases e vapores
inflamáveis (CETESB, 2021). Esses equipamentos podem ser interligados
com o BPCS e colocar o reator em condição segura em caso de detecção de
vapores;
• Eletricidade estática: além de inflamável e volátil, o tolueno possui
condutividade específica < 1 pS/m (INNOVA, 2018) , segundo a CCPS
(2021) materiais com condutividade menor que 102 pS/m são considerados
não condutivos. Portanto, cargas elétricas podem se acumular quando o
solvente é derramado, bombeado, filtrado, agitado, ou fluem através de
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tubos. Esse acúmulo de carga elétrica é chamado de eletricidade estática,
que pode gerar uma faísca e consequentemente um incêndio. (CCOHS,
2021). Para evitar a geração de eletricidade estática, deve-se evitar a queda
livre do solvente durante a transferência para reator, para isso pode-se
adequar a entrada do solvente para a parede do reator (chamado “tubo J”)
ou um “tubo pescador” que irá descarregar o solvente na parte inferior do
reator, deve-se também controlar a velocidade de transferência das bombas
até 1 m/s (ESIG, 2013), e principalmente garantir que todos os
equipamentos estejam aterrados, ou seja, conectados a uma malha em
contato com a terra. Existem dispositivos que detectam automaticamente a
presença de continuidade de aterramento e que pode ser equipado com
alarmes ou intertravamentos para evitar operações como transferências de
líquidos inflamáveis, a menos que o equipamento esteja aterrado (CCPS,
2021);
• Vazamento: caso haja algum vazamento por bombas, juntas, conexões,
flanges, ou até rompimento de um equipamento, é fundamental que exista
um dique de contenção para conter esse vazamento e evitar que os
produtos químicos contaminem o meio ambiente;
• Fogo: caso todas as barreiras citadas anteriormente ainda não consigam
conter a liberação de calor e ocorra um incêndio, é importante a área
operacional possuir sprinklers, canhão de água, e extintores para evitar a
propagação do fogo.
Um resumo dos instrumentos e equipamentos propostos para controle de
processo e segurança citados nos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 foram listados na tabela
12 e representados esquematicamente na figura 37, também presente no Apêndice
B para melhor visualização. A tabela 13 resume o modo de atuação desses
instrumentos e equipamentos para alguns cenários perigosos.
Tabela 12 – Lista dos equipamentos e instrumentos sugeridos para controle da reação
Número
1
2

Instrumento/
Descrição
Equipamento
Transmissor indicador de
TIT-01
temperatura
Transmissor indicador de
TIT-02
temperatura

Função
Medir a temperatura do reator
Medir a temperatura do reator –
redundante
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Transmissor indicador de
pressão
Transmissor indicador de
pressão

3

PIT-03

Medir a pressão do reator

4

PIT-04

5

PSE-05

6

YL-06

7

TIT-07

8

TIT-08

9

FT-09

10

PIT-10

11

PIT-11

12

TCV-12

12

TCV-12

13

TCV-13

14

TCV-14

15

TIT-15

16

TIT-16

17

TIT-17

18

PCV-18

19

PCV-19

20

HV-20

21

FCV-21

Válvula controladora de fluxo

22

FCV-22

Válvula controladora de fluxo

23

WIT-23

Indicador transmissor de peso

24

WIT-24

Indicador transmissor de peso

25

FT-25

Medidor de fluxo

26

FT-26

Medidor de fluxo

27

LIT-27

Medidor indicador de nível

28

PIT-28

29

TIT-29

30

LIT-30

Medidor indicador de nível

Medir nível do tanque de iniciador

31

PIT-31

Transmissor indicador de
pressão

Medir pressão do tanque de iniciador

Medir a pressão do reator – redundante

Disco de ruptura

Dispositivo mecânico para alívio de
pressão do reator

Medidor de corrente do agitador

Medir a corrente do agitador do reator

Transmissor indicador de
temperatura
Transmissor indicador de
temperatura

Medir a temperatura de entrada da
camisa do reator
Medir a temperatura de saída da camisa
do reator
Medir o fluxo de água de resfriamento
da camisa do reator

Transmissor de fluxo
Transmissor indicador de
pressão
Transmissor indicador de
pressão
Válvula controladora de
temperatura
Válvula controladora de
temperatura
Válvula controladora de
temperatura
Válvula controladora de
temperatura
Transmissor indicador de
temperatura
Transmissor indicador de
temperatura
Transmissor indicador de
temperatura

Medir a pressão da bomba de água
Medir a pressão da bomba de água
back up
Controlar entrada de água no
condensador pela temperatura do reator
Controlar entrada de água no
condensador pela temperatura do reator
Controlar entrada de água na camisa do
reator pela temperatura do reator
Controlar entrada de vapor na camisa
do reator pela temperatura do reator
Medir a temperatura entrada de água de
resfriamento no condensador
Medir a temperatura saída de água no
condensador
Medir a temperatura do condensado

Controlar pressão de N2 para tanque de
solução inibidora
Válvula controladora de pressão Controlar pressão de N2 para reator
Válvula controladora de pressão

Válvula automática on/off

Transmissor indicador de
pressão
Transmissor indicador de
temperatura

Entrada de solvente no reator
Controlar fluxo de entrada de monômero
no reator
Controlar fluxo de entrada de iniciador
no reator
Medir massa do tanque de monômero
(célula de carga)
Medir massa do tanque de iniciador
(célula de carga)
Medidor de fluxo para alimentação dos
tanques de adição
Medidor de fluxo para alimentação de
solvente no reator
Medir nível do tanque de monômero
Medir pressão do tanque de monômero
Medir temperatura do tanque de
monômero
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32

TIT-32

Transmissor indicador de
temperatura

33

LIT-33

Medidor indicador de nível

34

PIT-34

Transmissor indicador de
pressão

Medir temperatura do tanque de
iniciador
Medir nível do tanque de solução
inibidora
Medir pressão do tanque de solução
inibidora

35

AT-35

Explosivímetro

Medidor de vapores orgânicos

36

PIT-36

Transmissor indicador de
pressão

37

PIT-37

Transmissor indicador de
pressão

Medir pressão da bomba de
carregamento dos tanques de
alimentação
Medir pressão da bomba de filtração /
envase

38

HV-38

Válvula automática on/off

Entrada de solução inibidora no reator

Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 37 – Esquema sistema polimerização acrílica com intertravamentos propostos

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 13 – Intertravamentos propostos para o sistema de polimerização acrílica
Parâmetro

Condição de
atuação
Temperatura TIT-01 > 5°C/min
massa
ou
TIT-02 > 5°C/min

Situação perigosa

Intertravamento

Aumento de
temperatura muito
rápida pode ser um
indício de reação fora de
controle, podendo gerar
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão

Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Liga agitador do reator
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Desvio na
temperatura
massa

Desvio entre
sensores
TIT-01 e TIT-02 >
5°C

Diferença de medição
entre os sensores pode
indicar um ponto de
aquecimento no reator,
levando a uma reação
fora de controle,
podendo gerar
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão
Temperatura TIT-01 > 10°C/min Aumento de
massa
ou
temperatura muito
TIT-02 > 10°C/min rápida pode ser um
indício de reação fora de
controle, podendo gerar
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão

Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator

Fluxo água
FT-09 <2e-6 m3/s
resfriamento

Falta de água de
resfriamento pode levar
a uma reação fora de
controle, podendo gerar
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão

Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator

Temperatura TIT-07 > 45°C
de entrada
de água na
camisa do
reator

Água de resfriamento
Alarme em campo
com elevadas
temperaturas pode levar
a uma reação fora de
controle, podendo gerar
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão
Água de resfriamento
Alarme em campo
com elevadas
temperaturas pode levar
a uma reação fora de
controle, podendo gerar
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão

Abre HV-38 entrada de solução inibidora no
reator
Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Temperatura TIT-08 > 20°C/min Aumento de
Abre TCV-12 entrada de água no condensador
saída da
temperatura muito
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
jaqueta
rápida pode ser um
reator
indício de reação fora de Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
controle, podendo gerar reator
pressurização do reator, Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
rompimento de juntas e Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
vedações, gerando uma Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
nuvem de vapor e
Liga bomba back up para entrada de água de
possível explosão
resfriamento na camisa do reator

Temperatura TIT-15 > 45°C
de entrada
de água no
condensador

87

Nível tanque LIT-27 > 95%
de
monômero

Transbordar o tanque
com potencial risco de
incêndio, liberação de
VOC e contaminação
ambiental
Transbordar o tanque
com potencial risco de
incêndio, liberação de
VOC e contaminação
ambiental
Falta de solução
inibidora, caso tenha
uma reação fora de
controle não irá inibir
propagação da reação

Desliga a bomba de carregamento dos tanques
de adição

Temperatura TIT-29 > 45°C
do tanque
de
monômero

Os monômeros podem
reagir em altas
temperaturas, podendo
ocorrer uma reação fora
de controle

Desliga a bomba de carregamento dos tanques
de adição
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Alarme em campo

Temperatura TIT-32 > 45°C
do tanque
de iniciador

Os iniciadores podem
reagir em altas
temperaturas, podendo
ocorrer uma reação fora
de controle

Desliga a bomba de carregamento dos tanques
de adição
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Alarme em campo

Desvio de
Razão WIT-23 e
massa
WIT-24 7:3
durante a
adição de
monômero e
iniciador
para o reator

Acúmulo de monômero
pode gerar reação fora
de controle, seguido de
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão
Acúmulo de monômero
pode gerar reação fora
de controle, seguido de
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão
Falta de agitação pode
levar a um acúmulo de
monômero podendo
gerar reação fora de
controle, seguido de
pressurização do reator,
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão

Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Alarme em campo

Nível tanque LIT-30 > 95%
de iniciador

Nível do
tanque de
solução
inibidora

LIT-33 < 80%

Desvio de
Razão FCV-21 e
fluxo durante FCV-22
a adição de 7:3
monômero e
iniciador
para o reator

Corrente do
agitador

YL-06 = desligado

Desliga a bomba de carregamento dos tanques
de adição

Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Liga agitador do reator

Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Alarme em campo

Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Liga agitador do reator
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Pressão do
reator

PIT-03 e PIT-04 >
ST

Aumento de pressão no
reator pode ser gerado
devido ao aumento de
VOC no sistema devido
a uma reação fora de
controle. Pode gerar
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão

Abre HV-38 entrada de solução inibidora no
reatorAbre TCV-12 entrada de água no
condensadorAbre TCV-13 entrada de água na
camisa do reatorFecha TCV-14 entrada vapor
na camisa do reatorFecha HV-20 entrada de
solvente no reatorFecha FCV-21 entrada de
monômero no reatorFecha FCV-22 entrada de
iniciador no reatorLiga bomba back up para
entrada de água de resfriamento na camisa do
reator

Pressão do
reator

Desvio entre
Aumento de pressão no
sensores PIT-03 e reator pode ser gerado
PIT-04 > ST
devido ao aumento de
VOC no sistema devido
a uma reação fora de
controle. Pode gerar
rompimento de juntas e
vedações, gerando uma
nuvem de vapor e
possível explosão

Nitrogênio
no reator

PCV-18 = 0

A falta de nitrogênio
pode gerar uma
atmosfera explosiva
dentro do reator,
podendo levar a um a
explosão

Abre HV-38 entrada de solução inibidora no
reator
Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Liga agitador do reator

Nitrogênio
no tanque
de solução
inibidora

PCV-19 = 0

A falta de nitrogênio
pode gerar uma
atmosfera explosiva
dentro do tanque,
podendo levar a um a
explosão.
O tanque de solução
inibidora deve estar
pressurizado pois em
caso de injeção da
solução, ela deve ter
pressão para vencer o
contrafluxo da pressão
interna do reator gerada
pela reação fora de
controle.

Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Liga agitador do reator
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Sensor de
VOC

AT-35 > 30%

A geração de vapor de
produtos inflamáveis,
podem encontrar uma
fonte de ignição de
gerar uma explosão

Aumento da exaustão na área
Alarme em campo
Abre TCV-12 entrada de água no condensador
Abre TCV-13 entrada de água na camisa do
reator
Fecha TCV-14 entrada vapor na camisa do
reator
Fecha HV-20 entrada de solvente no reator
Fecha FCV-21 entrada de monômero no reator
Fecha FCV-22 entrada de iniciador no reator
Liga bomba back up para entrada de água de
resfriamento na camisa do reator
Liga agitador do reator

Fonte: Elaborado pelo autor

5.3 Barreiras de segurança na ferramenta What if
Com os dados das simulações aqui realizadas, foi possível gerar valores para
atuação dos intertravamentos descritos da tabela 13, principalmente o valor do
aumento de temperatura do meio reacional que será controlado pelos instrumentos
TIT-01 e TIT-02, principal parâmetro para prever uma reação fora de controle.
Portanto a análise de risco pode ficar mais detalhada e realista para avaliar o que
realmente pode acontecer em caso de erro de carregamento ou falta de água de
resfriamento, e se as barreiras de proteção propostas irão apresentar um risco
aceitável para operação.
A figura 38 apresenta a ferramenta What if com as barreiras de proteção
propostas, descritas na coluna de Linhas de defesa. Essa ferramenta foi
anteriormente citada na figura 17, porém sem os dados da simulação. O primeiro
cenário analisado “O que acontece se for carregado mais monômero que o solicitado
na receita” pode ter como evento iniciador uma falha operacional: o operador errar a
quantidade de carregamento, ou uma falta de calibração: medidor mássico com erro,
ou falha em equipamento: válvulas de entrada do reator entupidas ou falha aberta,
cada evento iniciador tem uma frequência de ocorrência. Conforme descrito no item
3.2.1, cada companhia possui uma matriz de aceitabilidade, baseada em normas
regulamentadores, padrões globais, leis locais, estudos, mas no geral uma falha
operacional pode ser considerada uma falha frequente, e falhas em equipamentos
foi considerada provável. A consequência do desvio é a mesma, ou seja,
independente do evento iniciador, o acúmulo de monômero pode gerar uma reação
fora de controle, seguida de liberação de calor, sobrepressão e potencial explosão,
existindo um cenário de possível fatalidade, portanto a consequência é catastrófica.
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Com os dados gerados na tabela 13, é possível listar as barreiras de proteção
propostas e afirmar que a frequência de ocorrência irá reduzir a “raro” de ocorrer,
deixando o risco do evento como um “risco baixo”, seguindo o exemplo de matriz de
aceitabilidade de risco proposto na figura 1.
No segundo cenário analisado “O que acontece se for faltar água de
resfriamento” pode ter como evento iniciador uma falha operacional: válvula
esquecida fechada, ou uma falta de calibração: medidor mássico com erro, ou falha
em equipamento: válvulas ou tubulações entupidas, cada evento iniciador tem uma
frequência de ocorrência. O evento perigoso desse desvio é o aumento da
temperatura do sistema gerando um excesso de calor, possível reação fora de
controle seguida de liberação de calor, sobrepressão e potencial explosão, existindo
um cenário de possível fatalidade, portanto a consequência é catastrófica. Com os
dados gerados na tabela 13, é possível listar as barreiras de proteção propostas e
afirmar que a frequência de ocorrência irá reduzir a “raro” de ocorrer, deixando o
risco do evento como um “risco baixo”.
Figura 38 – Ferramenta What if com barreiras propostas
Desvio
O que acontece se?

Evento Iniciador

Evento Perigoso

Consequência

Linhas de Defesa

Categoria
Consequência

Evento iniciador: Operador
carregar quantidade errada
Causa Raiz: Falha Operacional

1) Sistema básico de controle
SBCP
Reação fora de
Acúmulo de
2) Alarmes críticos e
Evento iniciador: Medidor
controle
monômeros dentro
intervenção operacional
For carregado mais mássico com erro
Potencial formação de
do reator pode
3) Sistema Instrumentado de
monômero que o Causa Raiz: Falta de calibração
nuvem de vapor
gerar uma alta
Segurança (SIS)
solicitado na receita?
seguida de explosão
exotermia na
4) Disco de ruptura
Evento iniciador: Válvulas de
Potencial para
reação
5) Sistema de nuvem de vapor
entrada do reator entupidas ou
fatalidades e/ou lesões
6) Sprinklers, canhão de água,
falha aberta
e extintores
Causa Raiz: Falha em
equipamento
Evento iniciador: Válvula
Reação fora de
1) Sistema básico de controle
Aumento da
esquecida fechada
controle
SBCP
temperatura do
Causa Raiz: Falha Operacional
Potencial formação de
2) Alarmes críticos e
Faltar água de
sistema gerando
Evento iniciador: Válvulas ou
nuvem de vapor
intervenção operacional
resfriamento?
um excesso de
tubulações entupidas
seguida de explosão
3) Sistema Instrumentado de
calor
Causa Raiz: Falha em
Potencial para
Segurança (SIS)
equipamento
fatalidades e/ou lesões
4) Disco de ruptura

Categoria
Frequência

Risco sem
barreiras

Risco com
barreiras

Frequente

RA

RB

Ocasional

RA

RB

Provável

RA

RB

Frequente

RA

RB

Provável

RA

RB

5

5

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4 Abrangência do modelo proposto para outras polimerizações acrílicas ou outros
sistemas
A simulação dos desvios durante a reação de polimerização além de serem
importantes para avaliar se a operação está funcionando de modo seguro, pode ser
utilizada para avaliação de novas polimerizações em sistemas existentes, ou a
produção de uma polimerização em equipamentos diferentes.

91

5.4.1 Outras polimerizações acrílicas
No modelo proposto foi considerado o efeito gel, pois a o artigo utilizado como
base tinha o objetivo de otimizar a concentração inicial do iniciador e a temperatura
do reator, portanto eram necessários dados mais precisos. Porém, a modelagem
considerando o efeito gel, necessita de valores muito específicos como parâmetro
constante de efeito de gel, coeficiente de difusão, energia de ativação para
parâmetro kθp e kθt, volume crítico de iniciador, de monômero e de polímero, fator de
frequência para kθp e kθt, fator de sobreposição, entre outros. Para obter esses
valores é necessário um estudo em calorímetros.
Para um estudo de geração de calor, pode-se utilizar intervalos de valores,
pois é necessário trabalhar com uma folga devido ao tempo de resposta dos
instrumentos. Além disso, o efeito gel ocorre no final da polimerização, onde há
aumento da viscosidade dificultando a troca térmica, porém nessa etapa não tem
mais monômeros para reagir. A figura 39 mostra o aumento de temperatura
desprezando o efeito gel, portanto quando comparado a figura 22 (aumento de
temperatura na reação entre MMA e AIBN), que considera o aumento gel, é possível
afirmar que a diferença do aumento de temperatura é de 1,6°C/min. Na tabela 14
tem a comparação do aumento de temperatura do artigo estudado, modelagem
proposta considerando o efeito gel, e modelagem proposta desprezando o efeito gel.
Com esses dados é verificado que a modelagem desprezando o efeito gel, fica mais
próximo do valor obtido no artigo que propõe a modelagem do artigo estudado. Além
disso, as barreiras de segurança propostas, consideram um aumento de 5°C/min
para iniciar os intertravamentos, e posteriormente 10°C/min para intertravamentos
mais rígidos, apresentando a mesma ordem de grandeza. Com isso, é possível
desprezar o efeito gel para fazer simulações de segurança. A modelagem
desprezando o efeito gel pode ser visualizada no Apêndice C.
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Figura 39 – Aumento temperatura reação MMA e AIBN desprezando efeito gel

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 14 – Comparação do aumento de temperatura desprezando o efeito gel
#

Simulações

Temperatura
pico (°C)
114,6

Tempo pico
(min)
25

°C/min

2,6

1

Artigo

Condição ótima

2

Modelagem
com efeito
gel

Condição padrão

117,4

17,32

+10% monômero

162,0

9,42

9,5

+50% monômero

192,7

3,99

30,1

5

+100% monômero

209,6

2,40

56,9

6

Falta água resfriamento

163,3

8,27

10,9

Condição padrão

102,0

18,59

1,6

+10% monômero

160,6

9,94

8,8

+50% monômero

192,6

4,07

29,4

10

+100% monômero

209,6

2,44

56,1

11

Falta água resfriamento

163,0

8,46

10,7

3
4

7
8
9

Modelagem
sem efeito
gel

1,7

Fonte: Elaborado pelo autor

Para utilizar a modelagem aqui proposta para avaliar outras polimerizações
acrílicas é necessário conhecer as constantes da tabela 15, que podem ser
encontradas na literatura, ou em alguns casos em experimentos utilizando
calorímetros. E as condições iniciais devem ser definidas:
• Temperatura inicial do reator (To em K);
• Temperatura da jaqueta do reator (Tjo em K);
• Concentração inicial do iniciador (Cio em kmol/m3);
• Concentração inicial monômero (Cmo em kmol/m3);
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Tabela 15 – Constantes da polimerização necessárias para modelagem
Símbolo Descrição

Unidade

c

Calor específico da mistura reacional

kJ/kgK

Efm

Energia de ativação transferência de cadeia

kJ/kmol

Ei

Energia de ativação iniciação

kJ/kmol

Epo

Energia de ativação propagação

kJ/kmol

Eto

Energia de ativação terminação

kJ/kmol

fo

Eficiência do iniciador

-

dHp

Calor da reação

kJ/kmol

Mm

Massa molecular do monômero

kg/kmol

m

Massa da mistura reacional

kg

R

Constante universal dos gases

kJkmol/K

Zfm

Fator de frequência transferência de cadeia

m3/kmol*s

Zi

Fator de frequência iniciação

1/s

Zpo

Fator de frequência propagação

m3/kmol*s

Zto

Fator de frequência terminação

m3/ kmol*s

dm

Densidade do monômero

kg/m3

dp

Densidade do polímero

kg/m3

Vo

Volume inicial da mistura reacional

m3

Fonte: Elaborado pelo autor

Na modelagem desenvolvida os valores de 𝛼1 e 𝛼2 precisam ser calculados
em função da reação que está ocorrendo, portanto, as equações 92 e 93 devem ser
calculadas a parte. Para os cálculos é necessário conhecer a área de transferência
de calor da camisa do reator, coeficiente global de transferência de calor da camisa
do reator, capacidade calorífica da água, área de transferência de calor ao redor da
jaqueta e coeficiente global de transferência de calor ao redor da jaqueta. Para
auxiliar o cálculo de coeficiente global de transferência de calor, foi proposta uma
tabela no Anexo A, disponibilizada pelo CheGuide (2021), ao preencher a tabela
com os dados do equipamento e propriedades do fluído, as equações 36 a 44 são
resolvidas pela planilha em Excel e o valor de U é calculado via fórmulas
automaticamente.
Como exemplo de utilização da modelagem desenvolvida para outras
polimerizações, foram utilizados os dados cinéticos da polimerização via radical livre
em solução de anisol com dodecil metacrilato (DDMA), e o iniciador 1,1-di (t-
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butilperoxi) -ciclohexano (BPCH), para formação do poli(dodecil metacrilato)
PDDMA. Os parâmetros utilizados encontram-se na tabela 16 com as respectivas
referências. Os valores de os valores de 𝛼1 e 𝛼2 foram mantidos os mesmos, por
tratar-se do mesmo sistema reacional, mas para dados mais exatos, é necessário
obter-se as dimensões do reator e recalcular esses parâmetros.
Tabela 16 – Parâmetros para o modelo do DDMA
Parâmetro Valor
Unidade
c
2 kJ/kgK
Efm
0 kJ/kmol
Ei
126000 kJ/kmol
Epo
21300 kJ/kmol
Eto
6900 kJ/kmol
fo
0,6 dHp
57600 kJ/kmol
Mm
254,41 kg/kmol
m
1,257 kg
R
8,345 kJkmol/K
Zfm
0 m3/kmol*s
Zi
2,500E+13 1/s
3
Zpo
2,5E+06 m /kmol*s
3
Zto
3,8E+08 m / kmol*s
dm
dp

Referência
POLYMER PROPERTIES DATABASE
TALOUBA, I. B.; et al.
TALOUBA, I. B.; et al.
TALOUBA, I. B.; et al.
TALOUBA, I. B.; et al.
FERNANDES; LONA, 2004
TALOUBA, I. B.; et al.
PUBCHEM
LAW, W. P.; IBRAHIM, W. H. W.; GIMBUN, J.
LAW, W. P.; IBRAHIM, W. H. W.; GIMBUN, J.
TALOUBA, I. B.; et al.
TALOUBA, I. B.; et al.
TALOUBA, I. B.; et al.
TALOUBA, I. B.; et al.

868 kg/m

3

PUBCHEM

930 kg/m

3

POLYMER PROPERTIES DATABASE

3

Vo
0,0015 m
LAW, W. P.; IBRAHIM, W. H. W.; GIMBUN, J.
Fonte: Adaptado de Law, Ibrahim e Gimbun (2016), Polymer Properties Database (2021),
PubChem (2021) e Talouba; et al. (2017)

As variáveis de entrada utilizadas para o exemplo foram:
• Temperatura inicial do reator (To): 346 K;
• Temperatura da jaqueta do reator (Tjo): 330 K;
• Concentração inicial do iniciador (Cio): 0,016 kmol/m3;
• Concentração inicial monômero (Cmo): 2 kmol/m3;
Na figura 40 tem o resultado da simulação, onde é possível verificar que o
pico exotérmico do DDMA é atingido com um aumento de 3°C/min, portanto as
barreiras de segurança propostas estariam adequadas para essa reação. A
conversão do monômero para essas condições de operação é de 73%, também
mostrado na figura 40. Poderiam ser realizadas simulações mudando as
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concentrações de monômero e iniciador, e a temperatura inicial da reação, para
otimizar essa conversão.
Figura 40 – Temperatura x conversão do monômero na reação DDMA

Fonte: Elaborado pelo autor

5.4.2 Outros sistemas de polimerização
A modelagem desenvolvida é para polimerização acrílica em batelada, não
sendo possível simular a mudança de um sistema batelada para contínuo, porém, é
possível utilizá-la para estudos de scale-up de processo, ou seja, quando se deseja
simular a mudança de escala laboratorial para industrial (batelada). Ou então,
quando se deseja trocar de um reator batelada para outro, com outras dimensões e
condições operacionais, ou então mudar condições de processo. Para isso é
necessário obter as constantes da tabela 17, adequar os valores de m e Vo da
tabela 15 e as condições iniciais de temperaturas e concentrações.
Tabela 17 – Constantes do sistema necessárias para modelagem
Símbolo Descrição

Unidade

cw

Calor específico da água

kJ/kgK

Fcw

Fluxo de água de resfriamento

m3/s

P

Entrada de energia do aquecedor /

kJ/s

caldeira
Tcw

Temperatura da água de

K
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resfriamento
T8

Temperatura ambiente

K

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores de 𝛼1 , 𝛼2 , 𝛼3 e 𝛼4 precisam ser calculados em função do sistema,
portanto, as equações 92 a 95 devem ser calculadas a parte. O anexo A pode ser
utilizado para cálculo do coeficiente global de troca térmica (U).
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Na modelagem aqui desenvolvida, e comparada com dados experimentais de
artigos publicados, foi possível comprovar que a polimerização acrílica do
poli(metacrilato de metila) possui alta exotermia, apresentando um aumento
significativo de temperatura no decorrer da propagação da reação. Com as
simulações foi evidenciado que um desproporcionamento na razão de monômero e
iniciador, ou a falta de água de resfriamento, podem liberar altas taxas de calor em
um curto espaço de tempo, levando a cenários de reações fora de controle, seguido
de sobrepressão e possível explosão.
Com a modelagem foram simulados eventos de aumento da concentração de
monômero e a falta de água de resfriamento, devido a falha operacional ou falha em
algum equipamento. Esses dois cenários foram escolhidos por serem o motivo de
acidentes que já ocorreram na indústria química. O resultado da simulação foi capaz
de mostrar se os eventos perigosos analisados são verídicos, e se as
consequências estão exageradas ou negligenciadas, através da quantificação das
liberações de calor. E então foi possível propor barreiras de segurança para evitar
reações fora de controle, ou mitigar os possíveis efeitos que elas podem causar. A
principal barreira proposta pela simulação foi a detecção do aumento de temperatura
por tempo, com essa quantificação os instrumentos de controle podem ser ajustados
para realizar os intertravamos necessários para controlar a liberação de calor.
Existem barreiras que são dependentes das características das matérias
primas envolvidas, não sendo necessário estudar a cinética da reação, então
características de inflamabilidade, volatilidade e condutividade, vão sempre
demandar um controle de eletricidade estática, dissipação de vapores e
prevenção/contenção de fogo. Porém para estimar o calor que será liberado no caso
de desvios da condição padrão de operação, a modelagem mostrou-se eficaz, pois
foi identificado que o aumento estimado para as condições padrões é de 1,6 a
2,6°C/min. Então aumentos na ordem de 5°C/min, quando detectados por sensores
propostos como barreiras de segurança, irão realizar intertravamentos para conter
esse aumento de temperatura. Caso esses intertravamentos não cessem a liberação
de calor, foi proposto que aos sensores identificarem um aumento de 10°C/min seja
injetado uma solução inibidora. Portanto a modelagem e a simulação foram
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fundamentais para estimar esse aumento de temperatura por tempo, e propor
quando as barreiras de segurança irão atuar.
A modelagem foi adaptada sem considerar o efeito gel durante a
polimerização, e disponibilizada no Apêndice C, para que outras pessoas possam
realizar simulações com outros monômeros e iniciadores em processos batelada,
quando as constantes cinéticas e as dimensões do reator são conhecidas. Também
foi descrito como utilizar a modelagem para scale-up de processo.
Conhecer a cinética da reação para modelar processos químicos pode
contribuir muito com as análises de risco durante o desenvolvimento novos produtos,
mudança nas condições operacionais, ou mudança em equipamentos, de um modo
rápido pois cada simulação leva segundos para obter-se os resultados, e sem custo,
pois o software proposto é gratuito. Porém se os dados cinéticos não forem
conhecidos, será necessário estudo em calorímetro para obtenção deles, e posterior
modelagem e simulação.
Como sugestões de futuros trabalhos relacionados a modelagem matemática
de processos químicos na gestão de risco de processos:
•

Calcular o coeficiente global de troca térmica, com apoio da tabela do
Anexo A, utilizando as dimensões de um reator de escala industrial, e
utilizar a modelagem proposta com os parâmetros desse reator;

•

Realizar um experimento em calorímetro com um polímero acrílico, e
comparar a liberação de calor medida em laboratório com a simulada na
modelagem proposta.
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ANEXO A – CÁLCULO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR
Jacketed Vessel Heat Transfer (Half Pipe Coil)
CheGuide.com
Chemical Engineer's Guide

Tag No.
Description
Date
By

User Input

R-101
Reactor
30-May-16
CheGuide

Process Side
Impellor
Retreating 6 Blade Turbine
Vessel Diameter, Dt
mm
2400
Impellor Diameter, D mm
800
Impellor Speed, N
rpm
50

Coil Side
Type
Nominal Pipe Size
Flowrate
Pipe Coil I.D.

Half Pipe Coil 180°
inch
m³/h
mm

Fluid Properties
Density
ρ
Viscosity
µ
Specific Heat Cp
Conductivity
k
Viscosity wall µw
Fouling factor f

Fluid Properties
Density
ρ
Viscosity
µ
Specific Heat Cp
Conductivity
k
Viscosity wall µw
Fouling factor f

kg/m³
cP
kcal/kg.°C
kcal/m.h.°C
cP
m².h.°C/kcal

Process Side, hi
Reynold's Number
Prandtl Number
Nusselt's Number
hi
Wall temperature

kg/m³
cP
kcal/kg.°C
kcal/m.h.°C
cP
m².h.°C/kcal

700
4,5
0,7
0,625
3,5
0,0002

kcal/m².h.°C
°C

8,3,E+04
18,14
3521
916,8
134,9

Coil Side, ho
Reynold's Number
Prandtl Number
Nusselt's Number
ho
Velocity
Flow Regime

kcal/m².h.°C
m/s

2
10
52,50

980
0,0124
0,905
0,193
0,0123
0,0002

1,67E+07
0,21
10842
25373
2,57
Turbulent

Overall Heat Transfer Coefficient, U
Vessel Material
Carbon Steel
Vessel Thickness
mm
8,0
Overall H.T.C
kcal/m².h.°C
575,7
Heating / Cooling Time
Type
Vessel TL-TL
Filled Height
Heat Transfer Area
Time

Non-Isothermal
mm
mm
m²
min

2000
1000
6,79
17,07

Fluid Temperature
Process Fluid Initial
Process Fluid Final
Jacket Fluid Inlet
Jacket Fluid Outlet

°C
°C
°C
°C

45,0
80,0
150,0
125,1

For Isothermal Heating/ Cooling
Coil Side, ho
kcal/m².h.°C
(For Steam ~ 1500 BTU/ft2.h.oF)
Modified U
kcal/m².h.°C
Use Modified Heat Transfer
Coefficient, U for Time Calculation

7323,64
545,3
No
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APÊNDICE A – MODELAGEM POLIMERIZAÇÃO MMA COM AIBN
ProjetoMMA.m
function dC = ProjetoMMA(t, C)
global B Cso c cw Dio Efm Ei Epo Eto Eop Eot Fcw
global fo dHp Mi Mm Mp Ms m Na P R Tcw Tgp T8
global Vi Vm Vo Vp Zfm Zi Zpo Zto Zop Zot
global a1 a2 a3 a4 dm ds dp dw ei g
global Cmo Cio Cmo L0 L1 L2 Xm
global Omo e ki A u1 Cs Op D kto kot kpo
global Mw rh r2 V r1 Vfm Vfp wm wp Vf Di Tdi kio Tri f
global Eo kt kop kp kfm Rm Ri u ao Q
global kto D kot Cia f ki
%Nomes
T = C(1) %Temperatura da reação
Tj = C(2); %Temperatura da jaqueta
Ci = C(3); %Concentração iniciador
Cm = C(4); %Concentração monomero
L0 = C(5); %Zeroth moment for dead polymer chains, kgmol m–3
L1 = C(6); %First moment for dead polymer chains, kgmol m–3
L2 = C(7); %second moment for dead polymer chains, kgmol m–3
Xm = C(8); %Monomer conversion
Qg = C(9); %Calor gerado
Qqr = C(10); %Calor removido
Cia = Ci;
%Parâmetros
Omo = Cmo * Mm / dm ; %equação 46
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e = Omo*((dm/dp)-1) ; %equação 45
ki = Zi * exp(-Ei / R / T); %equação 26
A = 0.168 - 8.21e-6 * (T - Tgp)^2; %equação 20
u1 = (Mm / (1 + e))*(Cmo-Cm); %equação 22
Cs = Cso * (1 + e*(Cm/Cmo))/(1+e); %equação 23
Op = (u1 / dp) / (u1 / dp + Cm * Mm / dm + Cs * Ms / ds) ; %equação 21
D = exp(2.303 * (1 - Op)/(A + B*(1 - Op))); %equação 19
kto = Zto * exp(-Eto/R/T); %equação 28
kot = Cio * Zot * exp(-Eot/R/T); %equação 25
kpo = Zpo * exp(-Epo / R / T); %equação 27
Mw = Mm * (L2 / L1); %equação 41
rh = 1.3e-11* Mw^(0.574); %equação 40
r2 = 2 * rh; %equação 34
V = Vo*(1+e*Xm) %equação 44
Vmon = Cm *Mm * V / dm;
r1 = (6*Vmon/(3.14*Na))^0.33; %equação 33
Vfm = 0.149 + 2.9e-4 * (T-273.15); %equação 37
Vfp = 0.0194 + 1.3e-4* (T-378.15); %equação 38
wm = Cm/dm*Mm; %Weight fraction of monomer
wp = Cmo/dm*Mm - wm; %Weight fraction of polymer
Vf = wm*Vm*Vfm + wp*Vp*Vfp; %equação 36
Di = Dio * exp(-g * Vi * Mi *((wm/Mm)+(wp/Mp))/Vf); %equação 35
Tdi = r2 ^3 / (3 * r1 * Di); %equação 31
kio = ei * kpo; %equação 39
Tri = 1/(kio*Cm) ; %equação 32
f = fo / ( 1 + Tdi/Tri); %equação 30
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Eo = fsolve(@solveMMA2,[1e-11]);
kt = kto / (1 + (Eo * kto / D / kot));
kop = Cio * Zop*exp(-Eop/R/T); %equação 24
kp = kpo / (1 + (Eo * kpo / D / kop)); %equação 17
kfm = Zfm * exp(-Efm/R/T); %equação 29
Rm = - Cm * Eo * (kp + kfm) %equação 11
Ri = -ki * Ci; %equação 15
u = P - Fcw * cw * dw * (Tj - Tcw); %equação 16
ao = -dHp*V*(1+e)/(m*c); %Literatura utiliza Vo, porém utilizamos V
Q = kp*Cm / (kp*Cm + kfm*Cm + kt*Eo); %equação 10
%Equações diferenciais
dT_dt = (ao*kp*Eo*Cm)/(1+e*(Cm/Cmo)) + a1*(Tj-T); %equação 2
dTj_dt = a2*(T-Tj) + a3*(T8 - Tj) + a4*u; %equação 3
dCi_dt = Ri + e*(Ci/Cmo)*Rm; %equação 4
dCm_dt = (1 + e*(Cm/Cmo))*Rm; %equação 5
dL0_dt = (1 - Q - e*L0/Cmo)*kp*Cm*Eo; %equação 6
dL1_dt = (2 - Q - e*L1/Cmo)*kp*Cm*Eo; %equação 7
dL2_dt = ((4 - 3*Q + Q^2)/(1-Q) - (e*L2/Cmo))*kp*Cm*Eo; %equação 8
dXm_dt = -Rm *((1+e*Xm)/(Cmo+e*Cm)) * (1 + e*(Cm/Cmo)); % equação 47
dQg_dt = (ao*kp*Eo*Cm)/(1+e*(Cm/Cmo)) *m*c;
dQqr_dt = a1*(Tj-T)*m*c;
dC(1,:) = dT_dt;
dC(2,:) = dTj_dt;
dC(3,:) = dCi_dt;
dC(4,:) = dCm_dt;
dC(5,:) = dL0_dt;
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dC(6,:) = dL1_dt;
dC(7,:) = dL2_dt;
dC(8,:) = dXm_dt;
dC(9,:) = dQg_dt;
dC(10,:) = dQqr_dt;

ProjetoMMA_run.m
clc
clear all
close all
global B Cso c cw Dio Efm Ei Epo Eto Eop Eot Fcw
global fo dHp Mi Mm Mp Ms m Na P R Tcw Tgp T8
global Vi Vm Vo Vp Zfm Zi Zpo Zto Zop Zot
global a1 a2 a3 a4 dm ds dp dw ei g
global Cmo Cio Cmo L0 L1 L2 Xm
global Omo e ki A u1 Cs Op D kto kot kpo
global Mw rh r2 V r1 Vfm Vfp wm wp Vf Di Tdi kio Tri f
global Eo kt kop kp kfm Rm Ri u ao Q
%Model parameters (page 189)
B = 0.03; %Constant parameter in gel effect constant
Cso = 8.547; %Kmol/m3 Initial concentration of solvent
c = 2.2; %kJ/kgK Heat capacity of reacting mixture
cw = 4.2; %kJ/kgK Heat capacity of water
Dio = 2.69e-7; %m2/s Radical diffusion coefficient
Efm = 7.4479e4; % kJ/kmol Activation energy for chain transfer to monomer
Ei = 1.2877e5; % kJ/kmol Activation energy for initiation
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Epo = 1.8283e4; % kJ/kmol Activation energy for rate coefficient
Eto = 2.9442e3; % kJ/kmol Activation energy for rate coefficient
Eop = 1.17e5; % kJ/kmol Activation energy for parameter
Eot = 1.4584e5; % kJ/kmol Activation energy for parameter
Fcw = 2e-6; %m3/s Cooling water flowrate
fo = 0.58; %Initiator efficiency
dHp = -5.78e4; %kJ/kmol Heat of propagation rate
Mi = 68; % kg/kmol Molecular weight of initiator
Mm = 100.13; % kg/kmol Molecular weight of monomer
Mp = 150; % kg/kmol Molecular weight of polymer
Ms = 92.14; % kg/kmol Molecular weight of solvent
m = 1.257; % kg Mass of reacting mixture
Na = 6.023e23; %1/mol Avogadro’s number
P = 0.55; %kJ/s Heater power input
R = 8.345; %kJkoml/K Rate of consumption for monomer and initiator
Tcw = 279.7; %K Cooling water temperature
Tgp = 387.2; %K Glass transition temperature of PMMA
T8 = 293.2; %K Room temperature
Vi = 9.13e-4; %m3/kg Critical volume of initiator
Vm = 8.22e-4; %m3/kg Critical volume of monomer
Vo = 1.5e-3; %m3 Initial volume of reacting mixture
Vp = 7.7e-4; %m3/kg Critical volume of polymer
Zfm = 4.661e9; %m3/kmol*s Frequency factor for chain transfer to monomer
Zi = 1.0533e15; %1/s Frequency factor for chain transfer to monomer
Zpo = 4.9167e5; %m3/kmol*s Frequency factor for rate coefficient kpo
Zto = 9.8e7; %m3/ kmol*s Frequency factor for rate coefficient kto,

111

Zop = 3.0233e13; %1/s Frequency factor for k?p
Zot = 1.4540e20; %1/s Frequency factor for k?t
a1 = 0.0038; %1/s Process parameter
a2 = 0.0008; %1/s Process parameter
a3 = 0.00037; %1/s Process parameter
a4 = 0.0664; % K/kJ Process parameter
dm = 915.1; %kg/m3 Density of monomer
ds = 842; %kg/m3 Density of solvent
dp = 1200; %kg/m3 Density of polymer,
dw = 1000; %kg/m3 Density of water
ei = 1; %Proportionality coefficient
g = 0.763; %Overlap factor
To = 346; %K Temperatura inicial da reação pág 192
Tjo = 330; %K Temperatura da jaqueta pág 190
Cio = 0.126; %kmol/m3 concentração inicial do iniciador pág 192
Cmo = 6.01; %kmol/m3 Concentração inicial do monomero pág 190
L0o = 0.1; %Zeroth moment for dead polymer chains, kgmol m–3 GRÁFICO 8
L1o = 0.15; %First moment for dead polymer chains, kgmol m–3 GRÁFICO 8
L2o = 100; %second moment for dead polymer chains, kgmol m–3 GRÁFICO 8
Xmo = 0; %Monomer conversion
%Condições iniciais
C0 = [To, Tjo, Cio, Cmo, L0o, L1o, L2o, Xmo, 1e-2, 1e-2];
%time span
tspan = [0, 6*60*60];
%run ODE solver
[t, y] = ode15s('ProjetoMMA', tspan, C0);
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figure
plot(t/60/60,abs((y(:,10))), t/60/60,abs(y(:,9)))
xlabel('Tempo (h)','FontSize',14);
ylabel('Calor (kW)','FontSize',14);
legend('Calor removido','Calor gerado')
set(gca,'FontSize',14);
figure
plot(t/60/60, (y(:,1)))
xlabel('Tempo (h)','FontSize',14);
ylabel('Temperatura reator (K)','FontSize',14);
set(gca,'FontSize',14);
figure
plot(t/60/60, (y(:,2)))
xlabel('Tempo (h)','FontSize',14);
ylabel('Temperatura camisa (K)','FontSize',14);
set(gca,'FontSize',14);
figure
plot(t/60/60, (y(:,8)))
xlabel('Tempo (h)','FontSize',14);
ylabel('Conversão do monoêmro %','FontSize',14);
set(gca,'FontSize',14);
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APÊNDICE B - ESQUEMA DE SISTEMA DE POLIMERIZAÇÃO ACRÍLICA
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APÊNDICE C – MODELAGEM DESPREZANDO O EFEITO GEL
ProjetoMMA_sem gel.m
function dC = ProjetoMMA_semGel(t, C)
global c cw Efm Ei Epo Eto Fcw
global fo dHp Mm m P R Tcw T8
global Vo Zfm Zi Zpo Zto
global a1 a2 a3 a4 dm dp dw
global Cmo
%Nomes
T = C(1) %Temperatura da reação
Tj = C(2); %Temperatura da jaqueta
Ci = C(3); %Concentração iniciador
Cm = C(4); %Concentração monomero
Xm = C(5); %Monomer conversion
%Parâmetros
Omo = Cmo * Mm / dm ; %equação 46
e = Omo*((dm/dp)-1) ; %equação 45
ki = Zi * exp(-Ei / R / T); %equação 26
kto = Zto * exp(-Eto/R/T); %equação 28
kpo = Zpo * exp(-Epo / R / T); %equação 27
V = Vo*(1+e*Xm) %equação 44
f = fo
Eo = (2 * f * ki * Ci / kto) ^0.5 ;
kt = kto
kp = kpo
kfm = Zfm * exp(-Efm/R/T); %equação 29
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Rm = - Cm * Eo * (kp + kfm) %equação 11
Ri = -ki * Ci; %equação 15
u = P - Fcw * cw * dw * (Tj - Tcw); %equação 16
ao = -dHp*V*(1+e)/(m*c); %Literatura utiliza Vo, porém utilizamos V
%Equações diferenciais
dT_dt = (ao*kp*Eo*Cm)/(1+e*(Cm/Cmo)) + a1*(Tj-T); %equação 2
dTj_dt = a2*(T-Tj) + a3*(T8 - Tj) + a4*u; %equação 3
dCi_dt = Ri + e*(Ci/Cmo)*Rm; %equação 4
dCm_dt = (1 + e*(Cm/Cmo))*Rm; %equação 5
dXm_dt = -Rm *((1+e*Xm)/(Cmo+e*Cm)) * (1 + e*(Cm/Cmo)); % equação 47
dC(1,:) = dT_dt;
dC(2,:) = dTj_dt;
dC(3,:) = dCi_dt;
dC(4,:) = dCm_dt;
dC(5,:) = dXm_dt;

ProjetoMMA_run_sem gel
global c cw Efm Ei Epo Eto Fcw
global fo dHp Mm m P R Tcw T8
global Vo Zfm Zi Zpo Zto
global a1 a2 a3 a4 dm dp dw
global Cmo
%Model parameters (page 189)
c = 2.2; %kJ/kgK Heat capacity of reacting mixture
cw = 4.2; %kJ/kgK Heat capacity of water
Efm = 7.4479e4; % kJ/kmol Activation energy for chain transfer to monomer
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Ei = 1.2877e5; % kJ/kmol Activation energy for initiation
Epo = 1.8283e4; % kJ/kmol Activation energy for rate coefficient
Eto = 2.9442e3; % kJ/kmol Activation energy for rate coefficient
Fcw = 2e-6; %m3/s Cooling water flowrate
fo = 0.58; %Initiator efficiency
dHp = -5.78e4; %kJ/kmol Heat of propagation rate
Mm = 100.13; % kg/kmol Molecular weight of monomer
m = 1.257; % kg Mass of reacting mixture
P = 0.55; %kJ/s Heater power input
R = 8.345; %kJkoml/K Rate of consumption for monomer and initiator
Tcw = 279.7; %K Cooling water temperature
T8 = 293.2; %K Temperatura ambiente
Vo = 1.5e-3; %m3 Initial volume of reacting mixture
Zfm = 4.661e9; %m3/kmol*s Frequency factor for chain transfer to monomer
Zi = 1.0533e15; %1/s Frequency factor for chain transfer to monomer
Zpo = 4.9167e5; %m3/kmol*s Frequency factor for rate coefficient kpo
Zto = 9.8e7; %m3/ kmol*s Frequency factor for rate coefficient kto,
a1 = 0.0038; %1/s Process parameter
a2 = 0.0008; %1/s Process parameter
a3 = 0.00037; %1/s Process parameter
a4 = 0.0664; % K/kJ Process parameter
dm = 915.1; %kg/m3 Density of monomer
dp = 1200; %kg/m3 Density of polymer,
dw = 1000; %kg/m3 Density of water

To = 346; %K Temperatura inicial da reação pág 192

117

Tjo = 330; %K Temperatura da jaqueta pág 190
Cio = 0.126; %kmol/m3 concentração inicial do iniciador pág 192
Cmo = 6.01; %kmol/m3 Concentração inicial do monomero pág 190
Xmo = 0; %Monomer conversion
%Condições iniciais
C0 = [To, Tjo, Cio, Cmo, Xmo];
%time span
tspan = [0, 6*60*60];
%run ODE solver
[t, y] = ode15s('ProjetoMMA_semGel', tspan, C0);
figure
plot(t/60/60,(y(:,1)))
xlabel('Tempo (h)','FontSize',14);
ylabel('Temperatura (°C)','FontSize',14);
title('Temperatura reator','Fontsize',14);
set(gca,'FontSize',14);
figure
plot(t/60/60, (y(:,2)))
xlabel('Tempo (h)','FontSize',14);
ylabel('Temperatura (°C)','FontSize',14);
title('Temperatura jaqueta','Fontsize',14);
set(gca,'FontSize',14);

