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RESUMO 

O nonilfenol é um produto de grande relevância no mercado de surfactantes devido a 

versatilidade de aplicação em diferentes tipos de produtos químicos. A maior aplicação está 

presente no setor de surfactantes não-iônicos em produtos de cuidados domésticos, pessoal e 

agroquímicos. Para a obtenção deste produto, estudou-se diferentes configurações estruturais 

de colunas de destilação, a partir de simulação computacional, de um sistema de separação 

nonilfenol-dinonilfenol (NF-DNF), a fim de se propor a melhor configuração visualizada em 

questão de resultados das correntes e demanda energética do processo de separação. Além 

disso, a realização da modelagem matemática, através de redes neurais artificias (RNA), 

serviu como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão operacional com base em 

valores de entrada das variáveis de processo do sistema de separação. Através das RNAs foi 

possível contornar a ausência dos parâmetros de equilíbrio líquido-vapor da mistura NF-DNF, 

fato que torna a RNA uma alternativa de complemento na análise do estudo pela não 

necessidade de atender os graus de liberdade que o simulador precisa. Foram definidas as 

configurações estruturais a serem avaliadas a mudança dos recheios internos, com alternativa 

em randômico e estruturado, e alteração no diâmetro das colunas de destilação. 

Posteriormente foi feito o levantamento de dados técnicos da planta produtiva tomada como 

referência, além de resultados analíticos de correntes do processo. Foi definido o modelo 

termodinâmico e validado com dados de referência. Não foi identificada variação significativa 

nos resultados de composição das correntes de saída e da demanda energética do processo, 

com redução em alguns casos de até cerca de 2 % dessa demanda, positivo para o custo 

operacional. Para o caso da avaliação do diâmetro das seções da coluna foi visto que a 

condição de referência é menor do que as simuladas. Com relação a modelagem matemática, 

foram desenvolvidas as RNAs com o banco de dados já levantado e considerando 21 variáveis 

de entrada e 2 variáveis de saída. Posteriormente, foi definido o método de otimização de 

Levenberg-Marquardt e a tangente hiperbólica como função de ativação. O treinamento foi 

feito com 60 estruturas distintas em questão de número de camadas ocultas, 1 até 3, e 

neurônios por camada. A estrutura 21-70-20-2 apresentou o melhor resultado, ajuste e caráter 

de predição do modelo, além do menor erro quadrático médio, de 0,0119. 

Palavras-chave: Alquilação, tensoativos, nonilfenol, simulação de processo, rede neural 

artificial.



ABSTRACT 

 

Nonylphenol is a product of great relevance in the surfactant market due to its 

versatility of application in different types of chemical products. The largest application is 

present in the non-ionic surfactant sector in household, personal care and agrochemical 

products. The study aims to carry out different distillation column configurations of a 

nonylphenol-dinonylphenol separation system, in order to provide the best configuration in 

terms of stream results and energy demand of the separation process. In addition, perform a 

mathematical modeling, through artificial neural networks (ANN), as a tool to support in 

operational decision making based on input values of the process variables of the separation 

system. Through the ANN, it is also expected to avoid the absence of the liquid-vapor 

equilibrium patterns of the NF-DNF mixture, a fact that makes the ANN an alternative 

complement in the analysis, since it does not need to meet the degrees of freedom as a process 

simulator needs. For the development of the study, the configurations to be evaluated on two 

fronts were defined, changing the column internals, with alternatives in random and structured 

packings, and changing the diameter of the packed distillation columns. a survey of technical 

data from the production plant taken as a reference was made, in addition to analytical results 

of process streams. Simulation started using the Aspen Plus® software and a thermodynamic 

model chosen and validated with reference data, to contemplate the evaluation of the 

configurations and visualize the most adequate one in terms of operability and cost. There was 

no significant variation in the results of the composition of the output streams and the energy 

demand of the process, with a reduction about to 2%, positive for the operating cost. For the 

case of evaluating the diameter of the column sections, it is seen that the reference condition 

is smaller than the simulated ones. Regarding mathematical modeling, artificial neural 

networks were developed with the database already raised and considering 21 input variables 

and 2 output variables. Subsequently, the Levenberg-Marquardt optimization method and the 

hyperbolic tangent as the activation function were defined. The training was done with 60 

different structures in terms of the number of hidden layer, 1 to 3, and neurons per layer. The 

structure 21-70-20-2 has the best fit model and with the lowest mean squared error (MSE) 

when compared to the experimental data in training, validation and testing, a MSE of 0.0119. 

Keywords: Alkylation, surfactants, nonylphenol, process simulation, artificial neural network.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo foram levantadas as questões que motivaram a realização deste estudo e 

quais as metas estabelecidas, bem como a sequência de desenvolvimento das etapas que 

foram realizadas. 

 

1.1. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

O nonilfenol (NF) é um produto intermediário de grande importância para a indústria 

química com aplicação na produção de surfactantes. É amplamente utilizado no processo de 

etoxilação para a produção do nonilfenol etoxilado, surfactante não-iônico que representa 

80% da aplicação do alquilfenol em questão (LORENC et al. 2003), que é um tensoativo 

aplicado em diversos produtos químicos como os de cuidados domésticos e pessoal e 

agroquímicos. No campo de produtos de cuidados domésticos e pessoal estão principalmente 

produtos de limpeza multipropósito, detergentes e produtos específicos de limpeza industrial. 

No campo de agroquímicos estão produtos adjuvantes, herbicidas, inseticidas, fungicidas, de 

saúde animal e fertilizantes foliares. O mercado se demonstra maduro e de leve crescimento 

de demanda para as linhas de produto envolvidas na cadeia produtiva do nonilfenol etoxilado 

(NUNES, 2019). 

Durante o processo produtivo do nonilfenol é gerado como subproduto o dinonilfenol 

(DNF). Enquanto o nonilfenol, que é o produto majoritário e de interesse, possui um grande 

valor agregado, o dinonilfenol não possui tanto espaço de aplicação (ARNÉ, 1984). 

De encontro com essa questão de mercado, há oportunidade da análise técnica do 

processo produtivo do nonilfenol de modo a potencializar a obtenção do produto de interesse 

e na condição de processo mais adequada. A abordagem do estudo compreende todas as 

etapas, desde reação até purificação do produto acabado. Dentro desse âmbito utiliza-se 

softwares de simulação de processo como ferramenta de apoio que possibilita a avaliação de 

diversas condições e configurações de equipamento, sem impactar na unidade produtiva com 

testes industriais. Possibilita, também, o estudo de novas concepções de processo, para 

implementações de novos equipamentos. Como partida da análise estrutural que será 
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desenvolvida, é possível aumentar a eficiência de separação de colunas de acordo com os 

recheios internos que são utilizados. 

Além de simuladores de processo existe a aplicação de metodologias baseadas em 

modelagem matemática, como é o caso das redes neurais artificiais (RNA). A partir dessa 

técnica de inteligência artificial é possível modelar fenômenos com base em aprendizado por 

conjuntos de dados. A ferramenta é robusta o suficiente para lidar com sistemas mais 

complexos e não-lineares. Por exemplo, em Nunes (2019) foi visto uma diferença de 

convergência na composição da corrente de saída do produto acabado entre resultado 

simulado e experimental. Como na análise do simulador não estão dispostos todos os dados 

de equilíbrio líquido-vapor da mistura NF-DNF, pela ausência dessa informação nas bases de 

dados da ferramenta e a ausência de dados experimentais para validação, a RNA torna-se uma 

importante alternativa para contornar essa necessidade do simulador, bem como do 

detalhamento da especificação de projeto dos equipamentos analisados. A oportunidade é, 

portanto, da análise dos dois cenários e de como se comportará a convergência dessa corrente 

de saída de produto acabado na análise por RNA. 

Além disso, pelo ponto de vista industrial, há oportunidade de desenvolver uma 

ferramenta que garanta uma maior previsibilidade de resultados analíticos dessa unidade, 

visto que a análise de qualidade ocorre somente uma vez no dia. Essa frente minimiza desvios 

como, perdas de produção, geração de produto fora de especificação e reprocesso.  

1.2. SEQUÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo apresentado está dividido em cinco capítulos. 

Capítulo 1 refere-se à introdução ao tema, com a justificativa e objetivos principais o 

trabalho. 

Capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica dos temas abordados ao longo do estudo, 

desde a característica química dos componentes, até a descrição do processo produtivo e 

formas de avaliação por modelagem matemática e modelagem por simulador. 

No capítulo 3 é demonstrada a metodologia de análise do sistema em estudo. Esse 

item contempla a metodologia para o simulador, desde a validação da simulação de referência 

até a análise comparativa proposta. E a metodologia para a modelagem dos dados por redes 

neurais artificiais.  
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No capítulo 4 são apresentados os resultados do trabalho, a abordagem de resultados 

encontrados por simulação e modelagem e a discussão frente a análise eom cada cenário. 

Capítulo 5 realiza o fechamento do trabalho com as conclusões acerca dos resultados 

obtidos. 

1.3. QUALIFICAÇÃO DO PROBLEMA PRINCIPAL 

 

O estudo teve como objetivo comparar diferentes configurações estruturais de colunas 

de destilação no sistema de separação de uma unidade produtiva de nonilfenol. Para isso, 

simulações foram realizadas a partir do software Aspen Plus® comparando diferentes tipos de 

configurações internas, randômico e estruturado, e alterações no diâmetro da coluna, a fim de 

propor a melhor configuração em questão de resultados de processo e demanda energética no 

sistema. A modelagem matemática através de redes neurais artificiais foi outra forma de 

acompanhar a composição da corrente de saída de produto, especialmente a porcentagem 

mássica de nonilfenol e dinonilfenol, de modo a possibilitar a tomada de decisão operacional 

com base em informações da composição da corrente de entrada no sistema de separação. 

Além disso, a abordagem por RNA contorna as dificuldades encontradas pelo simulador para 

a mistura NF-DNF citadas no item 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Alquilação 

 

O processo de alquilação foi inicialmente descrito por Friedel-Crafts. Consiste na 

adição de um grupo alquil, derivado de um haleto de alquila, em um anel aromático 

(GROSHART et al, 2001). É necessária a presença de um ácido de Lewis para catalisar a 

reação (LORENC et al, 2003). 

Na Figura 1 é apresentada a reação geral. 

Figura 1 - Reação geral de alquilação de Friedel-Crafts 

 

Fonte: NUNES (2019). 

A Figura 1 apresenta o anel benzênico que reage com um haleto de alquila. Como 

catalisador é aplicado o cloreto de alumínio, um ácido de Lewis. A letra R indica o grupo 

alquil ligado ao haleto, este indicado pela letra X.  

Na reação o grupo aromático perde um hidrogênio, que se liga ao haleto, e o grupo 

alquil se liga ao sítio disponível. O meio reacional, que é ácido, é potencializado com a 

formação de um subproduto ácido. 

Como o processo categoriza a reação de um aromático com um radical alquil, pode ser 

realizado também com a adição do grupo alquil em fenóis, que é um aromático com grupo 

hidroxila. 

2.1.1. Alquilfenol 

 

O alquilfenol é um componente químico obtido através da reação de substituição de 

um ou mais hidrogênios do fenol por radicais alquil. Os alquilfenóis de maior importância 

comercial são compostos por radicais alquil que variam de 2 a 12 carbonos. O campo de 
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aplicação desses componentes é vasto, sendo o mercado de tensoativos o mais expressivo. O 

uso para produção de surfactantes não-iônicos, resinas fenólicas, aditivos poliméricos e 

agroquímicos compõem os quatro maiores mercados dos alquilfenóis. São produzidos com 

alquenos por meio de catálise ácida, o que garante a substituição do radical alquil no anel 

fenólico (LORENC et al., 2003). O catalisador pode ser aplicado por um ácido de Lewis ou 

uma resina ácida de troca iônica (ARNÉ, 1984). 

As propriedades físicas dos alquilfenóis acompanham, na maior parte, as propriedades 

identificadas no fenol, um exemplo é o caráter ácido dos componentes (Danish Environmental 

Protection Agency, 2013). Apesar disso, sofrem forte influência do radical alquil que foi 

substituído. Além dessa influência, a forma com que o radical está ligado no anel também 

caracteriza as propriedades do componente (LORENC et al., 2003). 

A solubilidade do componente aumenta conforme é acrescido de acordo com a 

quantidade de carbonos presentes no grupo alquil. Quanto mais carbonos, menor a 

solubilidade em água e maior a solubilidade em hidrocarbonetos solventes. De forma similar, 

os alquilfenóis possuem um caráter ácido devido a presença do grupo hidroxila presente na 

molécula de fenol (LORENC et al., 2003). 

São muitas as oportunidades de transformação química que podem ser realizadas em 

alquilfenóis. O direcionamento depende da expectativa de aplicação do componente. A 

maioria envolve a substituição de hidrogênio, seja nos carbonos do anel aromático ou no 

hidrogênio do grupo hidroxila. 

No hidrogênio dos carbonos do anel aromático a substituição eletrofílica aromática 

pode ocorrer de diversas formas. De forma geral, a densidade eletrônica do grupo hidroxila 

fornece o potencial para o anel aromático. Nessa condição os hidrogênios ligados aos 

carbonos ficam ativados para reação. Além de ativar o anel aromático, o grupo hidroxila 

também controla em qual posição será realizada a substituição (LORENC et al., 2003). 

No hidrogênio do grupo hidroxila a indução ocorre devido ao par de elétrons não 

compartilhado presente no oxigênio. Um dos principais processos reativos é a eterificação, na 

qual ocorre a produção de produtos etoxilados através da reação de monoalquilfenóis ou 

dialquilfenóis com óxido de eteno como exemplo do processo (LORENC et al., 2003). Essa 

reação produz uma ampla gama de surfactantes não-iônicos com as mais diversas aplicações 

de mercado. O grau de etoxilação (número de moléculas de óxido de eteno adicionadas no 

alquilfenol) varia de acordo com a necessidade de mercado da aplicação do tensoativo 
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(MCDANIEL, 2009). Na Figura 2 é representada a reação de eterificação do 4-nonilfenol 

pelo óxido de eteno. 

Figura 2 - Reação de eterificação do 4-nonilfenol com óxido de eteno 

 

Fonte: LORENC et al. (2003). 

2.2. Nonilfenol 

 

O nonilfenol é um reagente de grande importância na indústria de tensoativos com 

principal aplicação em surfactantes não-iônicos etoxilados, que constituem 80% do uso do 

componente (LORENC et al. 2003), produzidos por reação com óxido de eteno e catalisador 

básico. Possui aplicação em diversos mercados com destaque para produtos de limpeza 

doméstica (Home care) até agroquímicos. 

Quanto a perspectiva de mercado em projeção de 2020-2025, espera-se que o 

crescimento seja menos expressivo com o passar do tempo ou até mesmo reduzido. Para a 

expectativa de consumo do nonilfenol é prevista uma taxa de crescimento 2% ao ano. Esse 

fato se dá, principalmente, devido à perda de quota de mercado (Marketshare) para outras 

linhas de tensoativos, como os álcoois alifáticos etoxilados. Essa tendência tem influência 

ambiental e se iniciou devido a melhor degradabilidade de álcoois etoxilados frente ao 

nonilfenol etoxilado (LORENC et al, 2003). 

O nonilfenol é um alquilfenol produzido através do processo de alquilação que 

acontece pela reação de uma molécula de noneno e uma molécula de fenol. A reação é 

exotérmica (-23,7 kcal/gmol), reversível e ocorre através de catálise ácida, característica da 

alquilação (ARNÉ, 1984). A reação geral é mostrada na Figura 3. 
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Figura 3 - Reação geral de produção do nonilfenol 

 

Fonte: NUNES (2019). 

São sintetizados produtos na conformação ortononilfenol e paranonilfenol, na qual o 

p-nonilfenol é majoritário (GROSHART et al, 2001). No processo produtivo é gerado um 

subproduto, o dinonilfenol, que é produto da reação entre uma molécula de nonilfenol e uma 

molécula de noneno. 

A ocorrência do isômero ortononilfenol se deve ao fato do grupo hidroxila oferecer 

pouco impedimento estérico para a ligação do noneno na posição 1 (orto), se comparado com 

o impedimento presente caso fosse um grupo alquil (ARNÉ, 1984). De todo modo, devido a 

ocorrência do processo através de catálise ácida, grande parte das moléculas na posição 1 

(orto) são isomerizadas para a posição 4 (para). 

 

2.2.1. Processo produtivo do nonilfenol 

O processo produtivo do nonilfenol é desenvolvido em três etapas principais: 

i. Reação; 

ii. Recuperação de fenol; 

iii. Purificação de nonilfenol. 

Cada uma das etapas é mostrada no diagrama da Figura 4. 
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Figura 4 – Diagrama do processo produtivo de nonilfenol 

 

Fonte: Elaboração do autor (2022) 

 

Conforme indicado no diagrama, as correntes e equipamentos são: 

R-1: Reator 1; 

R2: Reator 2; 

D-1: Coluna de recheio 1; 

D-2: Coluna de recheio 2; 

TQ 1: Tanque de mistura da corrente de reciclo de fenol com fenol novo; 

TQ 2: Tanque de condensado da coluna de recheio 1; 

TQ 3: Tanque de condensado da coluna de recheio 2. 

Corrente 1: Alimentação de noneno no sistema reacional; 

Corrente 2: Alimentação de fenol novo no tanque de mistura do reciclo da D-1; 

Corrente 3: Mistura de fenol novo e corrente de reciclo da D-1 no reator 1 (R-1); 
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Corrente 4: Mistura de reagentes e quantidade de produtos para o reator 2; 

Corrente 5: Alimentação da mistura na coluna de recheio para recuperação de fenol (D-1); 

Corrente 6: Reciclo de fenol em excesso e noneno não reagido para o tanque de mistura TQ 1; 

Corrente 7: Purga de nonano do sistema após destilação na D-1; 

Corrente 8: Alimentação da coluna de recheio da purificação com mistura majoritariamente 

composta por nonilfenol e dinonilfenol; 

Corrente 9: Saída de nonilfenol como produto acabado; 

Corrente 10: Saída de dinonilfenol como subproduto do sistema. 

 

2.2.1.1. Reação 

A reação de alquilação ocorre em dois reatores de mistura associados em série, R-1 e 

R-2 da Figura 4, e preenchidos em leito de crepinas com resina de troca iônica ácida na 

superfície. Essa configuração é diferente da inicialmente descrita por Arné (1984), que 

apresenta o processo com um leito empacotado por todo o volume interno dos reatores. A 

resina atua com o ácido de Lewis necessário para catalisar a reação. A aplicação da resina 

ácida de troca iônica foi patenteada e iniciada pela Union Carbide em 1966 (KAUFMAN e 

NICOLSON, 1974), com as principais vantagens de não gerar subproduto que precise ser 

removido da mistura de saída dos reatores e o estabelecimento de uma campanha com a resina 

catalisadora, sem necessidade de remoção e reabastecimento do catalisador por um longo 

período. Anteriormente, processos similares foram descritos pela California Research em 

1953 (BROOKE, 1956) com o uso de argila seca ácida ativada como um catalisador de troca 

iônica, e pela Monsanto em 1956 (ABADIR e GROVES, 1958) com a aplicação de ácido 

toluenossulfónico hidratado como catalisador. 

 Os reagentes são noneno e fenol. A alimentação do processo ocorre com excesso de 

fenol. A reação gera como produto de interesse o 4-nonilfenol e 1-nonilfenol; e o dinonilfenol 

como subproduto. A seletividade de formação é de 96,3% de nonilfenol, 2,7% de dinonilfenol 

e 1% de compostos mais pesados (ARNÉ, 1984). 
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2.2.1.2. Recuperação de fenol 

A etapa de recuperação de fenol tem como principal operação a destilação em uma 

coluna de recheio, D-1 conforme Figura 4. A mistura alimentada na coluna é composta por 

nonilfenol, dinonilfenol, fenol, noneno, nonano e traços de água. A corrente de topo é 

reciclada para o início do processo até o TQ 1 para reaproveitamento do fenol em excesso. A 

corrente de fundo é destinada para a sequência do processo e alimenta a coluna D-2 para a 

etapa de purificação. 

 

2.2.1.3. Purificação de nonilfenol 

A etapa de purificação de nonilfenol tem por objetivo a obtenção de nonilfenol em 

conformidade com especificação comercial. Como principal operação da etapa de destilação 

está a coluna de recheio D-2, que separa o nonilfenol do dinonilfenol provenientes da corrente 

de fundo da D-1. Na corrente de topo é retirado o nonilfenol em especificação comercial que é 

estocado em tanque destinado para o produto acabado. A corrente de fundo é composta 

majoritariamente pelo dinonilfenol, o subproduto da reação. A composição mínima para que o 

nonilfenol seja especificado em grau comercial é de no mínimo 95% (GROSHART et al, 

2001). 

2.3. Destilação 

 

A destilação é a operação unitária de transferência de massa mais empregada na 

indústria química (CALDAS et al., 2003). O requisito básico para a separação de 

componentes por meio da destilação é que a composição da fase vapor deve ser diferente da 

composição da fase líquida no equilíbrio, quando atingido o ponto de ebulição da mistura 

líquida (GEANKOPOLIS, 2003). O processo ocorre com o atingimento do ponto de ebulição 

da mistura líquida para início do processo de separação. Na maioria dos casos a energia é 

demandada para o processo de destilação por contato indireto de vapor d’água ou fluido 

térmico aquecido. 

A operação tem como principal objetivo promover o contato íntimo entre a fase 

líquida e fase vapor da mistura que se deseja separar. Dessa forma é possibilitada a 

transferência de massa entre as espécies, de modo que a espécie química da mistura atravessa 

uma fase até a interface e, após, para o interior da outra fase (CALDAS et al., 2003). 
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No conjunto das colunas de destilação são aplicadas estruturas internas pré-definidas a 

fim de garantir esse contato íntimo entre fases. Os internos proporcionam o aumento da área 

superficial de contato, o que potencializa o contato entre partes. Na destilação os internos 

mais empregados são os pratos e os recheios. 

 

2.3.1. Volatilidade relativa 

 

A volatilidade é uma grandeza inerente do componente químico e indica a facilidade 

da troca da fase líquida para a fase vapor. Devido a isso, é definida de acordo com a pressão 

de vapor do componente. 

A determinação da volatilidade é baseada em um referencial, de modo que pela 

avaliação da mistura, seja esta binária ou multicomponente, é indicado se encontra mais do 

componente de referência na fase vapor ou na fase líquida. Dessa forma é estabelecida a 

volatilidade relativa entre os componentes presentes em uma mistura. 

A volatilidade relativa, pela consideração de uma mistura binária, é definida como a 

razão entre a concentração na fase vapor dividida pela concentração na fase líquida de um 

componente A; e a concentração na fase vapor dividida pela concentração na fase líquida de 

um componente B. A determinação é representada conforme a equação (1). 

 

(1) 

 

Ao considerar que, 

 

 
(2) 

 

E, 

 

 
       (3)



22 

 

A volatilidade relativa pode ser representada da seguinte forma, ao substituir (2) e        

(3) em (1): 

 

 

(4) 

 

Sendo αAB a volatilidade relativa do componente A com relação ao componente B no 

sistema binário AB. 

Se o valor da αAB for maior do que 1 fica evidente que o componente A é mais volátil 

que o componente B. De forma similar, o inverso também é verdadeiro. Se o valor de αAB for 

menor do que 1 fica evidenciado que o componente A é menos volátil que o componente B.  

Outra forma de avaliar a tendência da espécie química é pela razão de equilíbrio Ki. 

O valor K é definido como: 

 

          (5) 

 

Sendo i a espécie química em avaliação. 

O valor K serve como boa referência quanto a “leveza” da espécie química, ou seja, 

sua tendência para estar na fase vapor (SMITH et al., 2007). Se o valor de Ki é maior do que 1 

o componente apresenta uma concentração maior na fase vapor, ou seja, um constituinte 

“leve”. Se o valor de Ki é menor do que 1 o componente apresenta uma concentração maior 

na fase líquida, ou seja, um constituinte “pesado”. 

No caso de uma mistura binária, quanto maior for a volatilidade relativa de um 

componente em relação ao outro, ou até mesmo um valor de K elevado para o componente, 

maior será a diferença entre a composição do componente nas fases líquida e vapor. Logo, 

mais facilitada é o processo de separação. Essa informação é evidenciada no diagrama de 

equilíbrio para uma mistura binária. 
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Ao observar um diagrama x-y de uma espécie química, como apresentado na Figura 5, 

quanto maior for a volatilidade relativa do componente em relação a outra espécie presente na 

mistura, maior será a distância da curva de equilíbrio da diagonal em 45°. Quanto mais 

distante da curva em 45° mais facilitado é o processo de separação. 

Figura 5 - Diagrama x-y com representações de curvas de equilíbrio em diferentes volatilidades relativas 

 

Fonte: LUYBEN (2006). 

 

2.3.2. Equilíbrio líquido-vapor 

 

O equilíbrio é uma condição de ausência de mudança e qualquer tendência de 

mudança em escala macroscópica de um sistema (SMITH et al., 2007). Para que essa 

condição seja atendida, deve ser ausente qualquer força motriz capaz de causar mudança. 

Dessa forma, o equilíbrio líquido-vapor é um estado em que coexistem duas fases, líquida e 

vapor, sem que haja mudança ou tendência de mudanças. 

Os dados relacionados ao equilíbrio líquido-vapor são importantes para o 

desenvolvimento de soluções de engenharia em processos de separação. Esses dados que 

descrevem o comportamento do sistema são obtidos experimentalmente e podem ser 

validados através do comparativo com valores previamente calculados por relações 
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fenomenológicas de equilíbrio de fases da termodinâmica. Portanto, com o uso dos recursos 

da termodinâmica é possibilitada a estimativa e interpretação de dados. 

Em uma análise por potencial químico, ao considerar um sistema fechado e com duas 

fases em equilíbrio, com contato e disponibilidade de uma para a outra, pode ocorrer 

transferência de massa entre fases. Dessa forma, temos em (6) e (7) para cada fase, α e β: 

 

       (6) 

 

       (7) 

 

É admitido uniformidade de T e P ao longo de todo o sistema. 

A soma das equações nos indica a variação na energia de Gibbs total desse sistema 

com duas fases e é representado em (8): 

 

      (8) 

 

Ao considerar , a equação é válida na condição de 

sistemas bifásico fechado. Portanto, para o equilíbrio tem-se (9): 

 

         (9) 

 

A representação da transferência de massa entre fases é indicada por  e , logo 

pela conservação de massa temos   e é necessário o visto em (10): 

 

          (10) 
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Ao considerar  como termo independente, a maneira do atingimento desse 

somatório igual a zero é que todos os valores sejam iguais a zero e, consequentemente, a 

diferença entre o potencial químico das fases seja igual a zero. Logo, tem-se o exposto em 

(11): 

, com i = 1,2, ..., N         (11) 

 

Sendo N o número de espécies no sistema. A generalização do sistema pode ser 

realizada em pares de fases para uma representação de múltiplas fases e é o critério 

fundamental para o equilíbrio entre fases (SMITH et al., 2007).  

Com base na equação   e sendo  a fugacidade da espécie i em 

solução em substituição a pressão parcial descrita por yiP, através de (11) é validada a 

igualdade entre fugacidades de fases diferentes e, dessa forma, o equilíbrio entre fases a uma 

mesma temperatura, descrito em (12): 

 

, com i = 1,2, ..., N        (12) 

 

Desse modo, ao abordar o equilíbrio entre a fase líquida e fase vapor de um sistema de 

separação multicomponente, por exemplo, indica-se (13): 

 

, com i = 1,2, ..., N         (13) 

 

Logo, para mesma pressão e temperatura, é estabelecido o equilíbrio de fases do 

sistema quando a fugacidade do componente na mistura é igual entre as fases líquida e vapor. 

 

2.3.3. Coluna de recheio 

 

As colunas de recheio começaram a marcar forte presença no cenário industrial da 

destilação na década de 50 (CALDAS et al., 2003). Geralmente são aplicadas para a 
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separação de misturas mais fáceis, ou seja, com volatilidade relativa alta entre os 

componentes (MCCABE et al., 2004). 

O princípio desses sistemas é baseado no recobrimento completo da seção transversal 

da coluna pelo recheio, de modo a estabelecer um ambiente que favorece a transferência de 

massa entre fase líquida e fase vapor. Na área superficial do recheio é onde se forma o filme 

líquido que garante o contato adequado entre as fases. 

Durante a formação do filme líquido por toda a superfície do recheio é que se faz 

presente a principal desvantagem. É necessária uma vazão de alimentação alta para a coluna 

para que seja realizada de forma satisfatória todo o recobrimento superficial (CALDAS et al., 

2003). Do contrário, a distribuição de líquido sofre impacto significativo e impacta no contato 

interfases do sistema. O que norteia esse ponto é a necessidade de uma vazão superficial de 

líquido bem estabelecida dentro da coluna de recheio que garanta um fator de inundação 

satisfatório. Por recomendação de indústria esse fator deve ficar dentro da faixa de 40 a 80%. 

 Quanto aos tipos de recheios cita-se o randômico e o estruturado. 

São utilizados outros internos para as colunas de recheio, além dos aplicados como 

leito, para atender de forma satisfatória o contato entre fases. Nesse sentido, vale citar os 

distribuidores e redistribuidores, que são equipamentos aplicados para garantir uma 

distribuição uniforme através dos leitos e evitar situações indesejáveis como a formação de 

caminhos preferenciais e o escoamento de líquido pelas paredes da coluna. 

2.3.3.1. Recheio randômico 

Os recheios randômicos são componentes menores com dimensão e forma geométrica 

pré-definida. São empacotados no interior das colunas de forma aleatória até o preenchimento 

de toda a seção. São internos amplamente aplicados em processos de fracionamento, absorção 

e stripping de indústrias químicas dos mais diversos campos de aplicação (SULZER, 2019). 

A instalação dessa configuração é preferível em sistemas com alto potencial de incrustação ou 

corrosão, justamente por possuir um menor custo por unidade de volume e ser um item de 

reposição e instalação facilitada nas colunas. 

Existe no mercado diversos tipos de recheios randômicos com características distintas 

para resistência mecânica, fração de vazios e capacidade de distribuição de líquido. Esses 

parâmetros influenciam na perda de carga da coluna, uniformidade de fluxo material e na 
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eficiência de separação definida em cada estágio teórico da coluna de separação. Para a 

configuração no equipamento, é estabelecido um leito com distribuição aleatória das peças. 

Na Figura 6 é apresentado um exemplo de recheio randômico. 

Figura 6 – Exemplo de recheio randômico – Anel de nutter 

 

Fonte: SULZER (2019). 

No comparativo com o recheio estruturado, são menos eficientes. Além disso, os 

recheios randômicos também fornecem uma perda de carga superior à do recheio estruturado 

e possibilitam a ocorrência de caminhos preferenciais no leito empacotado, fato este que 

reduz de forma sensível o contato entre fases e, consequentemente, o potencial de 

transferência de massa da operação (NUNES, 2019). 

 

2.3.3.2. Recheio estruturado 

O recheio estruturado é um componente de formato previamente definido formado por 

chapas estruturadas que possuem seções corrugadas e perfuradas dispostas em paralelo entre 

si no interior da coluna e ocupam toda a seção transversal do equipamento. Diâmetro pré-

definido para venda sob medida para o cliente final. 

Possuem característica de aplicação em configurações de pressão baixa na coluna e 

garantem uma perda de carga menor, se comparado aos recheios randômicos. São aplicados 
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para o processamento de grandes volumes de material e apresentam uma alta eficiência de 

separação. Na Figura 7 é demonstrado um exemplo de recheio estruturado. 

 

Figura 7 – Exemplo de recheio estruturado - BX 

 

Fonte: SULZER (2015). 

No comparativo com os recheios randômicos, possuem um alto custo para 

implementação e manutenção. 

Outro ponto importante na aplicação de recheios estruturados é que são apropriados 

para operações em baixas pressões, caso da unidade em estudo. Essa operação é a mais 

adequada principalmente pelo fato desses sistemas serem extremamente eficientes para a fase 

vapor, o que indica uma menor fase líquida, condição favorável para essas colunas (SULZER, 

2009). Além disso, outro fator positivo para a aplicação é que nesses sistemas o tempo de 

residência da fase líquida é bem menor se comparado a uma coluna de pratos, esse cenário 

minimiza a degradação térmica dos produtos processados. Se aliado a operação em vácuo, 

indica uma menor pressão e temperatura no fundo da coluna, fator que minimiza a degradação 

térmica. Para o caso da indústria de tensoativos, essa redução da exposição térmica durante a 

separação do nonilfenol e dos subprodutos é positivo porque não degrada de modo que gere 

uma coloração fora do padrão, parâmetro de qualidade exigido para posterior aplicação. Vale 

ressaltar que a temperatura de ebulição do nonilfenol é de 222,18 °C em condição de operação 

(50 mmHg), então além da preservação de parâmetro de qualidade, há o apelo de demanda 

energética da unidade pelo perfil de altas temperaturas na coluna de recheio. 
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No estudo comparativo apresentado por Dmitrieva et al. (2007), foi analisada a 

purificação de uma corrente de 50% HNO3, alimentada com ar, carregada de gases residuais 

em cenários de uma coluna de destilação com pratos, com recheio randômico GIAP-N3 e com 

recheio estruturado Mellapak 250X. Foi visto um melhor desempenho das colunas de recheio 

em questão de configurar um equipamento mais compacto, com uma altura menor do que o 

cenário com pratos. Além disso, uma menor perda de energia para a corrente de ar do sistema 

para o cenário de recheios. No comparativo entre recheio randômico e estruturado, o principal 

ponto é uma resistência hidráulica cerca de 10 vezes menor para o caso do estruturado. 

 

A análise do tipo de interno mais adequado ao processo é de suma importância durante 

o projeto de uma coluna de destilação bem como em estudos de otimização quanto a 

eficiência de separação de equipamentos já em operação. Para o caso do estudo apresentado, 

ao longo dos anos desde o projeto de referência, houve uma considerável redução na demanda 

de mercado do produto processado, entre 50 e 60% do valor de referência. Dessa forma, visa 

entender como está a eficiência de separação com o atual recheio estruturado, se há ganho 

atrelado com o uso de algum modelo diferente de recheio estruturado ou até mesmo quanto a 

possibilidade de aplicação de um recheio randômico, este com menores custos de instalação e 

manutenção.  

2.4. Simulação de processos 

 

Uma forma de estudar esse processo de modo a propor melhorias sem afetar o 

desenvolvimento da cadeia produtiva é através do uso de simulação de processos. Com o uso 

de softwares de simulação é possível avaliar diversas condições e cenários de operação sem 

interferir na unidade para a realização de testes industriais. Além disso, torna a atuação mais 

efetiva e os estudos mais robustos. O ganho de oportunidade é relevante em vista de 

estabelecer uma avaliação criteriosa para problemas de engenharia propostos.  

A crescente aplicação de simuladores na engenharia química é real e notável, dado que 

o nível de complexidade dos problemas tende a aumentar. De certa forma, é possível obter a 

resposta fenomenológica de sistemas por cálculo sem auxílio de software. No entanto, 

demanda um esforço e tempo significativo, caso que é evitado com a aplicação de 

simuladores que prestam suporte nas resoluções e otimizam o tempo de resposta. 
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A simulação por si só não é uma tarefa de grande complexidade, porém ainda assim 

exige bastante do trabalho de análise crítica do engenheiro responsável pelo estudo ou projeto. 

É uma ferramenta bastante relevante no sentido de minimizar o esforço numérico e direcionar 

o foco no desenvolvimento de soluções para os problemas analisados, 

Um dos programas mais utilizados para a simulação de processos químicos é o 

AspenPlus®, um software da empresa AspenTech, que é referência no mercado. É um 

simulador bastante utilizado que confere versatilidade no estudo de processos químicos e 

possibilita mudar variáveis de processo, como composição de corrente de entrada ou 

temperatura em algum equipamento, e com o novo resultado a oportunidade de decidir se 

aceita ou não a nova alternativa de operação apresentada (AL-MALAH, 2017). Um dos 

maiores diferenciais é o grande banco de dados disponível para o usuário, tanto de parâmetros 

quanto de métodos. Esse fato garante resultados convergentes e confiáveis para o 

desenvolvimento dos estudos com o emprego da ferramenta. 

O método termodinâmico a ser aplicado é classificado em duas principais categorias: 

1. Método baseado em coeficiente de atividade; 

2. Método baseado em equação de estado. 

O método baseado no coeficiente de atividade é descrito principalmente para sistemas 

líquidos subcríticos e não-ideais a pressões abaixo de 10 atm. Os parâmetros incorporados no 

modelo são dependentes da temperatura. Em geral, a mistura de duas ou mais espécies 

semelhantes, para formar uma solução, resulta em uma mistura líquida ideal (AL-MALAH, 

2017). 

A similaridade entre espécies químicas é entendida em termos de mesmo número e 

mesmo tipo de grupos funcionais, extensão e do comprimento da cadeia de hidrocarboneto da 

molécula. O desvio de uma mistura líquida ideal (ou formação de mistura líquida não-ideal) 

surge da mistura de espécies químicas caracterizadas por diferentes atividades químicas e por 

diferentes tamanhos de séries homólogas ou ambas (AL-MALAH, 2017). Por exemplo, 

misturar etanol com água forma uma mistura líquida não ideal, pois água e etanol são de 

categorias diferentes. 

Para o caso do método com modelos de equação de estado é contemplado operação na 

região crítica e quando não há componentes polares. Descreve o relacionamento entre as três 

variáveis: pressão, temperatura e volume. Versáteis de modo que se pode aplicar o modelo de 
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equação de estado em amplas faixas de temperatura e pressão e, para sistemas ideais ou 

ligeiramente não ideais, as propriedades termodinâmicas para as fases de vapor e líquido 

podem ser calculadas com uma quantidade mínima de dados de componentes (AL-MALAH, 

2017).  

 

2.5. Redes neurais artificiais 

 

A rede neural artificial (RNA) é um sistema composto por nodos de processamento 

simples que tem a capacidade de cálculo de funções altamente não-lineares (BRAGA et al, 

2007). O método aplicado possibilita o “aprendizado” da rede com dados disponibilizados e, a 

partir desse prévio treinamento, prever uma saída coerente e exata de acordo com o sistema 

avaliado (MARTINS, 2018). A idealização do método partiu do entendimento do 

funcionamento do neurônio biológico.  

Em vista de aplicações industriais, existe a oportunidade do emprego do método, dada 

a versatilidade na análise, para desenvolver ferramentas que atuem como orientativo na 

tomada de decisão de manobras operacionais em unidades produtivas. Não somente em 

questão de manobras, mas também torna capaz a predição de dados de saída através da 

entrada de dados de outras variáveis de processo (FILIPPIS et al, 2018). 

Redes neurais artificiais tem sido largamente aplicada para a resolução de problemas 

complexos e com processamento de bancos de dados de grande volume em diversos campos, 

como é o caso de análise de propriedades físicas de substâncias puras apresentado por 

Ottaiano et al. (2021). Também visto para a análise da cadeia produtiva de recursos 

renováveis, como o biodiesel (RAJENDRA et al, 2009) e biogás (BELTRAMO, 2019). Além 

disso, no estudo apresentado por Rajendra et al. (2009) é proposta uma combinação com 

algoritmo genético para melhor ajuste e convergência de resultados e acurácia do modelo. 

Foram apresentadas aplicações na resolução de problemas de engenharia de processos, como 

descrito por Nascimento (2000) na análise de dois casos com modelos bem ajustados em 

faixas de coeficiente de correlação maior que 0,8, com descrição do fluxo de trabalho que foi 

desenvolvido; em análise energética apresentada por Hinelä et al. (2003) com um estudo de 

caso de distribuição de carga em alto forno com resultado de uma função linear com 

coeficientes definidos; e, também, em um modelo preditivo proposto por Al-Shayji et al. 

(2002) no qual é estudado o processo de uma planta de dessalinização de água e demonstrada 
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a efetividade na convergência entre dado predito e experimental, principalmente para o 

sistema de osmose reversa. Além disso, o estudo de Al-Shayji et al. (2002) compara as saídas 

da RNA, e sua maior acurácia, com saídas de cenário com o simulador de processo Aspen 

Plus e de sistemas de controle avançado de processos (CAP), que baseia a análise em 

regressão estatística de variáveis de entrada definidas. 

Com relação a estudos envolvendo sistemas de separação, é esclarecido e detalhado o 

impacto dos coeficientes de ajuste na etapa de treinamento como apresentado por Sundaram 

(1999), no caso de um processo de separação gás-gás em adsorção com oscilação de pressão. 

Em Whaley et al. (1999) é apresentado um processo próximo do estudado, no qual são 

avaliadas colunas de destilação de recheio estruturado e que foi obtido um resultado 

satisfatório nos valores preditos do HETP e perda de carga. Além disso, para o caso desse 

estudo foi identificada uma melhor convergência quando comparado a modelos 

fenomenológicos. Pollock e Eldridge (2000) propuseram um estudo alinhado ao de Whaley et 

al. (1999) e descreveram a mesma linha de resultados. No estudo de Singh et al. (2006) é 

reforçada a questão da importância para a indústria e tomada de decisão a predição da 

composição da corrente de destilado, objetivo estudado, e utilizada uma abordagem 

relacionada ao algoritmo de Levenberg-Marquardt frente a análise por gradiente descendente 

back propagation, e demonstra a maior acurácia com a abordagem no primeiro cenário. 

Biyanto (2010) propõe uma modelagem por RNA e complementa o estudo com uma 

alternativa de controle do processo de destilação, não somente predição de variáveis de saída, 

com respostas satisfatórias para a fração molar dos componentes na corrente de topo e fundo 

frente a simulação de distúrbios no sistema. Giwa e Karacan (2012) apresentam também um 

estudo de modelagem e simulação, porém para uma coluna de destilação recheada de reação, 

um sistema extremamente complexo que apresentou um resultado satisfatório em 

convergência dos coeficientes de correlação e erro quadrático médio, parâmetros analisados 

como métrica para validação dos resultados, tanto para secção de topo quanto de reação. E 

com relação a cenário de otimização com base em modelagem de um sistema com número 

elevado de variáveis de saída, superior a 10, Ochoa-Estopier e Jobson (2015) demonstram 

através do estudo de um sistema de destilação de petróleo o grande potencial de convergência 

através de RNA, com coeficientes de correlação superiores a 0,95 em todas as variáveis de 

saída, bem como a otimização de parâmetros de qualidade e custo variável energético 

operacional.  
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Há trabalho relacionado ao nonilfenol em processo de tratamento de efluente com o 

componente na composição, como apresentado por Salimi (2016), que determina com o uso 

de RNA o fator de impacto relativo de cada uma das variáveis de entrada na eficiência de 

adsorção do NF no processo proposto. No entanto, não há estudo publicado relacionado a 

análise do processo de alquilação, bem como da predição da composição dos componentes, 

em porcentagem de massa, na corrente de produto acabado, objetivo dessa dissertação. Dessa 

forma, o estudo demonstra-se pioneiro na análise através de RNA do processo de alquilação, 

mais especificamente do nonilfenol, além de complementar a análise pelo simulador que 

apresenta certo desvio na convergência da composição dos componentes na corrente de 

produto acabado, como descrito em Nunes (2019). 

2.5.1. O neurônio artificial 

 

A conformação do neurônio artificial foi definida com base no entendimento do 

neurônio biológico. Na Figura 8 é apresentada a estrutura básica de um neurônio biológico. 

 

 

Figura 8 – Estrutura do neurônio biológico 

 

Fonte: BEZERRA (2016). 

O espaço sináptico é a conexão entre os dendritos de um neurônio com o axônio de 

outros. O fluxo de informação segue no sentido dos dendritos para a extremidade do axônio. 

A informação que entra é processada na soma, região na qual fica o núcleo da célula, e gera 

uma informação de saída que segue pelo axônio até o dendrito de outro neurônio que realiza o 

mesmo processo.  

O neurônio artificial segue uma abordagem similar, de modo que possui dados de 

entrada e saída, o processamento da informação pelo neurônio e, também, o espaço sináptico 
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que é a interface entre neurônios. Um exemplo da estrutura do neurônio artificial é visto na 

Figura 9. 

Figura 9 – Estrutura do neurônio artificial 

 

Fonte: MARTINS (2018). 

 

No comparativo com o neurônio biológico, há a entrada de dados operados com pesos 

sinápticos na estrutura do nodo. Esses valores de entrada, em conjunto com as bias, 

contemplam os dados para a determinação do coeficiente de ativação e, posteriormente, a 

operação desse valor na função de ativação. A equação 6 demonstra esse descritivo para o 

cálculo do coeficiente de ativação. 

 

           (14) 

 

Tem-se que: 

 = coeficiente de ativação 

 = valor i de entrada do neurônio 

 = Peso de entrada i do neurônio 

 = bias do neurônio 
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2.5.2. Função de ativação 

 

Com o valor do coeficiente de ativação definido, a sequência é o cálculo pela função 

de ativação. A consideração direta do coeficiente de ativação não é possível porque ele não 

prevê a não linearidade fenomenológica. A função de ativação vai de encontro com essa 

limitação, de modo a contemplar a não-linearidade dos fenômenos (MARTINS, 2018). 

Existem algumas opções de função de ativação como linear, tangente hiperbólica e sigmoidal. 

 

2.5.3. Modo de aprendizado e pós aprendizado da RNA 

 

O modelo de aprendizado da rede neural artificial é conhecido como treinamento. Essa 

etapa consiste na apresentação de exemplos de dados para o algoritmo de resolução, de modo 

que ele analise as variáveis de entrada e encontre correlação com os dados de saída. É 

necessário que o volume de dados apresentado seja suficiente para uma correlação 

significativa e bem alinhada com o comportamento real do fenômeno. 

Nessa etapa de aprendizado ocorre o ajuste dos pesos de entrada, fatores estes que são 

multiplicados pelo valor da variável de entrada no neurônio. Além dos pesos, também há o 

ajuste matemático dos bias (HIMMELBLAU, 2008). Quando é atingido os critérios de parada 

da modelagem do algoritmo, como o ponto de mínimo das funções objetivos de treinamento e 

validação, a RNA está com os parâmetros ajustados de acordo com as correlações 

identificadas entre os dados. Esse é o conhecimento adquirido pela rede. 

O algoritmo que modela os dados é norteado pela minimização do erro entre os 

valores calculados e valores reais (MARTINS, 2018). Existem diferentes formas de realizar o 

ajuste dos pesos e bias para o atendimento desse critério. No método iterativo, partindo de um 

valor i, para a determinação do valor seguinte (i+1) pode ser aplicado um algoritmo 

supervisionado ou não supervisionado para o cálculo do delta de melhor ajuste. 

Após a etapa de treinamento é iniciado o pós treinamento. Esse momento consiste na 

validação e teste do modelo ajustado, de modo a avaliar a capacidade de predição de novos 

valores de saída a partir de conjunto de dados de entrada. É também avaliada a precisão e 

exatidão dos resultados, quando comparados aos dados experimentais.  
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Na etapa de pós treinamento o conjunto dados apresentado, tanto na validação quanto 

no teste, não é previamente apresentado na etapa de treinamento (BRAGA et al., 2007). As 

duas etapas possuem similaridade, porém a distinção é que a etapa de validação tem 

influência no treinamento da RNA, pois atua como um dos critérios de parada. O teste é 

realizado após a convergência (MARTINS, 2018). O método é definido dessa forma para 

evitar sobreajuste, cenário no qual a RNA fica limitada a base de dados apresentada, não tem 

comportamento satisfatório no contato com novos dados. No teste, se o erro apresentado entre 

os valores de saída experimentais e calculados apresentam nível satisfatório para o sistema 

analisado, a RNA é adequada e supõe-se que pode ser aplicada para a predição 

fenomenológica.  

 

2.5.4. Método de otimização 

 

O critério de parada definido na etapa de treinamento da rede neural artificial é 

baseado na minimização de uma função objetivo estabelecida pelo usuário. É para esse 

mecanismo e comportamento ser contemplado que os parâmetros são ajustados nas iterações 

da RNA. Por essa característica é descrito como um problema de otimização numérica 

(MARTINS, 2018). Para o atingimento do ponto ótimo da RNA são aplicados modelos 

matemáticos, transcritos para algoritmos. O método abordado no estudo é o de Levenberg-

Marquardt. 

2.5.4.1. Método de Levenberg-Marquardt   

O método de Levenberg-Marquardt é amplamente aplicado para o desenvolvimento de 

RNAs (CAO et al, 2009) e consiste num algoritmo baseado no desenvolvimento pelo método 

de Newton (YAN et al, 2021). Ele surge de uma alteração do método back-propagation 

(BRAGA et al., 2007) e, portanto, tem o fluxo de processamento de forward e backward. Na 

Figura 10 é apresentado um exemplo desse fluxo de valores. 
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Figura 10 – Fluxo de processamento do back-propagation 

 

Fonte: BRAGA et al (2007). 

Nessa configuração a fase forward segue o fluxo dos dados de entrada até a saída da 

RNA, enquanto a fase backward consiste no fluxo de ajuste baseado nos erros da saída para a 

entrada. 

A forma de atualização iterativo dos pesos e bias é realizada pelo cálculo de acordo 

com a equação 8. Nesse caso, definido o parâmetro J como geral para o sistema. 

       (15) 

Sendo: E(i) a representação de erro numa dada iteração i, µ a taxa de aprendizado e I a 

matriz identidade. 
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3. METODOLOGIAS DE SIMULAÇÃO E MODELAGEM 

 

O estudo de simulação tem como foco o sistema de separação na produção de 

nonilfenol. Dessa forma, este projeto envolve a avaliação da etapa de recuperação de fenol e 

purificação de nonilfenol. Atualmente os processos são realizados por meio de colunas de 

recheio em ambas as etapas. Neste estudo, avaliou-se alternativas de modificações estruturais 

para possíveis ganhos, como em eficiência de separação, qualidade de produto acabado e 

custo variável energético. 

A rede neural artificial (RNA) foi desenvolvida com parâmetros de processo e 

resultados analíticos das composições das correntes de entrada e saída do sistema. Além do 

sistema de separação foi considerado também dados da etapa de reação. Foi feita uma análise 

comparativa entre os dois métodos para uma etapa do processo de separação, de modo a 

elencar os potenciais de cada ferramenta. 

 

3.1. ETAPA DE SIMULAÇÃO 

 

3.1.1. Escopo comparativo 

 

A princípio é necessária a definição do escopo das propostas de modificação no 

sistema de separação. Nesse sentido, duas são vistas como as principais e que podem indicar 

um impacto significativo: 

I. Avaliação do comportamento do sistema com o uso de recheios randômicos e 

estruturados; 

II. Avaliação da modificação do diâmetro da coluna ou de uma secção da coluna e 

analisar o comportamento da unidade. 

Para o item I é visto a oportunidade de aplicar o anel de nutter no caso do recheio 

randômico e avaliar outra opção de recheio estruturado como a linha Mellapak. Esses foram 

os recheios selecionados para a avaliação por serem os mais aplicados do mercado em suas 

respectivas categorias. Ambos apresentam HETP/m distintos do atualmente aplicado na 

unidade, o recheio estruturado BX. 
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A abordagem de recheio estruturado será feita com o Mellapak 250Y. A escolha se 

deve ao fato de ser o interno mais aplicado em colunas de recheio (SULZER, 2015) e possuir 

características semelhantes ao BX. No entanto, há diferença na eficiência de separação. Na 

Figura 11 é visto a curva de eficiência de separação de ambos os recheios. 

Figura 11 – Curvas de eficiência de separação: recheio estruturado BX (esquerda) e Mellapak (direita). 

(Fonte: SULZER, 2015. Adaptado.) 

 

Pelas curvas apresentadas nota-se que o recheio BX proporciona uma melhor 

eficiência de separação em ampla faixa do fator-F (fator de inundação). 

A abordagem de recheio randômico será feita com o anel de nutter. Foi escolhido 

devido a sua grande aplicação e ser um dos internos mais consolidado e testado dentre todos 

(PILLING e HOLDEN, 2009). Além disso, a geometria garante uma alta aleatoriedade na 

distribuição dos componentes, cenário desejado para o comparativo com os dados referentes 

ao recheio estruturado. Na Figura 12 é apresentada a curva de eficiência de separação do 

recheio anel de nutter. 
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Figura 12 – Curva de eficiência de separação: recheio randômico anel de Nutter (Fonte: SULZER, 2019.) 

 

Nota-se que as peças de 0,7 até 2” apresentam um patamar de HETP para uma faixa 

considerável de valores de fator-F. Para o estudo, foi considerado o NR #1.5, por apresentar 

HETP superior ao indicado no componente de referência. 

Foram abordadas duas etapas de análise para ambos os casos que consistiu na (i) 

substituição direta na estrutura e consideração por altura de leito e (ii) definição do HETP 

com base no fator-F da coluna. 

Para o item II, é visto a oportunidade de variar o diâmetro inteiro ou de secção da 

coluna, com apoio da ferramenta packing sizing do simulador, de modo a ter como resposta a 

melhor condição definida de acordo com os dados de entrada no sistema. 

 

3.1.2. Levantamento de dados técnicos 

 

Com o escopo definido foi feito o levantamento de dados técnicos do processo através 

dos registros dos instrumentos de uma unidade produtiva de nonilfenol. Serão contemplados 

nesse ponto medidores de pressão, vazão, nível de equipamentos, temperatura de correntes e 

de estágios das colunas. Com o auxílio do software PISystem foram levantados os registros de 

cada instrumento, de 15 em 15 minutos, por um período de 3 anos. Este período contempla o 
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intervalo de operação das duas últimas cargas da resina catalítica dos reatores da unidade. 

Cada carga de resina possui capacidade de operar por 18 meses. Os dados coletados foram 

parametrizados para a referência do estudo, como forma de preservar os dados reais. 

Feito o levantamento de instrumentos de referência com conjunto que contemple 

medidores de vazão, nível dos equipamentos e temperaturas de correntes e estágios das 

colunas. A lista dos instrumentos é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1 - Lista de instrumentos de dados operacionais levantados da unidade produtiva de nonilfenol 

Descrição Etapa Parâmetro 

Produto: nonilfenol Estocagem Nível 

Vazão de alimentação da D-2 Purificação Vazão 

Temperatura de alimentação da D-2 Purificação Temperatura 

Temperatura de topo da D-2 Purificação Temperatura 

Temperatura do recheio superior fundo da D-2 Purificação Temperatura 

Temperatura do recheio inferior meio da D-2 Purificação Temperatura 

Temperatura do recheio inferior fundo da D-2 Purificação Temperatura 

Temperatura saída fundo da D-2 Purificação Temperatura 

Pressão de topo da D-2 Purificação Pressão 

Delta de pressão da D-2 (topo e fundo) Purificação Pressão 

Refluxo da D-2 Purificação Vazão 

Vazão de saída de produto (nonilfenol) Purificação Vazão 

Vazão de saída de subproduto (dinonilfenol) Purificação Vazão 

Temperatura de saída de produto (nonilfenol) Purificação Temperatura 

Noneno para reação Reação Vazão 

Fenol para reação Reação Vazão 

Fenol novo Reação Vazão 

Fenol de reciclo Reação Vazão 

Vazão de alimentação da D-1 (carga) Recuperação fenol Vazão 

Pressão de topo da D-1 Recuperação fenol Pressão 

Delta de pressão da D-1 (topo e fundo) Recuperação fenol Pressão 

Temperatura de alimentação da D-1 Recuperação fenol Temperatura 

Temperatura do recheio superior topo da D-1 Recuperação fenol Temperatura 

Temperatura do recheio superior fundo da D-1 Recuperação fenol Temperatura 

Temperatura do recheio inferior topo da D-1 Recuperação fenol Temperatura 

Temperatura do recheio inferior meio da D-1 Recuperação fenol Temperatura 

Temperatura do recheio inferior fundo da D-1 Recuperação fenol Temperatura 

Temperatura saída fundo da D-1 Recuperação fenol Temperatura 

Refluxo da D-1 Recuperação fenol Vazão 

Fonte: NUNES (2019). 

Definidos os parâmetros com maior impacto para a especificação de qualidade do 

produto. Além dos valores encontrados dos instrumentos, calculou-se parâmetros importantes 

para o controle e operação das colunas. Um exemplo é a razão entre noneno e fenol, que 
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impacta na composição da corrente de saída dos reatores com uma maior ou menor conversão 

de nonilfenol e dinonilfenol, de acordo com o valor de operação estabelecido. Os parâmetros 

são encontrados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Relações obtidas através de cálculos de parâmetros medidos por instrumentos 

Item Relação 

1 Noneno/FenolNovo 

2 FenolReciclo/Noneno 

3 Razão de produção 

4 Razão DNF 

5 L/D D-1 

6 L/D D-2 

Fonte: NUNES (2019). 

O item 1 é obtido pela razão entre a vazão de entrada de noneno pela entrada de fenol 

novo no reator. 

Para o item 2, calculado pela razão entre a vazão de reciclo do fenol recuperado na D-

1 pela vazão de entrada de noneno no reator. 

No item 3, a razão de produção considerada na unidade é a razão entre a vazão de 

destilado da D-2 pela soma das vazões de entrada de noneno e de fenol total para a reação. 

O item 4 é a razão da vazão do subproduto pela vazão de produto. 

Os itens 5 e 6 indicam as vazões de refluxo das colunas de recheio D-1 e D-2 dos 

sistemas de separação, respectivamente. Parâmetro importante para avaliações como pureza 

das correntes e energia aplicada pelo refervedor nas colunas. 

Além dos parâmetros de processo foi feito o levantamento dos resultados analíticos 

das correntes de entrada do sistema de separação, corrente 5, e de saída de produto acabado, 

corrente 9 conforme Figura 4. O período é o mesmo previamente explicitado. Os limites de 

especificação para cada ponto de amostragem são descritos na Tabela 3. 

Tabela 3 - Limites de especificação dos pontos de amostragem do sistema de separação 

Análise Corrente de alimentação D-1 (%p) Corrente de topo D-2 (%p) 

Nonilfenol 50 - 70 95 - 100 

Dinonilfenol 0 - 5 0 - 3 

Fenol 20 - 40 0 - 1 

Noneno 0 - 15 0 - 1,5 

Água 0 - 0,5 0 - 0,2 

Fonte: NUNES (2019). 
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Vale ressaltar que o resultado da corrente 9, na Figura 4, também indica a 

especificação do produto acabado, portanto a avaliação é criteriosa quanto aos resultados 

obtidos. 

Dentro do intervalo proposto foi selecionado o intervalo de operação no qual é 

visualizado uma menor geração de subproduto, o dinonilfenol.  

Com essas informações foi estruturada a simulação do sistema e iniciada a avaliação 

dos cenários propostos. 

 

3.1.3. Simulação do processo 

 

Na etapa de simulação do processo estabeleceu-se a etapa da escolha do modelo 

termodinâmico, de validação do modelo e, por fim, a análise e comparativo das diferentes 

configurações propostas. 

3.1.3.1. Modelo termodinâmico 

Para o modelo termodinâmico, foi definido através da árvore de decisão do modelo 

termodinâmico apropriado apresentada por Al-Malah (2017). A correta escolha é importante 

para a garantia da validade das relações termodinâmicas entre os componentes do sistema.  

Com a definição do modelo a ser aplicado validou-se os dados obtidos em simulação 

com valores experimentais do equilíbrio entre os componentes da mistura. No entanto, não há 

informações experimentais do equilíbrio líquido-vapor dos componentes estudados, o que 

torna necessário a adoção do modelo termodinâmico mais apropriado. Portanto, foi 

selecionado de acordo com a análise das características da mistura e das condições de 

operação dos equipamentos do sistema, com referência na árvore de decisão do modelo 

termodinâmico apropriado (AL-MALAH, 2017). O diagrama é apresentado na Figura 13. 
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Figura 13 – Modelo da árvore de decisão do modelo termodinâmico apropriado (Fonte: AL-MALAH, 

2017. Adaptado) 

 

A validação dos resultados simulados foi feita através do comparativo com os dados 

parametrizados de referência, considerando os perfis de temperatura, demanda energética, 

vazão e composição de correntes de saída. 

3.1.3.2. Validação 

Com o modelo visto como mais apropriado já selecionado segue-se para a etapa de 

validação. Os blocos são construídos no simulador Aspen Plus® com dados obtidos através 

dos fluxogramas de processos e das folhas de dados dos equipamentos da unidade produtiva. 

São preenchidos os graus de liberdade do sistema com os valores de entrada. Os graus de 

liberdade necessários são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Graus de liberdade para o sistema avaliado no Aspen Plus® 

Item Entrada 

Propriedades 
Componentes 

modelo termodinâmico 

Descrição das colunas 

N⁰ de estágios 

Tipo de condensador 

Tipo de refervedor 

Especificações de operação 

Estágio de alimentação 

Pressão da coluna 
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Especificação da utilidade 

Estrutura do recheio 

Utilidades 

Calor latente do fluido 

Temperatura de entrada 

Temperatura de saída 

Coeficiente Global de Transferência de calor 

Fonte: Elaboração do autor (2021). 

Após a configuração dos blocos validou-se o modelo termodinâmico definido pelo 

comparativo com as informações de projeto. Empregou-se uma condição, com o uso da 

ferramenta design spec do Aspen Plus®, para validar o sistema. A condição proposta é para 

convergência da temperatura de fundo das colunas de recheio de acordo com o definido em 

projeto, até pelo fato de os controladores da unidade atuarem nesse parâmetro. Foi 

manipulado no design spec uma das especificações de operação, a quantidade de energia 

demandada para o refervedor das colunas. 

Com o modelo validado e os blocos construídos realizou-se o comparativo entre as 

diferentes configurações propostas. Avaliou-se separadamente cada um dos itens e as 

variações estabelecidas em cada e, assim que comparados e definidos os melhores resultados 

para cada item, estruturou-se um bloco que comporte todas juntas. Desenvolve-se um 

comparativo final entre o sistema proposto com o originalmente descrito no projeto, com 

relação principalmente aos perfis de temperatura das colunas de destilação, vazão e 

composição das correntes de saída e a demanda energética do sistema. 

3.2. ETAPA DE MODELAGEM 

 

3.2.1. Escopo avaliativo 

 

Para a abordagem na etapa de modelagem foi considerado todo o processo produtivo, 

contemplando a etapa de reação e separação apresentado no item 2.2.1, com base no conjunto 

de dados parametrizado de referência, que contempla dados de variáveis de processo e 

resultados analíticos de composição das correntes do sistema. Foram explorados os 

parâmetros do sistema, com apoio do modelo matemático, de modo a avaliar a capacidade de 

predição das frações mássicas da corrente de saída de produto acabado.  
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3.2.2. Rede neural artificial 

 

A avaliação por redes neurais artificiais consiste na definição e coleta do banco de 

dados a ser analisado, escolha do método de otimização, o treinamento e pós-treinamento da 

RNA. 

 

3.2.2.1. Definição do banco de dados 

Inicialmente define-se o banco de dados utilizado. Esse item contempla os parâmetros 

de processo que foram observados para calcular valores médios de operação de acordo com os 

resultados analíticos da composição das correntes de entrada e saída do processo. A base de 

dados contempla um período de 3 anos, conforme descrito no item 3.1.2. Os dados coletados 

foram normalizados para a realização do estudo. Nesse sentido, é visualizado na Tabela 5 os 

parâmetros de entrada na rede neural artificial. 

Tabela 5 – Parâmetros de processo e qualidade considerados como dados de entrada na RNA 

Descrição Etapa Parâmetro 

Nível 1º reator Reação Nível 

Nível 2º reator Reação Nível 

Temperatura 1º reator Reação Temperatura 

Temperatura 2º reator Reação Temperatura 

Razão Noneno/FenolNovo Reação Adimensional 

Razão FenolTotal/Noneno Reação Adimensional 

Conversão Reação Adimensional 

Nonilfenol saída reator Reação %massa 

Dinonilfenol saída reator Reação %massa 

Vazão de alimentação D-1 Recuperação de Fenol Vazão 

Pressão de topo D-1 Recuperação de Fenol Pressão 

Temperatura de alimentação D-1 Recuperação de Fenol Temperatura 

Temperatura de topo D-1 Recuperação de Fenol Temperatura 

Temperatura de fundo D-1 Recuperação de Fenol Temperatura 

razão de refluxo D-1 Recuperação de Fenol Adimensional 

Vazão de alimentação D-2 Purificação Vazão 

Pressão de topo D-2 Purificação Pressão 

Temperatura de alimentação D-2 Purificação Temperatura 

Temperatura de topo D-2 Purificação Temperatura 

Temperatura de fundo D-1 Purificação Temperatura 

Razão de refluxo D-2 Purificação Adimensional 

Fonte: Elaboração do autor (2021). 

Nota-se que foram utilizadas 21 variáveis de entrada para a rede neural artificial e que 

contempla as três principais etapas da unidade produtiva: reação, recuperação de fenol e 
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purificação. Além das variáveis de entrada definiu-se as duas respostas esperadas pela rede, as 

variáveis de saída, apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 – Parâmetros de qualidade considerados como dados de saída na RNA 

Descrição Etapa Parâmetro 

Nonilfenol saída de topo Purificação %massa 

Dinonilfenol saída de topo Purificação %massa 

Fonte: Elaboração do autor (2021). 

Os dados aplicados para a rede estavam parametrizados e foram normalizados para a 

análise. Logo após, determinou-se o método de otimização a ser empregado para realizar as 

iterações e treinamento da rede neural artificial com os dados dispostos e agrupados. 

A Figura 14 ilustra a estrutura geral da RNA com duas camadas ocultas e com as 21 

variáveis de entrada e 2 variáveis de saída. 

Figura 14 – Estrutura geral da RNA com duas camadas ocultas e 21 variáveis de entrada e 2 variáveis de 

saída 

 

 

3.2.2.2. Definição do modelo neural 

Com base nas 21 variáveis de entrada e 2 variáveis de saída foram estruturados os 

modelos para análise pelo método de otimização. Inicialmente foi empregado o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt. Foi definida como função de ativação a tangente hiperbólica para 
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todas as estruturas montadas entre número de camadas ocultas e número de neurônios em 

cada camada. Foi feita a avaliação para 1 e 2 camadas ocultas e variados números de 

neurônios por camada. 

O banco de dados analisado é composto de 504 linhas com as 21 variáveis de entrada e 

2 variáveis de saída. Com relação a distribuição dos dados, foi considerado 70% dos dados 

para treinamento (352), 15% para validação (76) e 15% para a etapa de teste (76). Os 

conjuntos são selecionados de forma aleatória pelo algoritmo da RNA. 

A base de dados foi parametrizada e normalizado dentro do intervalo de [-1,1] para o 

desenvolvimento da modelagem matemática através da equação (16): 

 

       (16) 

 

Com o método determinado se iniciou a entrada de informações no programa para 

treinamento da RNA e início da etapa de aprendizado.  Não será avaliado no estudo o ajuste 

de pesos, bias e da taxa de aprendizagem do algoritmo.  

Os conjuntos de dados no pós-treinamento são diferentes do aplicado na etapa de 

treinamento para evitar o sobre ajuste da rede neural artificial. Nesse momento, foi realizada a 

validação da RNA até atingir o ponto de mínimo da função objetivo do treinamento e 

validação e, em seguida, feito o teste de predição. 

Para a definição do modelo que propôs o melhor ajuste de dados foram consideradas 

as respostas minimizadas das funções objetivo de treinamento e validação; e os coeficientes 

de correlação do treinamento, validação e teste. Além disso, calculado e considerado o erro 

quadrado médio para as variáveis de saída, porcentagem em massa de NF e DNF, das 

estruturas com o melhor ajuste de dados.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. AVALIAÇÃO DA ETAPA DA SIMULAÇÃO DE PROCESSO 

 

4.1.1. Dados de entrada e ajuste da simulação 

 

Inicialmente foi pré-definido o modelo termodinâmico com base na árvore de decisão 

do modelo termodinâmico apropriado, conforme descrito no item 3.1.3. O diagrama utilizado 

é apresentado na Figura 13. 

Pela análise inicial do diagrama, há componentes polares no sistema. Não há presença 

de eletrólitos. Com relação a pressão, é menor do que 10 bar. Pelo simulador há 

disponibilização dos parâmetros de interação e não há equilíbrio líquido-líquido. Por conta 

disso, optou-se por utilizar o modelo NRTL com estimativa de parâmetros binários de 

interação entre NF-DNF por UNIFAC. Além de apropriado pela árvore de decisão, há 

histórico de trabalhos desenvolvidos na unidade produtiva e em Nunes (2019) voltados para o 

mesmo processo que essa aplicação de modelo demonstrou-se válida. 

Com a definição do modelo, foi realizada a análise binária entre nonilfenol e 

dinonilfenol, os componentes majoritários nas correntes de saída do sistema de separação, na 

coluna D-2. É apresentado na Figura 15 o diagrama T-xy na pressão de projeto da coluna de 

purificação. 
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Figura 15 - Análise binária T-xy de equilíbrio líquido-vapor entre os componentes nonilfenol e 

dinonilfenol 

 

 

Pelo diagrama é visto que a separação entre os dois componentes é bastante facilitada. Além 

disso, os pontos de ebulição dos componentes são distintos. Na condição de pressão de 

projeto da coluna, a 50 mmHg, a temperatura de ebulição do nonilfenol é 222,18 °C e 346,69 

°C para o dinonilfenol. 

Com o modelo definido, iniciou-se a construção dos blocos no simulador. 

 

4.1.2. Simulação de referência 

 

4.1.2.1. Entrada de valores 

Com os blocos construídos na configuração do sistema de separação, foi necessário 

colocar os dados de entrada para contemplar os graus de liberdade do sistema. É tomado 

como referência a Tabela 4 e inseridos dados conforme descritos na Figura 16 e Tabela 7. 
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Figura 16 – Diagrama simplificado com dados de entrada para as colunas de recheio D-1 e D-2 

 

Fonte: Nunes (2019). 

  

Tabela 7 – Dados de entrada para as colunas de recheio D-1 e D-2 

Entrada D-1 D-2 

N⁰ de estágios 8 6 

Tipo de condensador Total Total 

Tipo de refervedor Kettle Kettle 

Especificações de operação 

Razão de refluxo 

Razão de destilado da 

alimentação 

Razão de refluxo 

Razão de destilado da 

alimentação 

Estágio de alimentação 5 4 

Pressão da coluna 180 mmHg 50 mmHg 

Especificação da utilidade Thermex Thermex 

Estrutura do recheio Sulzer BX 50 Sulzer BX 50 

Fonte: Nunes (2019). 

Os dados de entrada para os blocos foram definidos com base nos dados técnicos de 

referência. A utilidade especificada definida como Thermex é a utilidade quente do processo, 

o fluido térmico DowthermTM A. Na Tabela 8 é descrita a especificação do componente. 
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Tabela 8 - Especificação do fluido térmico para entrada na simulação 

Entrada Thermex 

Calor latente do fluido (kJ/kg) 284,45 

Temperatura de entrada (°C) 280,00 

Temperatura de saída (°C) 280,00 

Coeficiente Global de Transferência de calor (kcal/h.m².°C) 1281,67 

Fonte: Nunes (2019). 

Além disso, os dados da corrente de entrada para alimentação do sistema de separação 

são vistos na Tabela 9. 

Tabela 9 - Entrada da corrente de alimentação no sistema de separação 

Parâmetro Referência 

Vazão de alimentação (kg/h) 4059,3 

Temperatura da corrente de alimentação (°C) 156,0 

Nonilfenol, %p 52,551 

Dinonilfenol, %p 2,434 

Fenol, %p 39,838 

Noneno, %p 5,177 

Fonte: Nunes (2019). 

Com todas as informações de entrada estabelecidas foi iniciada a simulação do 

sistema. 

4.1.2.2. Validação 

A validação foi feita baseada na forma de controle da unidade produtiva e com 

referência nos dados de projeto da unidade. Com o auxílio da ferramenta Design Spec do 

Aspen Plus® definiu-se a convergência do sistema para as temperaturas de fundo de projeto 

das colunas D-1, de 256°C, e D-2, de 277°C. A variável manipulada para atingir o valor 

esperado foi a razão de destilado da alimentação. Essa variável foi uma das especificações de 

operação definida e dada como entrada no sistema. Na Tabela 10 está disposto os resultados 

da simulação e a variação com relação aos dados de projeto. 

Tabela 10 – Variação entre o resultado da simulação de validação e dados de projeto 

Parâmetro Referência Simulação Variação 

Vazão de alimentação da D-2 (kg/h) 2231,8 2244,4 -0,56% 

Temperatura do recheio superior topo da D-1 (°C) 138,0 134,0 2,99% 

Temperatura saída fundo da D-1 (°C) 256,0 256,0 - 

Q refervedor D-1 (kcal/h) 343000,0 361489,0 -5,11% 

Vazão de fluído térmico D-1 (kg/h) 5170,0 5321,0 -2,84% 

D-1 Corrente 8 - Nonilfenol, %p 95,4 95,0 0,38% 

D-1 Corrente 8 - Dinonilfenol, %p 4,4 4,4 0,57% 

D-1 Corrente 8 - Fenol, %p 0,2 0,6 -69,57% 
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D-1 Corrente 8 - Noneno, %p 0,0 0,0 - 

Vazão de saída de produto (kg/h) 2164,5 2131,1 1,57% 

Vazão de saída de subproduto (kg/h) 67,2 113,4 -40,71% 

Temperatura de topo da D-2 (°C) 215,0 209,0 2,87% 

Temperatura saída fundo da D-2 (°C) 277,0 277,0 - 

Q refervedor D-2 (kcal/h) 146000,0 158418,0 -7,84% 

Vazão de fluído térmico D-2 (kg/h) 2200,0 2332,0 -5,66% 

D-2 Corrente 9 - Nonilfenol, %p 98,1 99,4 -1,36% 

D-2 Corrente 9 - Dinonilfenol, %p 1,8 0,0 >100% 

D-2 Corrente 9 - Fenol, %p 0,2 0,6 -70,22% 

D-2 Corrente 9 - Noneno, %p 0,0 0,0 - 

Fonte: Elaboração do autor (2019). 

Nota-se que os dados que se referem a coluna D-1 estão bem ajustados e com baixas 

variações entre os parâmetros. A maior variação é do teor de fenol (%p), de 69 %, embora 

seja um comparativo entre frações mássicas baixas na corrente. Os componentes majoritários 

e de maior interesse, o nonilfenol e dinonilfenol, apresentam variação menor do que 1 %. 

Com relação a energia demandada para o refervedor, a variação é cerca de 5 % entre resultado 

de simulação e referência. 

Avaliando a coluna D-2 nota-se que a fração mássica do nonilfenol está próxima de 

projeto, com variação de 1,36 %. Para o dinonilfenol o cenário é diferente, na simulação é 

indicado somente traços enquanto por projeto a expectativa é de cerca de 1,8% de composição 

mássica na corrente de saída de topo. Visto uma variação significativa na vazão de saída de 

subproduto, cerca de 40 %. Além disso, a energia demandada para o refervedor apresenta 

variação de cerca de 7 %. 

A análise do escopo comparativo foi feita com base na coluna de recheio D-1, pelo 

fato de apresentar resultados melhor ajustados entre simulação e referência de projeto. 

4.1.3. Avaliação de internos 

 

4.1.3.1. Recheio estruturado 

Foram adotadas duas abordagens para a simulação na etapa do recheio estruturado: 

i. Substituição direta na estrutura e consideração por altura de leito; 

ii. Definição do HETP com base no fator-F da coluna. 

Para o item i, na mesma estrutura estabelecida na simulação de referência, foi feita a 

alteração para o recheio Mellapak 250Y e analisado o comportamento do sistema. 
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Os valores de entrada para o item i foi baseado na Tabela 7 com a modificação da 

estrutura do recheio que se adotou o Mellapak 250Y. A configuração de altura e diâmetro dos 

leitos seguiu de forma similar a referência, conforme ilustrado na Figura 16. 

Para o item ii, foi tomado como base o fator-F da simulação de referência e utilizado 

para o cálculo do HETP. A Tabela 11 demonstra os valores do fator-F de referência. 

Tabela 11 – Relação de fator-F por estágio da coluna de referência 

Estágio 
Fator-F 

(kg.m³)^0,5/s 

1 0,541 

2 0,521 

3 0,520 

4 0,526 

5 0,430 

6 0,823 

7 0,927 

8 0,000 
Fonte: Elaboração do autor (2021). 

Considerado para a avaliação um fator-F de 0,52. Com esse valor definido, ao analisar 

a curva de eficiência apresentada pela SULZER (2015), o HETP/m é cerca de 0,35. Ao 

multiplicar esse valor pelas alturas dos leitos indicados na figura 8, define-se o HETP do leito 

superior como 0,5373m e do leito inferior como 0,4708m. O consolidado das informações é 

visto na Tabela 12. 

Tabela 12 – Consolidado de dados para ajuste por HETP dos recheios da coluna D-1 

Item Valor 

Fator-F 0,520 

HETP/m 0,350 

h leito superior (m) 1,535 

HETP leito superior (m) 0,537 

h leito inferior (m) 1,345 

HETP leito inferior (m) 0,471 

Fonte: Elaboração do autor (2021). 

A simulação foi alimentada com os dados alterados e foi dado sequência na etapa de 

análise com os resultados obtidos na configuração do item i e item ii. 

A Tabela 13 apresenta os resultados dos dois cenários analisados e os dados de 

referência. 
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Tabela 13 – Comparativo de resultados da simulação de referência com itens i e ii 

Item Referência Item i Item ii 

D-1 Corrente 8 - Nonilfenol, %p 0,9675 0,9675 0,9675 

D-1 Corrente 8 - Dinonilfenol, %p 0,0325 0,0325 0,0325 

D-1 Corrente 8 - Noneno, %p 1,95E-07 1,95E-07 1,95E-07 

D-1 Corrente 8 - Fenol, %p 7,76E-06 7,76E-06 7,76E-06 

Vazão de saída de fundo (kg/h) 1527,12 1527,12 1527,12 

Temperatura do topo da D-1 (°C) 104,817 104,817 104,817 

Temperatura saída fundo da D-1 (°C) 262,086 262,081 262,087 

Q condensador D-1 (kcal/h) 208403,74 208408,77 208397,94 

Q refervedor D-1 (kcal/h) 273269,27 273272,10 273263,56 

Fonte: Elaboração do autor (2021). 

Pelos resultados apresentados no comparativo dos dois cenários propostos com a 

referência, nota-se que não há variação significativa entre os valores. Em questão de 

composição da corrente de saída do fundo da coluna, os valores são praticamente iguais, com 

variação muito baixa, na ordem de 10-4. Para o caso da vazão de saída do produto, os valores 

demonstram-se semelhantes. 

Na avaliação de temperaturas, não é notada variação entre os casos. Com relação a 

energia demandada nos condensadores a variação é muito baixa, menor do que 2 % para o 

item i e item ii. A energia demandada nos refervedores segue um cenário similar com 

variação de cerca de 2 % entre os itens analisados e a referência. O valor é significativo ao 

tratar-se de uma demanda energética, principal item de custo variável na indústria. 

O resultado da análise é inconclusivo no sentido de compreender o potencial de 

alteração do recheio estruturado, assim como o impacto de cada configuração na coluna de 

recheio para a separação da mistura proposta. Seguido o estudo com a avaliação da 

configuração por recheio randômico. 

 

4.1.3.2. Recheio randômico 

A abordagem foi similar a apresentada no item 4.1.3.1, portanto: 

i. Substituição direta na estrutura e consideração por altura de leito; 

ii. Definição do HETP com base no fator-F da coluna. 
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Pelo item i foi feita a alteração para o recheio nuttering, nome definido no simulador, 

e estabelecida a dimensão selecionada de 1,5”. Analisado o comportamento do sistema na 

configuração proposta. 

Para o item ii o fator-F definido foi de 0,52, conforme avaliação baseada na Tabela 11. 

Por análise direta na curva de eficiência de separação é visto que o valor do HETP é cerca de 

0,58 para ambos os leitos da coluna de recheio. 

Foi rodada a simulação com os novos dados de entrada definidos dos recheios e feita a 

análise dos itens i e ii. 

Na Tabela 14 é apresentado o resultado dos cenários avaliados e os dados de 

referência. 

Tabela 14 – Comparativo de resultados da simulação de referência com os itens i e ii 

Item Referência Item i Item ii 

D-1 Corrente 8 - Nonilfenol, %p 0,9675 0,9674 0,9675 

D-1 Corrente 8 - Dinonilfenol, %p 0,0325 0,0325 0,0325 

D-1 Corrente 8 - Noneno, %p 1,95E-07 9,23E-07 1,95E-07 

D-1 Corrente 8 - Fenol, %p 7,76E-06 2,43E-05 7,76E-06 

Vazão de saída de fundo (kg/h) 1527,12 1527,12 1527,12 

Temperatura do topo da D-1 (°C) 104,817 106,636 104,817 

Temperatura saída fundo da D-1 (°C) 262,086 262,069 262,081 

Q condensador D-1 (kcal/h) 208403,74 206983,02 208408,78 

Q refervedor D-1 (kcal/h) 273269,27 272421,35 273272,10 

Fonte: Elaboração do autor (2021). 

Em questão de composição da corrente de saída do fundo da coluna, os valores são 

praticamente iguais entre referência e item ii. Vista variação na fração mássica de noneno e 

fenol no item i, porém não representativa vista que são valores muito baixos, somente traços. 

A vazão de saída dessa corrente é a mesma para todos os casos. 

Há variação na temperatura de topo entre a referência e item i, sendo para o cenário i 

cerca de 1,7% maior. A temperatura de topo para o item ii é similar ao valor de referência. 

Não é identificada variação entre os valores da temperatura de fundo da coluna.  

A energia demandada nos refervedores apresenta valores muito aproximados em todos 

os cenários, enquanto no condensador há variação de cerca de 1% entre valor de referência e 

item i. Para o item ii os valores são bem similares. A diferença apresentada no cenário i é 

considerável ao tratar-se de uma demanda energética de custo variável industrial. 
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Quanto ao comportamento no cenário do item i, pode estar relacionado a uma menor 

fração de leves no topo da coluna, visto que é indicado um aumento na porcentagem de 

noneno e fenol na corrente de fundo. Essa relação favorece a energia demandada no 

condensador e refervedor, que é cerca de 1% menor quando comparado a referência. Dessa 

forma, garante uma melhor eficiência energética para o processo. 

Assim como visto no item 4.1.3.1 os resultados não são conclusivos no sentido de 

avaliar o comportamento da coluna com o uso de recheio randômico ao invés do estruturado 

para a separação da mistura proposta.  

 

4.1.4. Avaliação do diâmetro da coluna 

 

Os recheios avaliados no item 4.1.3 tinham como especificação, em cada leito, o 

diâmetro de referência, conforme indicado na Figura 16. Para analisar se essa configuração é 

adequada para a mistura processada, utilizou-se o recurso packing sizing para visualizar o 

diâmetro calculado pelo simulador na configuração de referência e com a aplicação de 

diferentes recheios. 

Foi feita a simulação com os recheios BX (referência), mellapak 250Y e anel de nutter 

(nutterring). 

Para o recheio BX a simulação foi definida de acordo coma a altura de leito na seção 

superior e inferior da coluna. Desse modo a comparação é equiparada. Os dados de entrada 

seguem a referência da Figura 16. 

Para o recheio mellapak 250Y e nutterring foi feita a simulação com base no HETP 

definido através da análise das curvas de eficiência de separação de cada item. Com relação 

ao mellapak 250Y, os valores do HETP são 0,5373m e 0,4708m para a seção 1 e seção 2, 

respectivamente. Para o nutterring o HETP assume valor de 0,58m para ambas as seções. 

 Na Tabela 15 são apresentados os resultados das avaliações propostas nessa etapa. 
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Tabela 15 – Comparativo de resultados da simulação de referência com os recheios analisados 

Seção Item Referência BX Mellapak 250 Y Nutterring #1,5” 

1 

Diâmetro (m) 0,387 0,401 (3,6) 0,425 (9,8) 0,52 (34,4) 

Área superficial (m²/m³) 492 492 (0) 256 (-48,0) 124 (-74,8) 

Fração de vazios 0,9 0,9 (0) 0,987 (9,7) 0,976 (8,4) 

dP/m médio (mmH2O/m) 56,5 49,5 (-12,4) 36,84 (-34,8) 31,9 (-43,5) 

Máx. vsup de líquido (m/s) 2,65E-04 2,48E-04 (-6,4) 2,20E-04 (-17,0) 1,47E-04 (-44,5) 

2 

Diâmetro (m) 0,66 0,809 (22,6) 0,834 (26,4) 0,823 (24,7) 

Área superficial (m²/m³) 492 492 (0) 256 (-48,0) 124 (-74,8) 

Fração de vazios 0,9 0,9 (0) 0,987 (9,7) 0,976 (8,4) 

dP/m médio (mmH2O/m) 34,59 7,75 (-77,6) 5,41 (-84,4) 12,54 (-63,7) 

Máx. vsup de líquido (m/s) 5,47E-03 3,63E-03 (-33,6) 3,42E-03 (-37,5) 3,52E-03 (-35,6) 

Fonte: Elaboração do autor (2021). 

Os valores entre parênteses representam a diferença percentual entre o resultado para 

cada cenário e recheio com a referência.  

Com relação aos resultados obtidos para o recheio similar, BX, o diâmetro 

estabelecido pela referência é menor em ambas as seções. No leito superior a variação é 

menor (aproximadamente 3,6 %), enquanto no leito inferior é mais expressiva, de 22,6%. 

Devido ao diâmetro maior na avaliação, a área da seção transversal é maior, o que impacta em 

um valor de máxima velocidade superficial de líquido menor. Além disso, nota-se a variação 

significativa na perda de carga média no leito inferior, cerca de 77 % menor na configuração 

analisada. 

Para o caso dos recheios mellapak 250Y e nutterring #1,5”, demonstrou-se o aumento 

no diâmetro em ambas as seções. Na avaliação da seção 1, é visualizada correlação 

inversamente proporcional entre os dados de diâmetro e área superficial. Dessa forma, foi 

visto que ao aumentar a área superficial do recheio, houve diminuição no diâmetro da seção 

da coluna. Na abordagem da correlação da área superficial, foi identificado que é diretamente 

proporcional a perda de carga média no leito. É coerente com o fenômeno esperado, de modo 

que ao aumentar a área superficial há aumento na camada de filme líquido formada e, 

consequentemente, impacta na perda de carga no leito. Essas correlações indicadas não foram 

visualizadas na seção 2 da coluna. No caso da seção 2 foi visto correlação inversamente 

proporcional entre diâmetro e perda de carga média no leito. O comportamento é coerente 

com o esperado do fenômeno. 
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4.2. AVALIAÇÃO DA ETAPA DE MODELAGEM 

 

Como evidenciado no item 3.2.2. considerou-se 21 variáveis de entrada para a 

modelagem da rede neural e duas variáveis de saída. Testou-se estruturas de uma e duas 

camadas ocultas de neurônios e a variação no número de neurônios em cada camada foi feita 

em incrementos de 5 ou 10 nodos, de acordo com a percepção de evolução na minimização 

das funções objetivo de treinamento e validação, bem como os coeficiente de correlação de 

treinamento, validação e teste mais próximos de 1. Ao todo foram modeladas 60 estruturas de 

RNA que estão apresentadas na Tabela 16, a fim de encontrar o melhor cenário para o 

processo estudado. 

Tabela 16 – Estruturas de RNA modeladas 

RNA Estrutura RNA Estrutura RNA Estrutura 

1 21-5-2 21 21-70-5-2 41 21-50-30-2 

2 21-10-2 22 21-5-10-2 42 21-60-30-2 

3 21-15-2 23 21-10-10-2 43 21-70-30-2 

4 21-20-2 24 21-15-10-2 44 21-40-40-2 

5 21-25-2 25 21-20-10-2 45 21-50-40-2 

6 21-30-2 26 21-30-10-2 46 21-60-40-2 

7 21-35-2 27 21-40-10-2 47 21-70-40-2 

8 21-40-2 28 21-50-10-2 48 21-80-40-2 

9 21-50-2 29 21-60-10-2 49 21-30-10-5-2 

10 21-5-5-2 30 21-10-20-2 50 21-20-20-5-2 

11 21-10-5-2 31 21-20-20-2 51 21-40-20-5-2 

12 21-15-5-2 32 21-30-20-2 52 21-60-20-5-2 

13 21-20-5-2 33 21-40-20-2 53 21-30-30-5-2 

14 21-25-5-2 34 21-50-20-2 54 21-40-30-5-2 

15 21-30-5-2 35 21-60-20-2 55 21-50-30-5-2 

16 21-35-5-2 36 21-70-20-2 56 21-60-30-5-2 

17 21-40-5-2 37 21-80-20-2 57 21-70-30-5-2 

18 21-45-5-2 38 21-20-30-2 58 21-30-40-5-2 

19 21-50-5-2 39 21-30-30-2 59 21-40-40-5-2 

20 21-60-5-2 40 21-40-30-2 60 21-50-40-5-2 

Fonte: Elaboração do autor (2022). 

 

Foi aplicado o algoritmo do método de Levenberg-Marquardt para o treinamento das 

estruturas estabelecidas. Adotada a tangente hiperbólica, como função de ativação, para todos 

os nodos de todas as estruturas avaliadas. Cada estrutura foi treinada 15 vezes através do 

algoritmo e o processo foi repetido entre 3 e 5 vezes. Foi considerado o melhor resultado para 

cada estrutura.  
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A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos das funções objetivo de treinamento e 

validação e o coeficiente de correlação das etapas de treinamento, validação e teste para as 

melhores estruturas modeladas para os cenários com uma, duas e três camadas ocultas. 

Tabela 17 – Melhores respostas obtidas para as estruturas de RNA testadas - Método de Levenberg-

Marquardt 

RNA Estrutura Fobj treinamento Fobj validação r treinamento r validação r teste 

2 21-10-2 7,81E-02 7,60E-02 0,6332 0,6400 0,6410 

4 21-20-2 8,12E-02 6,33E-02 0,6461 0,6892 0,6874 

7 21-35-2 6,84E-02 6,51E-02 0,6818 0,7255 0,6755 

15 21-30-5-2 7,41E-02 6,66E-02 0,6528 0,7345 0,7085 

20 21-60-5-2 5,27E-02 1,00E-01 0,7695 0,6526 0,7010 

27 21-40-10-2 5,41E-02 6,68E-02 0,7674 0,7280 0,6152 

35 21-60-20-2 7,38E-02 5,41E-02 0,7083 0,8080 0,7723 

36 21-70-20-2 6,54E-02 4,66E-02 0,7417 0,8278 0,8640 

37 21-80-20-2 5,06E-02 6,03E-02 0,7779 0,7621 0,7579 

46 21-60-40-2 6,09E-02 4,95E-02 0,7387 0,7763 0,8062 

50 21-20-20-5-2 6,22E-02 6,72E-02 0,7225 0,6971 0,6610 

56 21-60-30-5-2 5,68E-02 7,27E-02 0,7135 0,6940 0,7120 

59 21-40-40-5-2 7,40E-02 8,45E-02 0,6136 0,7150 0,7446 

Fonte: Elaboração do autor (2022). 

 

Para o caso das estruturas com uma camada oculta, dos três melhores ajustes indicados 

todos apresentaram valores das funções objetivo na ordem de 10-2. Com relação aos 

coeficientes de correlação os valores ficaram entre 0,60 e 0,70, sendo a estrutura 21-35-2, a 

RNA 7, a que apresentou o melhor ajuste de dados com a configuração de uma camada 

oculta. 

Para estruturas com duas camadas ocultas, foram obtidos sete modelos com melhores 

ajustes de dados com resultado de função objetivo na faixa de 10-2, exceto a RNA 20, cenário 

similar ao apresentado nas estruturas com uma camada oculta. As estruturas foram modeladas 

com o incremento do número de neurônio na primeira camada e posteriormente na segunda 

camada. Não foi identificada variação significativa entre as estruturas de 21-x-5-2 e 21-x-10-

2, de modo que os resultados das funções objetivo e coeficientes de correlação ficaram 

próximos. No comparativo com os resultados dos modelos de uma camada oculta foi notado 

uma melhor resultados nos coeficientes de correlação, que estabeleceram faixa entre 0,65 e 

0,75. Para o caso das estruturas 21-x-20-2 foram obtidos os melhores ajustes das funções 

objetivo, tanto de treinamento quanto validação. A 21-80-2, RNA 37, apresentou o valor mais 

próximo de zero na etapa de treinamento e a estrutura 21-70-2, RNA 36, para a etapa de 
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validação. Essas mesmas estruturas apresentaram os coeficientes de correlação mais próximos 

de 1, o melhor ajuste possível, sendo a RNA 37 para a etapa de treinamento, com 0,7779, e a 

RNA 36 para validação, 0,8278, e teste, com 0,8640. No geral, a RNA 36 apresenta 

preliminarmente o melhor ajuste entre as estruturas modeladas. 

Para o comparativo entre essas duas estruturas, 36 e 37, foi calculado o erro quadrático 

médio (EQM) entre os resultados de treinamento, validação e teste com a base de dados 

experimental de cada etapa. Essa forma de análise foi adotada pela aplicabilidade em cenários 

de regressão linear, análise entre valor predito e experimental, como visto em Dias et al. 

(2017) e Rogiers et al. (2012), além de ser aplicado para a análise de desempenho da RNA 

durante a etapa de treinamento (ACEVEDO et al, 2018). Quanto mais próximo de zero, 

melhor o ajuste entre valor modelado e dado experimental. Foram removidos 4 outliers 

identificados nas etapas de teste das duas estruturas. 

Foram consideradas as duas variáveis de saída do estudo, a porcentagem em massa de 

nonilfenol e dinonilfenol, e os erros calculados apresentados na Tabela 18: 

Tabela 18 – Erro quadrado médio dos modelos com melhor ajuste – RNA 36 e 37 

RNA NF (%massa) DNF (%massa) 

Treinamento   

36 0,0590 0,0717 

37 0,0765 0,0587 

Validação   

36 0,0477 0,0454 

37 0,0586 0,0536 

Teste   

36 0,0119 0,0173 

37 0,0403 0,0372 

Fonte: Elaboração do autor (2022). 

O modelo 36 apresenta os menores valores de EQM se comparado ao modelo 37, 

exceto o percentual em massa de DNF na etapa de treinamento. Para ambos os modelos o 

valor em cada etapa está na ordem de 10-2. O comparativo da etapa de treinamento indicou um 

EQM menor do NF para o modelo 36 se comparado ao 37. Para o caso do DNF o valor é 

maior no mesmo comparativo. Para a etapa de validação a RNA 36 apresentou o menor valor 

no comparativo para ambas as variáveis de saída, sendo menor para o NF e para o DNF. Na 

etapa de teste a RNA 36 é visto um cenário similar ao da etapa de validação, no qual o 

modelo 36 apresenta os menores valores de EQM frente aos resultados do modelo 37, sendo 

menor para o NF e para o DNF. Desse modo, a estrutura 21-70-20-2, a RNA 36, apresentou o 
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melhor ajuste de modelo e desempenho, com destaque para a etapa de teste o EQM de 0,0119. 

O somatório do erro quadrático para a RNA 36 foi de 0,8545 para os dados da etapa de teste 

do NF, e de 1,2474 para o DNF na etapa de teste.  

A Figura 17 descreve os dados experimentais de NF da etapa de teste e os valores 

obtidos pela estrutura da RNA 36.  O comportamento indicado confirma o bom ajuste dos 

valores entre modelo e experimental. Em caso similar, a Figura 18 apresenta o cenário para o 

DNF. 

Figura 17 – Comparativo entre dados experimentais e modelados pela RNA 36 para NF – Etapa de teste 

 

Figura 18 - Comparativo entre dados experimentais e modelados pela RNA 36 para DNF – Etapa de teste 
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Além disso, é possível analisar a dispersão dos dados modelados versus os dados 

experimentais da etapa de teste para visualizar o comportamento da curva obtida. A expectativa é 

de tendência linear entre -1 e 1. A Figura 19 apresenta o comportamento da curva para o NF e a 

Figura 20 para o DNF. 

Figura 19 – Curva de dados experimentais vs valores modelados de NF para a RNA 36 – Etapa de teste 

 

 

Figura 20 – Curva de dados experimentais vs valores modelados de NF para a RNA 36 – Etapa de teste 
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Nota-se que os valores modelados apresentam um bom ajuste a linha de tendência, com 

base nos coeficientes de correlação apresentados para ambos. Também é observado que os dados 

apresentam um maior número em faixa centralizada, entre [-0,5 0,5]. São vistos alguns outliers, 

pontos de comportamento especial, que costumam ocorrer em casos mais próximos dos limites 

de intervalo, logo mais próximo de -1 ou mais próximo de 1. Vale ressaltar que outliers são de 

fato pontos de complexa convergência e predição em análises de regressão (ASANYA et al, 

2021). 

É bastante positivo o comportamento dos valores modelados para os dados de 

porcentagem em massa do DNF, pois além de apresentar um bom ajuste, é um resultado que 

complementa os apresentados por simulação pelo fato do simulador não ter convergido aos 

dados experimentais. Pela simulação, a corrente de saída praticamente não possui composição de 

DNF na mistura, somente traços, enquanto no modelo por rede neural artificial foi estabelecido 

um bom ajuste com coeficiente de correlação maior do que 0,85 na etapa de teste, da mesma 

forma que o erro quadrático médio, inclusive comparados aos levantamentos de estudos 

indicados no item 2.5. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O estudo fornece uma avaliação relevante do sistema de separação de um determinado 

processo produtivo de nonilfenol. Além do fato de analisar a possibilidade de melhoria nas 

condições do sistema, a partir do uso de ferramentas robustas para estudos de processos 

químicos. 

Com base nos resultados das simulações comparativas entre as diferentes 

configurações estruturais não foi evidenciado variações significativas na composição da 

corrente de saída do produto acabado. Todos os resultados demonstraram-se próximos, com 

exceção da aplicação do anel de Nutter #1,5 no cenário do item i, que apresentou uma fração 

de leves mais elevada na corrente de fundo da D-1. Vale indicar que essa ocorrência não 

interfere e não é negativa para o processo. Quanto a análise energética, foi identificado uma 

variação de até 2% nas colunas de recheio que é um potencial de ganho de custo variável 

operacional. Dentre os recheios analisados e cenários propostos, visto que o potencial é para o 

caso da aplicação do mellapak 250Y conforme item ii, e para o caso do anel de Nutter #1,5, 

conforme item i. O caso com o recheio randômico é o melhor indicado pela relação direta 

com a altura de leito existente nas colunas, bem como a redução de demanda energética tanto 

no condensador quanto no refervedor do equipamento. Na avaliação do diâmetro da coluna, 

verificou-se que a instalação possui área transversal menor do que os valores de saída 

simulados para os três casos (BX, mellapak 250Y e nutterring #1,5). Foi identificada uma 

correlação inversamente proporcional entre a área superficial do recheio e o diâmetro da 

seção da coluna.  

Para o caso das redes neurais artificias foi visto que, para a análise completa do 

sistema considerando 21 variáveis de entrada e 2 variáveis de saída, a melhor estrutura de 

rede foi a 21-70-20-2. Para essa estruturado foram obtidos resultados de função objetivo em 

ordem de 10-2 e coeficientes de correlação próximos de 0,85. Além disso, foi verificado o 

ajuste do modelo com base no erro quadrático médio que foi de 0,0119, para a porcentagem 

em massa do nonilfenol na corrente saída de produto acabado, na etapa de teste entre os 

valores modelados pela RNA e valores experimentais. Esse erro é pouco significativo e 

demonstra o modelo bem ajustado, de modo que pode ser aplicado como ferramenta preditiva 

em estágio de simulação e validação com novos dados operacionais em planta. 
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Como possibilidade de sequência ao estudo, pode-se abordar a princípio o uso do 

modelo como uma ferramenta preditiva e posteriormente, após validação entre valor predito e 

experimental, o desenvolvimento de um controlador que atue nas principais variáveis do 

processo, que podem ser determinadas através de uma análise de componente principal, ou até 

mesmo uma análise estatística de fator de impacto.  
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APÊNDICE A – Tabela geral com as respostas obtidas para todas as estruturas testadas 

de RNA – Método de Levenberg-Marquardt.  

 

RNA Estrutura Fobj treinamento Fobj validação r treinamento r validação r teste 

1 '21-5-2' 8,37E-02 8,28E-02 0,5957 0,5711 0,5317 

2 '21-10-2' 7,81E-02 7,60E-02 0,6332 0,6400 0,6410 

3 '21-15-2' 8,44E-02 6,90E-02 0,5882 0,6645 0,6224 

4 '21-20-2' 8,12E-02 6,33E-02 0,6461 0,6892 0,6874 

5 '21-25-2' 8,01E-02 7,25E-02 0,6248 0,6154 0,6694 

6 '21-30-2' 7,59E-02 8,52E-02 0,6423 0,5751 0,6501 

7 '21-35-2' 6,84E-02 6,51E-02 0,6818 0,7255 0,6755 

8 '21-40-2' 7,06E-02 5,93E-02 0,6839 0,6882 0,6665 

9 '21-50-2' 6,45E-02 7,25E-02 0,6943 0,6597 0,6487 

10 '21-5-5-2' 8,30E-02 6,38E-02 0,5843 0,6920 0,6582 

11 '21-10-5-2' 7,76E-02 7,84E-02 0,6282 0,5782 0,6106 

12 '21-15-5-2' 7,04E-02 7,78E-02 0,6624 0,6386 0,6404 

13 '21-20-5-2' 7,10E-02 7,66E-02 0,6733 0,5923 0,5252 

14 '21-25-5-2' 6,96E-02 8,89E-02 0,6601 0,6188 0,6758 

15 '21-30-5-2' 7,41E-02 6,66E-02 0,6528 0,7345 0,7085 

16 '21-35-5-2' 7,73E-02 8,10E-02 0,6161 0,6266 0,6334 

17 '21-40-5-2' 7,42E-02 8,24E-02 0,6408 0,6451 0,6981 

18 '21-45-5-2' 7,47E-02 6,33E-02 0,6468 0,7112 0,6637 

19 '21-50-5-2' 8,06E-02 5,99E-02 0,6054 0,6757 0,6493 

20 '21-60-5-2' 5,27E-02 1,00E-01 0,7695 0,6526 0,7010 

21 '21-70-5-2' 7,48E-02 7,13E-02 0,6494 0,6508 0,6265 

22 '21-5-10-2' 8,66E-02 9,63E-02 0,5535 0,5367 0,6546 

23 '21-10-10-2' 7,90E-02 8,46E-02 0,6060 0,6613 0,5837 

24 '21-15-10-2' 8,93E-02 9,51E-02 0,6051 0,5841 0,6683 

25 '21-20-10-2' 8,00E-02 8,91E-02 0,6188 0,5835 0,6108 

26 '21-30-10-2' 7,08E-02 7,19E-02 0,6459 0,7052 0,7083 

27 '21-40-10-2' 5,41E-02 6,68E-02 0,7674 0,7280 0,6152 

28 '21-50-10-2' 6,75E-02 9,21E-02 0,6748 0,5978 0,5961 

29 '21-60-10-2' 8,09E-02 1,10E-01 0,5851 0,5468 0,6050 

30 '21-10-20-2' 8,29E-02 7,17E-02 0,6043 0,5938 0,6685 

31 '21-20-20-2' 6,50E-02 5,87E-02 0,6938 0,7821 0,7002 

32 '21-30-20-2' 7,16E-02 5,43E-02 0,6641 0,7167 0,7595 

33 '21-40-20-2' 6,07E-02 5,16E-02 0,7142 0,7673 0,7268 

34 '21-50-20-2' 7,29E-02 6,37E-02 0,6490 0,7015 0,6393 

35 '21-60-20-2' 7,38E-02 5,41E-02 0,7083 0,8080 0,7723 

36 '21-70-20-2' 6,54E-02 4,66E-02 0,7417 0,8278 0,8640 
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37 '21-80-20-2' 5,06E-02 6,03E-02 0,7779 0,7621 0,7579 

38 '21-20-30-2' 7,35E-02 6,10E-02 0,6792 0,6981 0,5986 

39 '21-30-30-2' 6,61E-02 6,66E-02 0,6874 0,7059 0,8024 

40 '21-40-30-2' 6,00E-02 6,08E-02 0,7507 0,6890 0,7282 

41 '21-50-30-2' 5,53E-02 1,03E-01 0,7593 0,5611 0,8490 

42 '21-60-30-2' 5,95E-02 6,99E-02 0,7187 0,7327 0,6312 

43 '21-70-30-2' 8,44E-02 6,56E-02 0,6005 0,6266 0,7531 

44 '21-40-40-2' 6,87E-02 1,01E-01 0,6581 0,6180 0,7854 

45 '21-50-40-2' 8,44E-02 7,81E-02 0,7033 0,7160 0,5846 

46 '21-60-40-2' 6,09E-02 4,95E-02 0,7387 0,7763 0,8062 

47 '21-70-40-2' 6,59E-02 6,02E-02 0,7088 0,6770 0,7942 

48 '21-80-40-2' 6,14E-02 5,58E-02 0,7103 0,7796 0,6961 

49 '21-30-10-5-2' 6,63E-02 7,97E-02 0,6868 0,7031 0,6127 

50 '21-20-20-5-2' 6,22E-02 6,72E-02 0,7225 0,6971 0,6610 

51 '21-40-20-5-2' 7,33E-02 6,12E-02 0,6580 0,7017 0,6572 

52 '21-60-20-5-2' 8,61E-02 8,60E-02 0,5663 0,6345 0,6335 

53 '21-30-30-5-2' 6,81E-02 8,05E-02 0,6958 0,6400 0,6502 

54 '21-40-30-5-2' 7,58E-02 7,22E-02 0,6285 0,6757 0,6107 

55 '21-50-30-5-2' 8,02E-02 9,91E-02 0,6083 0,5757 0,5877 

56 '21-60-30-5-2' 5,68E-02 7,27E-02 0,7135 0,6940 0,7120 

57 '21-70-30-5-2' 6,20E-02 7,38E-02 0,7166 0,6055 0,6255 

58 '21-30-40-5-2' 7,31E-02 8,03E-02 0,6398 0,7122 0,6643 

59 '21-40-40-5-2' 7,40E-02 8,45E-02 0,6136 0,7150 0,7446 

60 '21-50-40-5-2' 7,90E-02 5,45E-02 0,6507 0,6333 0,7200 

 


